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Ekki man ég hversu lengi ég var félagi í Samtökum 
um byggingu tónlistarhúss eða hvort félagsgjöld 

mín til þeirra telji eitthvað að ráði í þeim 100 milljón-
um sem til eru í sjóðnum. Ég hef bara ekkert bókhald 
um það. En ég er ákaflega feginn að ekki virðast ætla 
að verða nein leiðindi um þennan sjóð og fagna hug-
myndinni um að nota þessa fjármuni til að smyrja 
gangverkið sem óumflýjanlega verður til þegar 
rekstur tónlistarhússins hefst.

Það vita allir sem hafa staðið að tónleikum af stærra 
taginu að söngur og hljóðfærasláttur í 1.800 manna sal 
er ekki sjálfsprottið fyrirbæri. 

Það þarf ekki nema að horfa á framkvæmdirnar 
niður við höfn til þess að átta sig á því að það mun 
kosta umtalsverðar upphæðir að troða upp í tónlistar-

húsinu. Það ræður 
enginn 250 manns á 
vaktir í byggingar-
vinnu nema borga 
fyrir það!

Þessi augljósa mynd 
af risaframkvæmd-
inni góðu (sem hægt 
er að skoða í sér-

stakri útsýnisstofu þessa dagana) er líklega hvatinn að 
spurningunni sem maður heyrir tónlistarfólk gjarnan 
velta fyrir sér. „Mun einhver hafa efni á því að spila 
þarna?“ Svarið er í raun einfalt. Þeir munu hafa efni á 
því að spila þarna sem eiga von á nógu mörgum áheyr-
endum sem borga sig inn.

Talsvert hefur borið á því að listamönnum þyki til-
hugsunin um að nýta sér nýja tónlistarhúsið yfir-
þyrmandi. Þetta sé í raun bara ráðstefnuhús, og 
tónlistin muni skipa þar krónískt annað sæti í sam-
keppni við fundahöld stórfyrirtækja. Það er aðdáunar-
vert hvernig eigendum hússins hefur tekist að klára 
steypuvinnuna án þess að opinbera áætlanir um hvern-
ig rekstrarfyrirkomulagið verður. Líklega eru þeir 
löngu tilbúnir með þetta en bíða eftir tillögum frá 
þeim sem ætla sér að nota húsið. Framboð og eftir-
spurn ráða á endanum.

Í þessari stöðu er mikilvægt að tónlistarfólk komi 
fram með sínar hugmyndir að lífinu í þessu húsi og 
sleppi því alveg að gera ráð fyrir því að þetta verði of 
dýrt, eða að einhverjar tónlistartegundir verði ekki 
velkomnar á þessi stórkostlegu svið.

Bygging tónlistarhúss í Reykjavík er ótrúlegt tæki-
færi fyrir alla músík í landinu og þegar stórhuga 
framkvæmdamenn leggja í að byggja það handa okkur 
er ekki til mikils mælst að við tökum áskoruninni sem 
í því felst að fylla það - ekki bara af músík, heldur líka 
af fólki til að hlusta á hana.

Það voru lúðrasveitarmenn sem byggðu fyrra tón-
listarhúsið í Reykjavík, Hljómskálann. Það eru til ljós-
myndir af hljóðfæraleikurum Sinfóníunnar við bygg-
ingarvinnu í Háskólabíói. Það eina sem hljómlistarfólk 
þarf að gera í nýju tónlistarhúsi í Reykjavík er að búa 
þar til músík sem er nógu áhugaverð til að fólk komi 
og fylgist með. Góður díll, ekki satt?
Höfundur er hljómlistarmaður, stjórnandi Jazzhátíðar 
Reykjavíkur og framkvæmdastjóri Íslensku tónlistar-
verðlaunanna.

PISTILLINN
Pétur Grétarsson skrifar

Samtök um tónlist 
í húsum

L
angt sumar á stríðs-
árunum var Steinn 
Steinarr í samneyti 
við þrjá myndlistar-
menn; Nínu Tryggva-

dóttur, Louisu Mattíasdóttur 
og Þorvald Skúlason. Þær stöll-
ur leigðu þá í Unuhúsi og eru 
frá þessum tíma til portrett af 
Steini. Veturinn 1943 gaf 
Helgafell, forlag Ragnars 
Jónssonar, út myndlýsta útgáfu 
af kvæði Steins, Tindátunum. 
Á fárra vitorði var að hann 
samdi einnig kvæði um Höllu, 
sem Louisa myndskreytti, en 

það kom ekki út á 
bók fyrr en 2000 hjá 
JPV. Í haust mun 
koma út þriðja bók-
verkið frá þessum 
tíma, ljóðabálkur-
inn Dvalið hjá 
djúpu vatni. 

Áður hefur 
verið gerð grein 
fyrir langri tilurð 
eins höfuðverks 
Steins, Tímans 
og vatnsins. 
Sveinn Skorri 
Höskuldsson 

fjallaði ítarlega um það á sinni 
tíð, sem og Gylfi Gröndal í 
ævisögu Steins. Í vorhefti 
Skírnis skrifaði Kristín Þórar-
insdóttir ítarlega um Tímann 
og vatnið og byggði meðal ann-
ars á óbirtu efni úr fórum 
frænku sinnar og ekkju Steins, 
Ásthildar Björnsdóttur, en úr 
hennar fórum kemur eina ein-
takið sem til er af Dvalið hjá 
djúpu vatni myndlýst af Þor-
valdi Skúlasyni. 

Eintakið fékk Ragnar í 
Smára upphaflega í hendur 
1943. Það liðu síðan tólf ár þar 
til þekktasta verk Steins, Tím-
inn og vatnið, kom út í endan-
legri útgáfu árið 1956‚ í milli-
tíðinni kom bálkurinn út í 
sérstakri bók og er ljóða-
bálkurinn því til í þremur mis-
munandi útgáfum. 

Fyrstu gerðina, Dvalið hjá 
djúpu vatni, gaf Ragnar hins 
vegar aldrei út. Kunna menn 
ekki á því skýringar og hún 
verður því gefin út í fyrsta 
skipti nú í haust í kringum 
aldar afmæli skáldsins hinn 13. 
október. 

Í þessari útgáfu eru tíu ljóð, 

fimm þeirra voru enn til staðar 
í annarri útgáfu Tímans og 
vatnsins og í lokaútgáfunni 
voru átta þeirra inni. 

Í ár er þess að minnast að 
hundrað ár eru liðin frá fæð-
ingu Steins og fimmtíu ár frá 
andláti hans. Útgáfan á Dvalið 
hjá djúpu vatni verður í tak-
mörkuðu upplagi og er sniðin 
sem næst því eintaki sem 
Steinn skilaði Ragnari og 
Ragnar gaf síðan Ásthildi 
Björnsdóttur við andlát Steins.

DVALIÐ HJÁ DJÚPU VATNI
Tindátarnir eftir Nínu Tryggvadóttur og Stein kom út 1943.

Steinn Steinarr MYND/JÓN KALDAL

Um þessar mundir fagnar Gallerí 
Ágúst eins árs afmæli sínu. 
Afmælinu er fagnað með einka-
sýningu Katrínar Elvarsdóttur, 
Margsaga / Equivocal, en forsíða á 
Menningu skartar einni af mynd-
um hennar af sýningunni, Gulum 
tjöldum.

Katrín hefur skapað sér nafn 
sem einn af sterkustu listamönn-
unum sem nýta sér ljósmynda-
tæknina sem aðalmiðil. Katrín 
segir um sýninguna: „Við erum 
stödd innandyra og horfum út. Við 
erum stödd utandyra og horfum 
inn. Kona í rauðri kápu, hjólhýsi 
eftir miðnætti, gul gluggatjöld – 
allt eru þetta vísbendingar í brota-
kenndri frásögn sem vekja upp 
spurningar frekar en gefa svör. Í 
myndaröðinni Margsaga erum við 
vitni að óljósum atburðum sem við 
höfum óvart ratað inn í. Eins og 
óboðnir gestir í sviðsmynd sem 
neitar að uppljóstra hvort hún sé 
raunveruleg eða skálduð. Brotin 

raðast saman og þröngva upp á 
okkur margræðri atburðarrás. 
Hvort sem okkur líkar betur eða 
verr.“

Hinn 16. ágúst verður opnuð 
sýningin Margsaga, sem er ellefta 
einkasýning Katrínar á Íslandi. 
Katrín útskrifaðist með BFA-
gráðu frá Art Institute of Boston 
árið 1993 og hefur síðan tekið þátt 

í fjölda samsýninga og haldið 
einkasýningar í Bandaríkjunum, 
Rússlandi, Frakklandi og víðar. 
Ljósmyndabók hennar Mórar-
nærvídd, sem unnin var með tón-
listarmanninum Matthíasi Hem-
stock, kom út hjá 12 Tónum 2005. 
Þar runnu í eitt draumkenndar 
ljósmyndir Katrínar af íslensku 
umhverfi og draugalegar hljóð-
myndir Matthíasar. Árið 2007 hélt 
Katrín tvær einkasýningar á 
Íslandi, Af þessum heimi, í Lista-
safni ASí, og Sporlaus í Þjóðminja-
safni Íslands. Katrín er jafnframt 
þátttakandi í samsýningunni End-
urkast/Reflection – íslensk sam-
tímaljósmyndun sem nú stendur 
yfir í Þjóðminjasafninu og nýlega 
kom út samnefnd bók með verk-
um frá sýningunni og viðtölum við 
listamennina. Katrín hefur hlotið 
fjölda viðurkenninga fyrir ljós-
myndir sínar; 2007 var hún til-
nefnd til Heiðursverðlauna Mynd-
stefs.

Katrín í Gallerí Ágúst

Eitt verka Katrínar á sýningunni í Gallerí 

Ágúst á horni Baldursgötu og Nönnu-

götu í Þingholtunum.

Halla sem Steinn vann með Louisu 1943 en kom fyrst út 2000.

Tónlistarhúsið: Hver hefur efni á 

að spila þar?

Í haust kemur út í 

myndlýstri útgáfu 

fyrsta safn ljóða Steins 
Steinars, Dvalið hjá 

djúpu vatni, sem rúm-

um áratug síðar varð 

að hans þekktasta 

ljóðabálki, Tímanum 

og vatninu. Mynd-

skreytingar við kvæð-

in gerði Þorvaldur 

Skúlason.

BÓKMENNTIR 
PÁLL BALDVIN 
BALDVINSSON

Dvalið hjá djúpu 

vatni, umbúða-

pappír var um 

frumritið sem nú 

kemur út.



Máttur kvenna i & ii
Háskólinn á Bifröst býður upp á rekstrar- 
nám í fjarnámi fyrir konur sem hafa áhuga á 
að bæta rekstrarþekkingu sína. 
     Markmið námsins er m.a. að gera konur í 
atvinnurekstri hæfari til að reka fyrirtæki 
sín, skapa fleiri störf á landsbyggðinni, auka 
arðsemi fyrirtækja og að efla tengslanet 
kvenna.  Námskeiðið hefst með vinnuhelgi 
á Bifröst en svo tekur við 3 mánaða kennsla 
í fjarnámi . Náminu lýkur með  vinnuhelgi 
og formlegri útskrift.

Diplóma í verslunarstjórnun
Háskólinn á Bifröst býður upp á diplóma- 
nám í verslunarstjórnun. Um er að ræða 
tveggja ára starfstengt nám á framhalds- 
skólastigi sem fram fer að mestu með 
fjarnámi.
     Markmið námsins er að auka hæfni og 
þekkingu starfsfólks sem vinnur við verslun 
og þjónustu. Að námi loknu útskrifast 
nemendur með diplómapróf í verslunar-
stjórnun en það veitir rétt til frekara náms 
við frumgreinadeild Háskólans á Bifröst.

Rekstur smærri fyrirtækja
Auknar kröfur um aukið hagræði í rekstri og 
skilvirka þjónustu fyrirtækja kalla á hald- 
góða menntun rekstraraðila. Háskólinn á 
Bifröst býður eigendum og rekstraraðilum 
smærri fyrirtækja upp á sérhæft nám sem 
svar við þeirri þörf sem skapast hefur á þeim 
markaði sem smærri fyrirtæki starfa á.
      Rekstur smærri fyrirtækja (RSF) er nám 
sem þú getur stundað með vinnu og þannig 
bætt þekkingu þína. Námið nýtist því frá 
fyrsta degi í rekstri fyrirtækis þíns.
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Diplóma í verslunarstjórnun
Máttur kvenna I og II
Rekstur smærri fyrirtækja
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Forsíðumynd bókarinnar er frá 
samtökunum Blaðamenn án landa-
mæra. Ólympíuhringirnir eru 
handjárn sem minna á það að yfir 
hundrað blaðamenn og netverjar 
sitja í kínverskum fangelsum. 
Sverker Lindström hefur starfað 
við Arbetet og Aftonbladet og rit-
stýrt blaði verkalýðssambands. 
Hann er einnig höfundur bókar-
innar „Föt án landamæra“ sem 
fjallar um kjör verkafólks í kín-
verskum fataverksmiðjum. Ég 
hitti Sverker Lindström í Stokk-
hólmi og spurði hvers vegna hann 
hefði skrifað þessa bók?

„Kínversk stjórnvöld hafa ekki 
staðið við loforð sín um aukin 
mannréttindi og tjáningarfrelsi 
handa íbúum landsins. Loforð sem 
þeir gáfu þegar Alþjóðaólympíu-
nefndin valdi Kína til að halda 
leikana. Sama fólkið og skipulegg-
ur leikana brýtur mannréttindi.

Það verður að segja hlutina eins 
og þeir eru og setja þá í samhengi 
við það hvernig við lifum á Vestur-
löndum. Ef milljónir kínverskra 
verkamanna væru ekki að vinna á 
sultarlaunum í Suður-Kína og 
skapa stórfyrirtækjunum þennan 
ofsagróða þá væri heldur ekki 
áhugavert fyrir þau að styrkja og 
auglýsa sig á Ólympíuleikunum í 
Peking.“

Í bók sinni vitnar Sverker meðal 
annars í unga stúlku sem starfar 
við það að sauma íþróttaskó í verk-
smiðju í Suður-Kína: „Við förum á 
fætur á hverjum morgni klukkan 
hálf sjö. Á tíu mínútum eigum við 
að vakna, þvo okkur og klæða. 
Standa svo í biðröð í kaffiteríunni 
eftir tveimur brauðsneiðum. Svo 
stillum við okkur upp fyrir verk-
stjórann, sem lætur okkur hafa 
dagskammtinn af skömmum og 
hótunum, síðan hefst vinnan. Á 
hverjum morgni sjáum við stjörn-
urnar á himninum í myrkrinu. 
Þegar vinnudeginum lýkur og 

okkur er sleppt út aftur lýsa 
stjörnurnar þar á ný. Við vinnum 
frá sjö til ellefu, á kvöldin. Flestar 
okkar eru svangar og svelta. 
Matur inn er slæmur. Á kvöldin er 
veitt þunn kjötsúpa. Þegar stór 
pöntun berst frá Puma fáum við 
bara hálftíma í mat, síðan þurfum 
við að halda áfram að vinna.“

Þú fórst til Kína fyrir nokkrum 
árum til að skrifa bók um verka-
fólk þar?

„Já, það hafði mikil áhrif á mig 
á sjá hvernig fólk lifði og vann 
þarna. Það var í byrjun tíunda ára-
tugarins sem Deng Xiaoping opn-
aði landið fyrir erlendum stór-
fyrirtækjum og stofnaði tollfrjáls 
svæði í Suður-Kína. Það eru sterk 
tengsl á milli þessara þrælaverk-
smiðja og fyrirtækjanna sem 
græða á Ólympíuleikunum.“

 Á fólk erfitt með að tengja kjör 
kínverskra verkamanna við leik-
ana?

„Já, það virðist vera svo hjá 
fólki á Vesturlöndum. Menn bregð-
ast illa við ef íþróttamaður er 
spurður á blaðamannafundi hvað 
honum finnist um þrælalíf kín-
verskra verkamanna. Þá er púað 
allt í kring. Þetta er bakhliðin á 
nútímasamfélagi okkar. Það er 
erfitt að sjá samhengið eða menn 
vilja það ekki. Öllum finnst 
alþjóðavæðingin góð. Þetta rúllar 
áfram. Hlutirnir veða betri, heldur 
maður.“

En er ekki mikilvægt að eiga 
gott viðskiptasamband við Kína?

„Gott viðskiptasamband virðist 
nú vera dýrmætara en mannrétt-
indi, virðing fyrir mannslífum og 
tjáningarfrelsi.“

 Segðu okkur frekar frá bókinni?
„Ég skrifa um sögu Alþjóða-

ólympíunefndarinnar og segi frá 
því hversu snemma fjárhagslegir 
hagsmunir taka völdin á kostnað 
hinna fögru ólympísku loforða um 
jafnrétti og bræðralag.“

 Þú skrifar um Samaranch, fyrr-
verandi forseta Ólympíusam-
bandsins.

„Já, og sonur hans situr nú í 
stjórninni,“segir Sverker og held-
ur áfram: „Þegar Juan Antonio 
Samaranch var valinn forseti 
Ólympíusambandsins árið 1980 
jukust áhrif stórfyrirtækjanna, 
mútur og valdabarátta. Samar-
anch var áður ráðherra í fasista-
stjórn Francos einræðisherra.

Á hans tíma voru spænskir fang-
ar til dæmis látnir sauma fótbolta 
fyrir Adidas. Í bókinni byrja ég á 
þýsku Dassler-bræðrunum. Þeir 
höfðu mikinn áhuga á 
markaðs-
setningu og 
létu því skrá 
sig í Nasista-
flokkinn 
strax árið 
1933.

Viðskiptin 
gengu vel og 
skór þeirra 
slógu í gegn á 
Ólympíuleikun-
um í Berlín 
1936. Bræðurnir 
urðu smám 
saman miklir 
fjendur og upp úr 
því urðu til tvö 
fyrirtæki: Adidas og Puma.“

Í bók þinni skrifar þú um 
Ólympíu leikana í Berlín Hitlers 
árið 1936? 

„Ég tel það mikilvægt að setja 
hlutina í sögulegt samhengi. Árið 
1936 þegar sænski ólympíuhópur-
inn, alls 150 manns, var að undir-
búa brottför sína til Berlínar vakti 
það mikið uppnám þegar í ljós kom 
að einhverjum hafði tekist að 
dreifa upplýsingablaði til hópsins. 
Á því korti voru allar fangabúðir 
og fangelsi Hitlers nákvæmlega 
merkt inn. Þetta þótti mikil móðgun 
og var slegið upp í sænskum blöð-

um. Aftonblaðið skrifaði að „það 
væri skandall að reyna að skemma 
svona fyrir íþróttafólkinu okkar“. 
Þetta var Svíþjóð árið 1936. Og 
lengur, hin meistaralega kvikmynd 
Charlie Chaplin „Einræðisherr-
ann“ var á bannlista þegar hún 
kom til dreifingar 1940.“

Mátti ekki sýna Chaplin?
„Nei, hún var ekki sýnd í Stokk-

hólmi fyrr en eftir stríð. Ástæðan 
fyrir banninu var sú að sænsk 
stjórnvöld vildu ekki styggja 
Hitler. Ef svo færi að hann ynni 
stríðið væri nauðsynlegt að vera í 
góðu viðskiptasambandi við 
nasista.“

En nú eru nasistar ekki við völd 
í Peking?

„Nei, en við vitum að mannrétt-
indi eru ekki virt í Kína og fjöldi 
fólks er handtekinn vegna skoð-
ana sinna. Eftirlit með íbúunum er 
gífurlegt og öll gagnrýni bókstaf-
lega barin niður. Í fimmtu grein 
ólympíulaganna stendur: „Mis-
munun vegna kynþáttar, trúar-
bragða, stjórnmála, kynferðis eða 
annars er ósamræmanleg þátttöku 
í ólympísku hreyfingunni.”

Ætti þetta ekki einnig að gilda 
fyrir Kína í dag? Gunilla Lindberg, 
varaformaður Alþjóða-
ólympíunefndarinnar, lýsti því 

„Ólympíuleikarnir ættu að vera hátíð almennings um allan heim. Það er hneyksli 

að Alþjóðaólympíunefndin skuli hafa valið Peking í stað Toronto til að halda leik-

ana,“ segir sænski blaðamaðurinn Sverker Lindström en ný bók hans fjallar um 

Ólympíuleika, einræði og stórfyrirtæki.

BÓKMENNTIR HELGA BREKKAN

SVIKIN STÓRU

Sverker Lindström er ómyrkur í máli um samtvinnun stjórnmála og 

stórfyrirtækja við skipulag Ólympíuleikanna í Peking og ber þá saman 

við Ólympíuleikana í Berlín 1936.  MYND/HELGA BREKKAN.

Tækniskólinn, skóli atvinnulífsins, er nýr framsækinn 

framhaldsskóli sem byggir á traustum grunni Fjöltækni-

skóla Íslands og Iðnskólans í Reykjavík. Tækniskólinn býður 

upp  á öflugt  og �ölbreytt úrval tækni- og iðnmenntunar 

ásamt námi til stúdentsprófs. Innan skólans eru ellefu 

skólar, hver með sitt sérsvið, sem saman mynda einn 

öflugasta framhaldsskóla landsins. 

Tækniskólinn leggur ríka áherslu á alþjóðleg samskipti í 

námi og starfi sem veitir nemendur og kennurum aukin 

tækifæri.

www.tskoli.is

Nýnemar eru boðnir velkomnir í skólasetningu og kynningu á skólanum miðvikudaginn 20. ágúst 

að Skólavörðuholti kl 13.30 í matsal nemenda á 3. hæð. 

Stundartöflur verða afhentar eldri nemum kl 15.00 sama dag.

Aðstoð við innritun í kvöldskóla fer fram mánudaginn 18. ágúst og þriðjudaginn 19.ágúst milli 

klukkan 17:00 – 18.30. Kennarar og skólastjórar hjálpa til við val og samsetningu stundatöflu. 

Aðstoðin fer fram í matsal Tækniskólans á Skólavörðuholti og er hann staðsettur á þriðju hæð.

 

Við hlökkum til að sjá ykkur

starfsfólk Tækniskólans

Bjallan glymur



  Sölufulltrúar Viðar Ingi Pétursson vip@365.is 512 5426 Hrannar Helgason hrannar@365.is 512 5441

Hótelstjóri er framkvæmdastjóri hótelsins og ber ábyrgð á rekstri þess, í því felst m.a.

Hæfniskröfur

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

Guðný Harðardóttir hjá STRÁ MRI, gudny@stra.is,
stra@stra.is

www.stra.is.

;

Dagleg stjórnun á rekstri hótelsins og starfsmannahaldi.

Markaðssetning hótelsins þ.m.t. samskipti við ferða- og/eða umboðsskrifstofur hérlendis og erlendis.

Áætlanagerð og önnur skýrslugerð er varðar reksturinn auk annarra fjölbreytilegra verkefna.

eru að umsækjendur hafi menntun á sviði viðskipta og reksturs auk/eða þekkingu og reynslu á sviði ferðamála og hótelreksturs.
Áhersla er lögð á forystuhæfileika, skipulagshæfni, frumkvæði og faglegan metnað til árangurs í starfi. Viðkomandi þurfa að hafa gott vald á ensku og
einu Norðurlandamáli auk íslenskunnar. Reynsla af stjórnunarstörfum er nauðsynleg.

svarar fyrirspurnum, en viðtalstímar eru frá kl. 13-15. Vinsamlega sendið eigin starfsferilskrár
til ásamt viðeigandi gögnum. Umsóknarfrestur er til og með 25. ágúst nk. Viðkomandi þyrfti að geta hafið störf sem fyrst. Upplýsingar
má einnig nálgast á heimasíðu

*
*
*

Hótel Hafnarfjörður er
n ý t t 7 1 h e r b e r g j a
íbúðahótel, staðsett að
Reykjavíkurvegi 72 í
Hafnarfirði.

Hótel Hafnarfjörður er
góður kostur fyrir þá, sem
vilja njóta þess frelsis að
dvelja í studío-íbúð með
aðgengi að 1. flokks
hótelþjónustu.

Hótel Hafnarfjörður er
tilvalið gistirými fyrir
ferðalanga og starfsmenn
f y r i r t æ k j a , e n d a í
þægilegri akstursleið til
allra átta.

www.hhapartmentshotel.is.

www.stra.is

Hótel Hafnarfjörður er
n ý t t 7 1 h e r b e r g j a
íbúðahótel, staðsett að
Reykjavíkurvegi 72 í
Hafnarfirði.

Hótel Hafnarfjörður er
góður kostur fyrir þá, sem
vilja njóta þess frelsis að
dvelja í studío-íbúð með
aðgengi að 1. flokks
hótelþjónustu.

Hótel Hafnarfjörður er
tilvalið gistirými fyrir
ferðalanga og starfsmenn
f y r i r t æ k j a , e n d a í
þægilegri akstursleið til
allra átta.

www.hhapartmentshotel.is.

www.stra.is

Fagmennska í yfir ár20Fagmennska í yfir ár20
Suðurlandsbraut 30, 108 Reykjavík - sími 588 3031 - www.stra.isSuðurlandsbraut 30, 108 Reykjavík - sími 588 3031 - www.stra.is

Hótelstjóri Hótels HafnarfjarðarHótelstjóri Hótels Hafnarfjarðar

Viðskiptafræðingar
með reynslu af endurskoðun/uppgjörum
Vegna aukinna umsvifa leitum 
við að viðskiptafræðingum/
löggiltum endurskoðendum 
með marktæka reynslu af 
endurskoðun og/eða uppgjörum. 

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Viðskiptafræðingur – framhaldsnám 

 í endurskoðun og reikningshaldi er kostur

• A.m.k. 2-3 ára reynsla af endurskoðun 

 og/eða uppgjörum

• Sjálfstæð vinnubrögð og frumkvæði

• Gott vald á íslensku og ensku

Æskilegt er að umsækjendur 
geti hafið störf sem fyrst.

Ferilskrá með upplýsingum um fyrri störf, menntun 

og reynslu sendist til mannauðsstjóra á netfangið 

aslaug.gudmundardottir@deloitte.is

fyrir 25. ágúst merkt „Viðskiptafræðingur“.

Nánari upplýsingar veitir Áslaug B. Guðmundardóttir 

í síma 580 3000.

Deloitte hf.

Smáratorgi 3

201 Kópavogur

Sími 580 3000

Fax 5803001

www.deloitte.is
Deloitte er leiðandi þekkingarfyrirtæki með yfir 165.000 starfsmenn á alþjóðavísu. Á Íslandi eru starfsmenn 

um 200 víðsvegar um landið og veitir fyrirtækið þjónustu á sviði endurskoðunar, reikningsskila, skatta- 

og lögfræðiráðgjafar og fjármálaráðgjafar. Deloitte leitast við að bjóða starfsmönnum sínum upp á 

sveigjanlegan vinnutíma, fjölskylduvænt starfsumhverfi og metnaðarfulla alþjóðlega endurmenntun.

FYRIRMYNDAR
FYRIRTÆKI

2008
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Alhliða rafverktaki
Rafmiðlun óskar eftir rafvirkjum og 

rafvirkjanemum til starfa.
Góður starfsandi og öfl ugt starfsmannafélag

Upplýsingar í síma 843 3523 - 843 3524 og 
á www.rafmidlun.is

Einnig er hægt að fylla út starfsumsókn 
á heimasíðu Rafmiðlunar.

Atvinna í boði
Óskum eftir rösku og stundvísu starfs-
fólki til afgreiðslustarfa við áfyllingu, 
afgreiðslu í kjötborði og kassaafgreiðslu.   
Um er að ræða heilsdagsstörf virka daga 
og vaktavinnu.  Einnig óskum við eftir að 
ráða í hlutastörf, kvöld og helgar.  
     
Frekari upplýsingar gefur verslunarstjóri í 
síma 551-0224 eða í versluninni að 
Hagamel 39.  melabudin@thinverslun.is

Lögfræðingur á ökutækjasviði

Starfið: Verkefni lögfræðings á ökutækjasviði felast m.a. í mótun laga og reglna um bíltæknileg málefni, innleiðingu EES 

gerða, viðhaldi, breytingum og túlkun skráninga- og verklagsreglna og úrskurði í málum sviðsins. 

Nánari upplýsingar veitir Dagný Jónsdóttir, framkvæmdastjóri ökutækjasviðs.  Öllum umsóknum verður svarað þegar 

ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.  Umsóknir gilda í a.m.k. sex mánuði ef staða losnar á ný.  Upplýsingar um 

Umferðarstofu má finna á heimasíðu: http://www.us.is

Umsóknarfrestur er til 1. september 2008

Meistarapróf í lögfræði er skilyrði

Leitað er að einstaklingi sem er skipulagður, úrræðagóður, 

 fær í mannlegum samskiptum og góður í textavinnslu

Góð enskukunnátta og færni í norðurlandamálum er skilyrði 

Umferðarstofa var árið 2006 útnefnd ríkisstofnun til fyrirmyndar og hlaut 

2. sæti sem stofnun ársins hjá SFR árið 2008. Hjá stofnuninni starfa um 60 

starfsmenn.  Lögð er áhersla á þjónustu, áreiðanleika, árangur og jákvæðni. 

Tilgangur Umferðarstofu er að auka lífsgæði með því að auka öryggi í 

umferðinni. Stofnunin hefur innleitt stefnumiðað árangursmat og er því 

mikið lagt upp úr mælanlegum árangri. 

Rafrænt á vef  Umferðarstofu,  http://www.us.is/page/atvinnuumsokn, eða senda umsókn með 

ferilskrá á atvinna@us.is 

Senda skriflega umsókn á eftirfarandi heimilisfang:

 Umferðarstofa, Bt. Ólafar Friðriksdóttur, Borgartún 30, 105 Reykjavík

2
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PricewaterhouseCoopers hf. á Íslandi er framsækið og traust fyrirtæki á sviði endurskoðunar, reikningsskila, fjármálaráðgjafar, skatta- og lögfræðiráðgjafar. 
Fyrirtækið er íslenskt en hluti af alþjóðlegri keðju sem er sú stærsta á sínu sviði í heiminum. PwC hefur það að markmiði að tryggja óhæði og trúverðugleika í 
störfum sínum og veita ávallt bestu faglegu þjónustu sem völ er á. Aðgengi er tryggt að nýjungum og þróun í þjónustu með markvissu innra star� , endurmenntun 
og þátttöku í alþjóðlegu samstar� . Sterk staða fyrirtækisins byggist fyrst og fremst á afburða hæ� leikum og reynslu starfsmanna. Mikið er lagt upp úr því að 
e� a fólk í star�  og veita því brautargengi innan fyrirtækisins.

*connectedthinking

Vegna aukinna umsvifa viljum við stækka okkar góða starfsmannahóp enn frekar. Við óskum að 
ráða löggilta endurskoðendur eða viðskiptafræðinga af endurskoðunarsviði til fjölbreyttra starfa. 
Þetta er tækifæri til að starfa í krefjandi og spennandi umhver�  íslensks og alþjóðlegs viðskiptalífs, 
með þátttöku í fjölþjóðlegu samstar�  og möguleikum á hluta starfstímans ytra.

Hvaða kröfur gerum við?
Við sækjumst eftir krafmiklu samstarfsfólki, sem langar til að takast á við verðug og gefandi verkefni. 
Viðkomandi sækist eftir því að læra enn meira, trúir því að framlag hans/hennar skipti máli og einblínir 
á lausnir fremur vandamál.

� Reynsla af endurskoðunarverkefnum…
� … eða af bókhaldi, uppgjörum, skattaframtalsgerð og tengdum verkefnum
� Jákvætt hugarfar og uppörvandi framkoma
� Góð samstarfshæfni og vilji til að miðla öðrum
� Öguð vinnubrögð og skipulagshæfni 

Hvað bjóðum við?
Við bjóðum þér áhugavert starf hjá nútímalegu fyrirtæki sem er hluti af PwC endurskoðunar-
keðjunni, þeirri stærstu á sínu sviði í heiminum. Þú vinnur mikilvæg verk með góðu fólki og við 
tökum vel á móti þér.

� Góður starfsandi og tækifæri til að vaxa í star� 
� Fjölbreytt verkefni þar sem þitt frumkvæði nýtist
� Símenntun í alþjóðlegu og lærdómsríku umhver� 
� Sveigjanlegur vinnutími og áhersla á heilbrigða lífshætti

Umsóknir
Umsóknir óskast sendar Þórunni Auðunsdóttur, mannauðsstjóra, eða á www.pwc.com/is fyrir 
1. september n.k. Nánari upplýsingar veitir mannauðsstjóri, thorunn.audunsdottir@is.pwc.com   

Spennandi tækifæri fyrir endurskoðendur og viðskiptafræðinga

Áhugaverð störf í
alþjóðlegu umhver� !

Sálfræðingur 
Forvarnar- og meðferðarteymi 
Heilbrigðisstofnun Suðurnesja

Heilbrigðisstofnun Suðurnesja óskar eftir að ráða 
sálfræðing í 100% starf

Óskað er eftir sálfræðingi til starfa í forvarnar- og meðfeðar-
teymi Heilsugæslu HSS. Leitað er eftir sálfræðingi sem 
sérhæfi r sig í meðferð barna og fjölskyldna þeirra. Viðfangs-
efni eru m.a. upp-eldisráðgjöf, meðferð við tilfi nningavanda 
og fjölskyldumeðferð, megináherslan er á sálfélagslegan 
vanda.

Teymið er  samstarfsverkefni Heilbrigðisstofnunnar Suður-
nesja (HSS) og sveitarfélaga á Suðurnesjum. Í teyminu starfa 
nú þegar sálfræðingur og félagsráðgjafi . 

Forvarnar- og meðferðarteymið þjónustar 0-10 ára börn og 
fjölskyldur þeirra, veitir frumþjónustu og leggur áherslu á 
að vinna fyrirbyggjandi starf. Það býður upp á einstaklings-
meðferð, námskeið, fjölskyldumeðferð, ráðgjöf og fræðslu. 
Starfi ð gerir ráð fyrir náinni þverfaglegri samvinnu við 
sérfræðinga  HSS auk fagaðila sem hafa með börn að gera á 
Suðurnesjum. 

Boðið er upp á
• Fjölbreytt og spennandi starf í stöðugri mótun
• Mikla möguleika á þróunar- og rannsóknarvinnu 
• Tækifæri til að taka þátt í mótun starfsins
• Góðan starfsanda
• Handleiðslu

Óskað er eftir 
• Einstaklingi með réttindi til að starfa sem sálfræðingur 
  á Íslandi 
• Reynsla af almennum sálfræðistörfum æskileg
• Hæfni í mannlegum samskiptum 
• Sveigjanleiki og vilji til að taka þátt í uppbyggingu og 
  skapandi starfi 
• Sjálfstæði og frumkvæði í starfi 
• Áhugi á að vinna í þverfaglegu starfsumhverfi 

Allar nánar upplýsingar um starfi ð veitir Hrund Sigurðardóttir, 
yfi rsálfræðingur í síma 422 0500, netfang: hrunds@hss.is.  

Umsóknarfrestur er til og með 1. september 2008 og geta 
um-sóknir gilt í 6 mánuði.  Öllum umsóknum verður svarað. 
Æskilegt að viðkomandi geti hafi ð störf 27.október. Laun eru 
samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra og hlutaðeigandi 
stéttarfélags. l  Umsóknir sem greina frá menntun, fyrri 
störfum og með-
mælendum skulu berast til Bjarnfríðar Bjarnadóttur starfs-
mannastjóra, Mánagötu 9, 230 Reykjanesbæ eða með 
tölvupósti á netfangið bjarnfridur@hss.is. 

4
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ATVINNA Í BOÐI.
Starfsfólk óskast  á Sambýlin á  Skálatúni  Mosfellsbæ 

unnið er eftir vaktakerfi   Mismunandi starfshlutföll í boði , 
einnig er laus staða næturvaktar.

Upplýsingar gefur sviðstjóri Anna Kristín í síma 5306603 
einnig er hægt að sækja um rafrænt á heimasíðu okkar 

skalatun.isInnritun nýrra nemenda 
fyrir skólaárið 2008-2009 

stendur yfi r frá 18. ágúst – 22. ágúst.

Innritaðir eru:
1. Nemendur fæddir 2002 (6 ára) í Forskóla I
2. Nemendur fæddir 2001 (7 ára) í Forskóla II
3. Nemendur á aldrinum 8-10 ára sem eru teknir  
    beint í hljóðfæranám, án undangengins 
    forskólanáms.  

Hægt er að komast að á eftirfarandi hljóðfæri:
Málmblásturshljóðfæri, þ.e. trompet, básúnu, bary-
tón, horn og túbu. Strengjahljóðfæri, þ.e. fi ðlu, víólu 
og selló. Einnig er til takmarkað pláss á píanó og 
harmóníku. Einnig er innritað í fi ðluforskóla (5-6 ára 
börn). Fullskipað er á tréblásturshljóðfæri, gítar og 
ásláttarhljóðfæri.

ATHUGIÐ AÐ FRAMBOÐ Á 
SKÓLAVIST ER TAKMARKAÐ.

 
Skrifstofa skólans á Lindargötu 51 er opin frá 

kl. 12:30-16:30 virka daga. Síminn er 562-8477. 
Það skal tekið fram að nauðsynlegt er fyrst að skrá 
nemendur í skólann með því að hafa samband við 
skrifstofuna. Til að tryggja endanlega að innritun sé 

frágengin er nauðsynlegt að innrita nemandann 
einnig í Rafræna Reykjavík á heimasíðunum 

www.reykjavik.is eða www.grunnskolar.is á sama 
tíma í ágúst eða biðja skrifstofu Tónmenntaskólans 

um aðstoð komi erfi ðleikar í ljós.

Skólastjóri

Blikksmiðir / 
Járniðnaðarmenn 

óskast
Blikksmiðja Austurbæjar ehf óskar eftir 

starfsmönnum í fullt starf.
Upplýsingar í síma 660-2930

5
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Starfsfólk óskast!
Kaffitería Perlunnar óskar eftir starfsfólki 

í hlutastarf og framtíðarstarf. Við bjóðum upp á 
gott vinnuumhverfi og jákvæðan anda. 

Hafið samband við Elvu: perlan@perlan.is.

Which Way World
eru nýstofnuð mannúðarsamtök sem óska eftir að 
komast í samband við einstakling eða fyrirtæki til 

að gera heimasíðu fyrir samtökin.

Upplýsingar gefur Karl í síma 770 5451

sími: 511 1144
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Leitað er eftir starfsfólki 
sem sýnir frumkvæði í starfi  
og lipurð í samskiptum ásamt 
því að hafa skipulagshæfi leika 
og jákvætt hugarfar. 

Upplýsingar veitir 
Drífa Sigurðardóttir starfsmanna-
stjóri í síma 422 3338. 
Umsóknir óskast fylltar út á 
vefsíðu Mannvits, www.mannvit.is, 
fyrir 26. ágúst 2008.

Viljum bæta við okkur kraftmiklu og metnaðarfullu fólki 

VERK- EÐA TÆKNIFRÆÐINGAR 
á sviði stjórnbúnaðar

Starfssvið: 
•  Forritun iðntölva og skjákerfa og ráðgjöf því tengd. 
•  Eftirlit með uppsetningu og prófunum. 
•  Verkefni á sviði stjórnbúnaðar, virkjana og veitna. 

Hæfniskröfur: 
•  Rafmagnsverkfræðingur eða rafmagnstæknifræðingur. 
•  Góð þekking á stjórnbúnaði æskileg. 
•  Þekking á forritun stjórnbúnaðar æskileg. 

HUGBÚNAÐARVERKFRÆÐINGAR  
eða verkfræðingar með góða þekkingu 
á hugbúnaðargerð 

Starfssvið: 
•  Smíði stórra og tæknilega fl ókinna rauntímahugbúnaðarkerfa,    
 sérstaklega kerfa þar sem gerðar eru miklar kröfur um áreiðanleika. 

Hæfniskröfur: 
•  M.Sc. próf í hugbúnaðarverkfræði með áherslu á gagnasafnsfræði    
 eða sambærileg þekking. 
•  Kunnátta á sviði gagnasafna. 
•  Þekking á sviði hönnunar, smíði og rekstri hugbúnaðarkerfa. 

HEILBRIGÐISVERKFRÆÐINGAR 
Starfssvið: 
•  Þátttaka í uppbyggingu þjónustu á sviði heilbrigðisverkfræði hjá Mannviti. 
•  Ráðgjöf á sviði heilbrigðisverkfræði og hönnun tæknikerfa. 
•  Aðstoð við val á búnaði, úttektir o.fl . tengt sérkerfum og hugbúnaði 
 í heilbrigðisgeira. 

Hæfniskröfur: 
•  B.Sc. eða M.Sc. próf í heilbrigðisverkfræði. 
•  Grunnþekking á tæknibúnaði á heilbrigðissviði. 
•  Kunnátta í forritun. 

• Góðan starfsanda. 

• Krefjandi verkefni. 

• Alþjóðlegt vinnuumhverfi .

Mannvit er stærsta verkfræðistofa landsins með yfi r 400 starfsmenn sem sinna fjölbreyttum og krefjandi 
verkefnum hér á landi og erlendis. Fyrirtækið er leiðandi í tækniráðgjöf á Íslandi og stefnir á öfl uga starfsemi 
á alþjóðamarkaði. Mannvit leggur áherslu á fyrsta fl okks starfsumhverfi  þar sem saman fer reynsla, nýsköpun, 
framsýni og símenntun. Markmið Mannvits er velferð á grunni þekkingar og vísinda en viðhorfum til verkefna 
og viðskiptavina verður best lýst með gildum fyrirtækisins: Traust, víðsýni, þekking og gleði.

Við bjóðum upp á:

5 stöður við þróunarvinnu 
á Indlandi, Zambíu og Mósambík

14 mánuðir - þar af 6 mánaða undirbúningur í Noregi.  
Hefst í október/ febrúar

Vinna með HIV- og eyðnismitaða,  menntun kennara, 
við samfélagsvinnu,  götubörn.

Hafi ð samband:   sidsel@humana.org
0047 61264444

www.drh-norway.org

Veislulist Skútan óskar eftir að 
ráða matreiðsluman.

Upplýsingar veitir Sigurpáll s. 
822 8253 / 555 1810

7
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Stofnsettur 1896

- Lifið heil 

www.lyfja.is

Atvinnutækifæri hjá Lyfju
Vegna breytinga og vaxandi starfsemi getum við bætt lyfjatæknum, snyrti- og 

förðunarfræðingum og sölu- og afgreiðslufólki í okkar frábæra starfsmannahóp.

Störfin felast m.a. í ráðgjöf til viðskiptavina um vörur í verslun, afgreiðslu á

kassa, ráðgjöf og afgreiðslu á lausasölulyfjum og afhendingu lyfja gegn lyfseðli.

Um er að ræða störf í vaktavinnu, fullt starf í dagvinnu og hlutastarf í apótekum Lyfju 

á höfuðborgarsvæðinu. Í boði eru líflegir vinnustaðir, gott vinnuumhverfi, samkeppnis- 

hæf laun og möguleiki á starfsþróun.

Við leitum að drífandi starfsfólki með ríka þjónustulund, söluhæfileika, góða tölvu-

kunnáttu og getu til að vinna undir álagi. Reynsla af verslunarstörfum er æskileg og 

reynsla úr apóteki er kostur.

Farið verður með allar umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál.

Nánari upplýsingar um störfin má finna á heimasíðu Lyfju, www.lyfja.is 

og hjá starfsmannastjóra (thorgerdur@lyfja.is) í síma 530 3800.

Í samræmi við jafnréttisáætlun Lyfju hf. eru karlar jafnt sem konur hvattir til þess 

að sækja um störf hjá fyrirtækinu.

Tekið er við umsóknum á vefslóðinni www.lyfja.is.

Við leitum að sjálfstæðu,

skipulögðu og metnaðarfullu

starfsfólki sem hefur áhuga á

að ganga til liðs við framsækið

og spennandi fyrirtæki.

Hlutverk Lyfju er að stuðla að góðri heilsu og vellíðan. Frá upphafi hefur Lyfja verið brautryðjandi í lækkun lyfjaverðs og 
boðið upp á ýmsar nýjungar í faglegri þjónustu. Fyrirtækið rekur apótek og heilsubúðir víðs vegar um landið ásamt því að 
starfrækja lyfjaskömmtun til einstaklinga og stofnana. Hjá fyrirtækinu starfa um 300 manns. Lykillinn að árangri er 
starfsfólkið okkar og því höfum við það að markmiði að fá hæft fólk til liðs við okkur, skapa eftirsóknarverða vinnustaði 
þar sem góður starfsandi ríkir og að starfsfólk fái tækifæri til að öðlast faglegan og persónulegan þroska í starfi.
Einkunnarorð okkar eru áreiðanleiki, umhyggja og metnaður.
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Skapandi störf með skapandi fólki

Leikskólasvið

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

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

Leitað er eftir:
• Leikskólakennurum
• Þroskaþjálfum
• Starfsfólki með uppeldis- og háskólamenntun
• Starfsfólki með menntun eða reynslu á sviði lista
• Starfsfólki með fjölbreytta menntun og/eða starfsreynslu 

Deildarstjórar
Heiðarborg, Selásbraut 56, sími 557-7350
Hraunborg, Hraunbergi 12, sími 557-9770
Kvarnaborg, Árkvörn 4, sími 567-3199
Rauðaborg, Viðarási 9, sími 567-2185
Ægisborg, Ægisíðu 104, sími 551-4810

Leikskólakennarar/leiðbeinendur
Austurborg, Háaleitisbraut 70, sími 553-8545
Bakkaborg, Blöndubakka 2, sími 557-1240
Drafnarborg, Drafnarstíg 4, sími 552-3727
Fífuborg, Fífurima 13, sími 587-4515
Geislabaugur, Kristnibraut 26, sími 517 2560
Grandaborg, Boðagranda 9, sími 562-1855
Gullborg, Rekagranda 14, sími 562-2455
Hagaborg, Fornhaga 8, sími 551-0268
Hamraborg, Grænuhlíð 24, sími 553-6905
Hálsaborg, Hálsaseli 27, sími 557-8360
Heiðarborg, Selásbraut 56, sími 557-7350
Hraunborg, Hraunbergi 12, sími 557-9770
Jöklaborg, Jöklaseli 4, sími 557-1099
Klambrar, Háteigsvegi 33, sími 511-1125
Klettaborg, Dyrhömrum 5, sími 567-5970
Kvarnaborg, Árkvörn 4, sími 567-3199
Laugaborg, við Leirulæk, sími 553-1325
Lækjaborg, við Leirulæk, sími 568-6351
Rauðaborg, Viðarási 9, sími 567-2185
Sólhlíð, við Engihlíð, sími 551-4870
Sæborg, Starhaga 11, sími 562-3664
Steinahlíð, Suðurlandsbraut, sími 553-3280
Vesturborg, Hagamel 55, sími 552-2438
Ægisborg, Ægisíðu 104, sími 551-4810

Yfi rmaður í eldhús
Klambrar, Háteigsvegi 33, sími 511-1125
Laugaborg, við Leirulæk, sími 553-1325

Aðstoðarmaður í eldhús
Hraunborg, Hraunbergi 12, sími 557-9770. 
Um er að ræða 50% starf.
Klambrar, Háteigsvegi 33, sími 511-1125
Seljakot, Rangárseli 15, sími 557-2350. 
Um er að ræða 50% starf.
Ægisborg, Ægisíðu 104, sími 551-4810

Leikskólasérkennari/þroskaþjálfi /atferlisþjálfi 
Jöklaborg, Jöklaseli 4, sími 557-1099. 
Um er að ræða 50% starf.
Klettaborg, Dyrhömrum 5, sími 567-5970
Kvarnaborg, Árkvörn 4, sími 567-3199.  
Um er að ræða 75% starf.
Rauðaborg, Viðarási 9, sími 567-2185

Sérkennslustjóri
Hraunborg, Hraunbergi 12, sími 557-9770. 
Um er að ræða 50-60% starf.
Kvarnaborg, Árkvörn 4, sími 567-3199.  
Um er að ræða 50% starf.

Verkefnastjóri í fjölmenningu
Drafnarborg, Drafnarstíg 4, sími 552-3727.  
Um er að ræða 80-100 %starf.  
Helstu verkefni: Mótun fjölmenningastarfs í leikskólanum
  Skráning og mat á tvítyngdum börnum
  Handleiðsta í starfi  ef óskað er
   
Umsækjendur er vinsamlega beðnir að sækja um störfi n á heima-
síðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf.
Upplýsingar um lausar stöður veita leikskólastjórar í viðkomandi 
leikskólum og mannauðsráðgjafar á Starfsmannaþjónustu Leik-
skólasviðs í síma 411-7000.
Laun eru skv. kjarasamningi Reykjavíkurborgar við viðkomandi 
stéttarfélög.

Æskulýðsfulltrúi
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Félagsmiðstöðin Selið

Starfsfólk óskast
í Félagsmiðstöðina Selið
á Seltjarnarnesi

Félagsmiðstöðin Selið á Seltjarnarnesi
auglýsir eftir starfsmanni í hlutastarf
fyrir veturinn 2008-2009. Um er að
ræða starf leiðbeinenda í tómstunda-
starfi fyrir börn og unglinga á aldrinum
10–16 ára. Skilyrði er að umsækjendur
hafi náð 20 ára aldri og æskilegt er
að þeir hafi einhverja reynslu, þekkingu
eða menntun í starfi með börnum og
unglingum.
Skila skal umsóknum með upplýsingum
um menntun og fyrri störf í félagsmið-
stöðina Selið v/Suðurströnd eða í tölvu-
pósti á netfangið selid@seltjarnarnes.is

Nánar upplýsingar veitir
Margrét í síma 595-9177
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Stuðningsfulltrúi
fatlaðs nemanda

www.tskoli.is

Tækniskólinn óskar eftir stuðningsfulltrúa til að annast 

aðstoð við fatlaðan nemanda. Um er að ræða fullt 

starf. Starfsmaðurinn starfar undir stjórn kennara en 

þarf einnig að geta unnið sjálfstætt.

Hæfniskröfur:
Reynsla af starfi með fötluðum og viðeigandi menntun.

Nánari upplýsingar veitir Fjölnir Ásbjörnsson í síma 821 

5647. Umsókn sendist á netfangið fa@tskoli.is fyrir 
23. ágúst.

í  o k k a r  l i ð i ?

Actavis hf.   Reykjavíkurvegi 76-78    220 Hafnarfirði   s 550 3300   f 550 3301   @ actavis@actavis.is   w www.actavis.is   

Actavis er alþjóðlegt fyrirtæki sem sérhæfir sig í þróun, framleiðslu og sölu hágæðasamheitalyfja. Hjá Actavis starfa um 11 þúsund einstaklingar í 40 löndum, 
sem eru reiðubúnir að taka áskorunum með það að markmiði að koma Actavis í fremstu röð samheitalyfjafyrirtækja.

Actavis leitar að metnaðarfullum einstaklingum til starfa sem eru tilbúnir að takast á við krefjandi verkefni.

Actavis leitast við að ráða starfsfólk sem:

• sýnir metnað í hverju því sem það innir af hendi

• sýnir viðskiptavinum fyrsta flokks þjónustulund

• leggur áherslu á samvinnu, því í sameiningu komumst við lengra en við getum ein

• ber virðingu fyrir auðlindum sínum og sýnir hagkvæmni í daglegum störfum

• hefur nægan sveigjanleika til að geta gripið tækifærin sem því gefast

• sýnir framsækni og lætur hlutina gerast

Starf við lyfjapökkun
Í starfinu felst:
• Pökkun á töflum í glös og þynnur

• Þrif á pökkunarvélum og pökkunarsvæði

• Eftirlit með pökkunarlínum

• Stillingar og breytingar á tækjabúnaði

• Skjalfesting

• Sýnataka 

• Merkingar á vörum til útflutnings

Hæfniskröfur::
• Stúdentspróf, iðnmenntun eða sambærileg menntun er kostur 

• Nákvæmni og vandvirkni

• Hæfni til að tileinka sér starfsemi flókins vélbúnaðar er kostur

Vinnutími:
• Í lyfjapökkun er um að ræða vaktavinnu þar sem unnið er á  

 þrískiptum vöktum. Unnið er viku í senn á hverri vakt 5 daga  

 vikunnar og 4 daga þegar um er að ræða næturvaktir.

Vélamaður í lyfjapökkun

Í starfinu felst:
• Tæknileg umsjón/aðstoð við uppsetningar

• Breytingar og stillingar á pökkunarlínum

• Vélakeyrsla við kartona- og þynnupökkun

• Skjalfesting

Hæfniskröfur:
• Iðnmenntun og/eða reynsla af vinnu við vélar er æskileg

• Reynsla eða þekking úr sambærilegum iðnaði er kostur

• Nákvæmni og vandvirkni

Vinnutími:
• Í lyfjapökkun er um að ræða vaktavinnu þar sem unnið er á  

 þrískiptum vöktum. Unnið er viku í senn á hverri vakt 5 daga  

 vikunnar og 4 daga þegar um er að ræða næturvaktir.

Starf í undirbúningsteymi
Í starfinu felst:
• Undirbúningur á tækjum og búnaði fyrir framleiðslu

• Regluleg þrif á framleiðslusvæðum

• Skjalfesting

Hæfniskröfur:
• Almenn menntun

• Nákvæmni og vandvirkni

• Jákvæðni og hæfni til að vinna vel í hóp

Vinnutími:
• Unnið er tvær vikur á dagvöktum og þriðju vikuna 

 á kvöldvöktum.

Störf á framleiðslusviði Actavis hf.
Actavis hf. auglýsir eftir starfsfólki á framleiðslusvið. Fyrirtækið leitar að starfsfólki sem hefur getu til að fylgja mjög nákvæmum verkferlum. 

Starfsmenn í framleiðslu fara í gegnum mikla þjálfun og þurfa að geta tileinkað sér mjög sérhæfð vinnubrögð. 

Actavis veitir starfsmönnum sínum árlega styrki til íþróttaiðkunar 

auk fræðslustyrks. Við höfum gott mötuneyti og öflugt 

starfsmannafélag auk þess sem ein af líkamsræktarstöðvum World 

Class er í húsakynnum Actavis að Dalshrauni 1. 

Nánari upplýsingar veitir Aðalheiður Rúnarsdóttir, adrunarsdottir@actavis.is. 
Umsóknir óskast fylltar út á www.actavis.is, undir Störf í boði fyrir 24. ágúst nk.

Starf við lyfjablöndun 
Í starfinu felst:
• Uppvigtun hráefna

• Blöndun og frumvinnsla hráefna

• Samsetning á vélum

• Skjalfesting

Hæfniskröfur fyrir störf í lyfjablöndun og töfluslætti:
• Við leitum að einstaklingum sem búa yfir hæfni til að tileinka sér starfsemi flókins vélbúnaðar

• Reynsla og/eða þekking á framleiðslu eða sambærilegum iðnaði  er kostur

• Stúdentspróf, iðnmenntun eða sambærileg menntun er æskileg 

Vinnutími fyrir störf í lyfjablöndun og töfluslætti:
• Í lyfjablöndun og töfluslætti er um að ræða vaktavinnu þar sem unnið er á þrískiptum vöktum. 

 Unnið er viku í senn á dag- og kvöldvöktum og sjöttu hverju viku á næturvöktum.

Starf við töfluslátt
Í starfinu felst:
• Framleiðsla á töflum og hylkjum

• Sýnataka og framleiðslueftirlit

• Samsetning og þrif á vélbúnaði

• Skjalfesting 

KÓPAVOGSBÆR  

Fjármála- og hagsýslustjóri
Fjármála- og hagsýslustjóri er starfsmaður á fjármála- og stjórnsýslusviði Kópavogsbæjar og 
næsti yfirmaður hans er sviðsstjóri fjármála- og stjórnsýslusviðs, bæjarritari. 
Fjármála- og hagsýslustjóri er yfirmaður fjármáladeildar en hlutar hennar eru m.a. innheimta og 
bókhald.  Hann hefur yfirumsjón með allri fjármálastjórn þ.m.t. álagningu gjalda og innheimtu 
þeirra, lántöku bæjarfélagsins, áætlanagerð og framkvæmd þeirra svo og innkaupa- og kostn-
aðareftirliti. Hann hefur yfirumsjón með gerð ársreiknings í hendur löggilts endurskoðenda og 
samskipti við hann.  Fjármála- og hagsýslustjóri skal tryggja að starfsemin sé í samræmi við lög 
og reglugerðir, gildandi fjárhagsáætlun, sett markmið og ákvarðanir bæjarstjórnar.

Á verksviði fjármála- og hagsýslustjóra er m.a. eftirfarandi: 

• Stjórn starfsmannamála í fjármáladeild.
• Yfirumsjón með fjárstýringu, greiðsluflæði og innheimtu.
• Yfirumsjón með undirbúningi og gerð fjárhagsáætlunar bæjarins ásamt gerð greiðsluáætlana.
• Fjármálaleg ráðgjöf til forstöðumanna stofnana og sviðstjóra og samningagerð með þeim.
• Ábyrgð á  lánastýringu og samskiptum við fjármálastofnanir.
• Ráðgjöf varðandi innlendar og erlendar lántökur.  Að fylgjast með gengisþróun og vaxta-

breytingum á erlendum lánamörkuðum í samráði við aðkeypta sérfræðiaðstoð.
• Upplýsingagjöf til stjórnenda um framgang og stöðu fjárhagsmálefna bæjarsjóðs t.d. með 

árshlutauppgjörum og skýrslum.
• Stefnumótun í samræmi við markmið bæjarstjórnar um aðhald, hagkvæmni og sparnað í inn-

kaupum og rekstri bæjarins. 

Menntunar og hæfniskröfur:

• Fjármála- og hagsýslustjóri skal vera með háskólamenntun í 
 viðskiptagreinum á framhaldsstigi eða aðra skylda
 háskólamenntun er nýtist í starfi og hafa mikla reynslu 
 af fjármálastjórn og samningagerð.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Páll Magnússon, 
bæjarritari í síma 570 1500.
Umsóknir með ferilsskrá sendist á netfangið: starfsmannastjóri@kopavogur.is fyrir föstudaginn 29. ágúst.

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
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RAMMAGERÐIN óskar eftir að ráða 
öflugan og glaðlyndan starfsmann í verslun 
Rammagerðarinnar í Hafnarstræti. 
Vinnutími 9:00-18:00

Hæfniskröfur:
• Afburða þjónustulund og hressileg framkoma
• Góð enskukunnátta skilyrði, viðbótar tungumál kostur
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Samviskusemi
• Stundvísi

Einnig óskar Rammagerðin eftir að ráða starfsmenn 
til starfa um helgar frá 10:00-18:00

Nánari upplýsingar veitir Bryndís Sigurðardóttir, 
verslunarstjóri í síma 551 1122 eða gegnum 
rammagerdin@rammagerdin.is

Umsóknarfrestur er til og með 22. ágúst. 
Umsókn með starfsferilskrá sendist á 
rammagerdin@rammagerdin.is

Verslunarstarf

Á  S L Ó Ð U M  F E R Ð A M A N N A

Í

ER FÉLAGSLÍF Í ÞÉR?
FÉLAGSMIÐSTÖÐVAR  REYKJANESBÆJAR

Við leitum að sjálfstæðum, skipulögðum og hugmyndaríkum einstaklingum til að starfa 
í félagsmiðstöðinni Fjörheimum og 88 Húsinu, menningarmiðstöð ungs fólks í Reykja-
nesbæ.

Ábyrgðarsvið
» Umsjón og ábyrgð á starfsemi félagsmiðstöðva fyrir börn og unglinga 

á aldrinum 14 - 16 ára og 16 - 25 ára
» Skipulagning starfsins í samráði við yfirmann, samstarfsfólk, börn og unglinga 
» Samskipti og samstarf við starfsfólk skóla, foreldra og aðra samstarfsaðila
» Þátttaka í stefnumótun og framtíðarsýn

Hæfniskröfur
» Háskólamenntun á uppeldissviði eða sambærileg menntun
» Reynsla af starfi með börnum og unglingum
» Skipuleg og fagleg vinnubrögð
» Sjálfstæði og frumkvæði
» Færni í mannlegum samskiptum
» Almenn tölvukunnátta

Nánari upplýsingar um starfið veitir Hafþór B. Birgisson Tómstundafulltrúi 
Reykjanesbæjar í síma 898 1394, netfang: hafthor.birgisson@reykjanesbaer.is.

Umsóknarfrestur er til 25. ágúst 2008.

Hægt er að sækja um rafrænt á reykjanesbaer.is og mittreykjanes.is
Vakin er athygli á því að starfið hentar jafnt konum sem körlum.

88.is / fjorheimar.is

HEFUR ÞÚ ÁHUGA Á FAGLEGU STARFI Á VETTVANGI FRÍTÍMANS? 

Áhugi á heilbrigði og heilsu – 
Störf í boði hjá Maður lifandi 

Maður lifandi Hæðasmára.
Starfsmaður í 100% starf í matstofu.

Maður lifandi Hafnarborg.
Starfsmaður í 100% starf.

Hæfniskröfur:
Sjálfstæði og frumkvæði í starfi .
Góð framkoma og þjónustulund.

Hæfni og lipurð í mannlegum samskiptum.

Upplýsingar um ofangreind störf veitir 
Guðmundur Guðmundsson rekstrarstjóri 

í síma 897 5701 eða á netfangið 
gg@madurlifandi.is

***********************************
Matreiðslumaður óskast í 100% starf.

Hæfniskröfur:
Áhugi á heilsumatreiðslu.

Hæfni og lipurð í mannlegum samskiptum.
Sjálfstæði í starfi .

Upplýsingar um ofangreint starf veitir 
Steinn Óskar Sigurðsson forstöðumaður eldhúsa

í síma 691 1777 eða á netfangið steinn@madurlifandi.is
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Grunnskólar Mosfellsbæjar

Skólabyrjun 2008 
Skólasetning í grunnskólum Mosfellsbæjar 

verður föstudaginn 22. ágúst nk. 
Tímasetningu á boðun árganga er að fi nna á 

vef skólanna: lagafellsskoli.is og varmarskoli.is 
ásamt upplýsingum um upphaf kennslu og 

innkaupalista. 
 

Skráning í mötuneyti og frístundasel hefst 
18.ágúst á íbúagátt Mosfellsbæjar. 

 
Skólaskrifstofa Mosfellsbæjar
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Viljum ráða starfsmenn á 
meðferðardeild Stuðla.

Vilt þú taka þátt í krefjandi og spennandi starfi  með ung-
lingum? Starfi ð felst í beinni meðferðarvinnu og tómstun-
dastarfi  og einstaklingsbundnum stuðningi við unglingana 
í meðferð í samvinnu deildarstjóra, og sálfræðinga. 

Um er að ræða spennandi og lærdómsríkt starf þar sem 
veitt er starfsþjálfun. Góður er starfsandi ríkir á Stuðlum 
og starfsmenn fá styrk til líkamsræktar.

Við erum að leita að einstaklingi sem hefur reynslu af 
vinnu með unglinga t.d. í tómstundastarfi  eða íþróttastarfi  
eða hafi  aðra þá starfsreynslu eða menntun sem að mati 
forstöðumanns nýtist í starfi . Umsækjendur þurfa að hafa 
hæfni í mannlegum samskiptum og áhuga á meðfer-
ðarstörfum. Þeir þurfa að vera stundvísir, geta farið eftir 
verklagsreglum og jafnframt sýnt frumkvæði og sjálfstæði 
í vinnubrögðum. Um er að ræða vaktavinnu og fullt starf.  
Æskilegt er að umsækjandi geti hafi  störf sem fyrst.

Með umsóknum skulu fylgja upplýsingar um menntun og 
fyrri störf ásamt sakavottorði. Laun skv. kjarasamningum 
opinberra starfsmanna.  Hægt er að sækja um störf á 
umsóknareyðublaði sem fæst á vefsíðu Stuðla 
www.studlar.is. 

Öllum umsóknum verður svarað 
þegar ráðning hefur verið ákveðin.

Umsóknir berast til Stuðla - 
Meðferðarstöðvar ríkisins fyrir unglinga, 

Fossaleyni 17, 112 Reykjavík 
eigi síðar en 31. ágúst.

Auglýsingin gildir í 6 mánuði

Nánari upplýsingar veita forstöðumaður 
Sólveig Ásgrímsdóttir; netfang solveig@studlar.is og 
deildarstjórar meðferðardeildar Grétar Halldórsson; 

(gretar@studlar.is) og lokaðrar deildar Böðvar Björnsson; 
(bodvar@studlar.is) einnig í síma 530-8800.

Forstöðumaður

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.

Skólaárið 2008 – 2009 
eru eftirfarandi stöður lausar

Menntasvið    

Álftamýrarskóli, Álftamýri 79, sími 570 8100
• Kennari á yngsta stigi
• Skólaliði

Árbæjarskóla, Rofabæ 34, sími 567 2555
• Stuðningsfulltrúi, 70% staða
• Skólaliðar, 50-100% staða

Ártúnsskóli, Árkvörn 6, sími 567 3500
• Skólaliði

Breiðholtsskóli, Arnarbakka 1-3, sími 411 7450
• Skólaliði, hlutastarf kemur til greina
• Starfsmaður skóla, gangavörður, hlutastarf kemur til greina

Engjaskóli, Vallengi 14, sími 411 7600, 664 8160
• Deildarstjóri sérkennslu, 50% deildarstjórn, 50% sérkennsla
• Stuðningsfulltrúar. tvær, 75% stöður
• Skólaliði

Fellaskóli, Norðurfelli 17-19, sími 557 3800
• Umsjónarkennari í 2. bekk

Foldaskóli, Logafold 1, sími 540 7600
• Umsjónarkennari á yngsta stigi
• Skólaliði í eldhús, 80-100 % staða
• Skólaliðar, 2 stöður í gæslu og ræstingu
• Stuðningsfulltrúi, 70% staða v/forfalla ágúst – 1. nóv. nk.

Fossvogsskóli, Haðalandi 26, sími 568 0200 / 664 8190
• Umsjónarkennari á yngsta stigi
• Þroskaþjálfi 
• Starfsmaður skóla til að sinna nemendum í leik og starfi 
• Tónmenntakennari, 50% staða, góð stundaskrá í boði

Hagaskóli, Fornhagi 1, sími 535 6500
• Samfélagsfræðikennari, 10 stundir
• Skólaliði í eldhús, 70-100% staða

Hamraskóli, Dyrhömrum 9, sími 664 8200, 664 8201
• Deildarstjóri sérkennslu
• Skólaliði
• Raungreina- og samfélagsfræðikennari, afl eysing v/fæðingar- 
  orlofs frá 15.sep. til 15. des. 
• Sérkennari eða þroskaþjálfi ; sérdeild fyrir einhverf börn

Háteigsskóli, v/ Háteigsveg, sími 530 4300, 664 8215
• Þroskaþjálfi , afl eysing v/fæðingarorlofs, 50–100% staða
• Stuðningsfulltrúi í 5. bekk, 50% staða

Hlíðaskóli, Hamrahlíð 2, sími 552 5080
• Náms- og starfsráðgjafi , hlutastarf kemur til greina
• Sérkennari

Ingunnarskóli, Maríubaugi 1, sími 411 7828, 664 8265, 664 
8266
• Umsjónarkennari í 4.-5. bekk
• Raungreinakennari á unglingastigi
• Sérkennari á unglingastigi
• Starfsmenn í íþróttahús á kvöldin

Langholtsskóli, Holtavegi 23, sími 553 3188
• Stuðningsfulltrúi, til að vinna með nemendum á yngsta stigi
• Kennari á yngsta stigi

Laugalækjarskóli, v/Laugalæk, sími 588 7500
• Skólaliði

Réttarholtsskóli, v/Réttarholtsveg, sími 553 2720
• Starfsmaður til gangavörslu, 50% starf, afl eysing til áramóta

Rimaskóli, Rósarima 11, sími 411 7720, 664 8320
• Umsjónarkennari í 4.bekk möguleiki á tímabundnu starfi  til 
áramóta.
• Skólaliði

Selásskóli, v/Selásbraut, sími 567 2600
• Skólaliði, 50-100% staða

Seljaskóli, Kleifarseli 28, sími 411 7500, 664 8330
• Skólaliði

Sæmundarskóli, Gvendargeisla 168, sími 411 7848
• Stuðningsfulltrúi, 50-75% staða
• Skólaliði, 50-100% staða
• Þroskaþjálfi , 50-100% staða
• Sérkennari á miðstigi, 50-100% staða

Víkurskóli, v/Hamravík, sími 545 2700, 664 8345
• Umsjónarkennarar á yngsta stigi
• Umsjónarkennarar á miðstigi
• Tónmenntakennari í tímabundnar afl eysingar 
• Skólaliði í mötuneyti

Ölduselsskóli, Ölduseli 17, sími 411 7470
• Þroskaþjálfi 
• Skólaliði
• Bókasafnsfræðingur eða Starfsmann á bókasafn, til afl eysingar í okt.

Vilt þú verða heilbrigðisritari?
Nokkur pláss eru laus á heilbrigðis-

ritarabraut Fjölbrautaskólans við 
Ármúla. Kennt er samkvæmt nýrri 
námskrá heilbrigðisritara. Umsókn-
um skal skilað á skrifstofu skólans 
á umsóknareyðublöðum sem þar 

fást.  Einnig er hægt að prenta um-
sóknareyðublaðið út af heimasíðu 
skólans, www.fa.is.  Nánari upp-

lýsingar veitir Kristrún Sigurðardóttir 
kennslustjóri, netfang: run@fa.is.

               Skólameistari

50 ára eða eldri!
Perlan óskar eftir starfsmanni í dyravörslu 
og fatahengi um kvöld og helgar. Leitum 
sérstaklega að karlmanni 50 ára eða eldri.

Hafið samband við Guðna:
899 5870  /  perlan@perlan.is.
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Tilgangur Íbúðalánasjóðs er að stuðla að því með lánveitingum og skipulagi 
húsnæðismála að landsmenn geti búið við öryggi og jafnrétti í húsnæðismálum 
og að fjármunum verði sérstaklega varið til þess að auka möguleika fólks á að 
eignast og leigja húsnæði á viðráðanlegum kjörum.

Starfskjör eru í samræmi við kjarasamning ríkisins við viðkomandi stéttarfélag. 

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

Nánari upplýsingar um starfið veitir Ívar Ragnarsson, sviðsstjóri fjármálasviðs.

Umsóknir óskast sendar til Emilíu Sveinbjörnsdóttur, verkefnisstjóra starfsmannahalds Íbúðalánasjóðs 

á netfangið emilia@ils.is eða í bréfpósti í Borgartún 21, 105 Reykjavík.

Umsóknarfrestur er til og með 31. ágúst næstkomandi

   verkfræði eða stærðfræði 

Sérfræðingur í áhættustýringu óskast til starfa á fjármálasviði Íbúðalánasjóðs.

Meiraprófsbílstjóri óskast í 
farþegafl utninga um helgar-
nætur, uppl. í síma 858-5868

H
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Okkur vantar áhugasamt fólk 
til starfa  á kaffi bari okkar.
Störf sem um er að ræða eru kaffi barþjónar  í 
fullt starf. Nánari upplýsingar veitir Valgerður í 

síma  864 9661  Vinsamlegast sendið umsóknir  á 
valgerdur@kaffi heimur.is

Kaffi heimur ehf. er framsækið fyrirtæki í rekstri kaffi bara 
sem starfa undir merkjum Te & Kaffi .  Í dag bjóðum við upp 

á frábæra kaffi menningu á 8 starfstöðvum.   Kaffi heimur 
ehf. leggur metnað sinn í að  vera með stílhreina kaffi bari 
þar sem áhugi á te, kaffi  og súkkulaði fær að dafna.  Eitt af 
meginmarkmiðum Kaffi heims ehf. er að  byggja upp sterka 

liðsheild og framreiða ávallt besta bollann
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Skálateigur
Flóahreppur 801 Selfoss
Frístundabúskapur

Stærð: 244 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2005

Brunabótamat: 51.600.000
Bílskúr: Já

Verð: 48.500.000
Rúmgott 244 m2 einbýlishús í Flóahreppi 801 Selfoss er nú til sölu. Húsið er mjög skemmtilega hannað en
það  telur  góða  forstofu,   þrjú  mjög  rúmgóð  svefnherbergi,  sjónvarpshol,  salerni,  stórt  eldhús  með
glæsilegri innréttingu, stofu, stórt þvottahús og góðan bílskúr með geymslulofti.  Öll  gólfefni eru mjög góð
viðarparket og mustang flísar. Þetta er hús þar sem er hátt til lofts og vítt til veggja, hús sem stendur á ca.
3,5 ha lóð í sveitasælunni eign sem vert ver að skoða nánar. Sjón er sögu ríka

Heimili & Jarðir

Hálfdán
Kristjánsson

Lögg. fasteignasali

Snorri Sigurðsson
Sölufulltrúi

halfdan@remax.is

snorrisig@remax.is

Bókaðu skoðun í síma 897 7027

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

8977027

Skálateigur
Flóahreppur 801 Selfoss
Frístundabúskapur

Stærð: 244 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2005

Brunabótamat: 51.600.000
Bílskúr: Já

Verð: 48.500.000
Rúmgott 244 m2 einbýlishús í Flóahreppi 801 Selfoss er nú til sölu. Húsið er mjög skemmtilega hannað en
það  telur  góða  forstofu,   þrjú  mjög  rúmgóð  svefnherbergi,  sjónvarpshol,  salerni,  stórt  eldhús  með
glæsilegri innréttingu, stofu, stórt þvottahús og góðan bílskúr með geymslulofti.  Öll  gólfefni eru mjög góð
viðarparket og mustang flísar. Þetta er hús þar sem er hátt til lofts og vítt til veggja, hús sem stendur á ca.
3,5 ha lóð í sveitasælunni eign sem vert ver að skoða nánar. Sjón er sögu ríka

Heimili & Jarðir

Hálfdán
Kristjánsson

Lögg. fasteignasali

Snorri Sigurðsson
Sölufulltrúi

halfdan@remax.is

snorrisig@remax.is

Bókaðu skoðun í síma 897 7027

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

8977027

Skútuvogur 1F
104 Reykjavík
Atvinnuhúsnæði! Laust strax!

Stærð: 347,4 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1992

Brunabótamat: 50.000.000
Bílskúr: Já

Verð: 70.000.000
Um er að ræða atvinnuhúsnæði til sölu eða leigu á tveimur hæðum, hvor hæðin er um 173,7 fm, alls 347,4
fm.  Neðri  hæðin er  með innkeyrsluhurð og lagerrými.  Á efri  hæðinni  eru skrifstofur.  Forstofa  og móttaka
eru í  opnu rými, náttúrsteinn á gólfi.  Tvær rúmgóðar skrifstofur og fundaraðstaða í  opna rýminu eru með
parketi. Eignin er laus strax en einnig er hægt að skoða leigumöguleika á húsnæðinu. Nánari upplýsingar
veitir Sigurður, sölufulltrúi RE/MAX Torg í GSM: 898 6106, netfang: sg@remax.is

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Sigurður
Sölufulltrúi

sg@remax.is

Nánari uppl. í síma 898 6106

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

898 6106

Vesturbrúnir 5, Sumarhús
Grímsnesi, Ásgarðslandi
Gróðursæld og útsýni!

Stærð: 48 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1963

Brunabótamat: 16.650.000
Bílskúr: Nei

Verð: 12.900.000
Um er að ræða lítinn sumarbústað á 7.727 fm eignarlóð með stækkunarmöguleika. Eignin er með stofu,
eldhús, tvö svefnherbergi  og baðherbergi.  Húsið er í  góðu standi  en margt er í  sinni  upprunulegu mynd.
Búið er að gera sökkul og tilbúnar teikningar fyrir stækkun á húsinu um 33,0 fm. Rafmagn og heitt og kalt
vatn er í  húsinu. Tilvalið fyrir  þá sem vilja vinna sjálfir  við stækkun. Sumarhúsið er á mjög fallegum stað í
Grímsnesinu, mikil gróðursæld og fallegt útsýni. Sjón er sögu ríkari!

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Sigurður
Sölufulltrúi

sg@remax.is

Hringdu og bókaðu skoðun 898-6106

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

898 6106

Ástún 4
200 Kópavogur
Kakó og pönnukökur á staðnum

Stærð: 47,5 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1982

Brunabótamat: 10.100.000
Bílskúr: Nei

Verð: 16.770.000
Komið inn í lítið hol með skáp. Eldhús er hluti af stofu með upprunarlegri innréttingu. Stofan er björt með
parketi á gólfi og gengi út á mjög stórar svalir til vesturs. Svefnherbergið er rúmgott með vesturglugga og
góðum fataskáp. Baðherbergið er upprunalegt með innréttingu. Þvottahús er á hverri hæð með þvottavél
fyrir  5  íbúðir.  Í  sameign  er  geymsla  íbúðar,  hjólageymsla  og  stórt  leikherbergi.  Sameignin  er  öll  mjög
snyrtileg. Húsið nýlega tekið í gegn og málað.

Skeifan

Elísabet Agnarsd.
Lögg. fasteignasali

Ólafur Geir
Sölufulltrúi

elisabet@remax.is

oligeir@remax.is

Opið
Hús

þriðjud. 19 ágúst milli kl. 17 og 18

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

6921649

Þinghólsbraut 76
200 Kópavogur
Glæsilegt Einbýlishús

Stærð: 183,5 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1963

Brunabótamat: 31.400.000
Bílskúr: Já

Verð: 65.900.000
Glæsilegt og mjög mikið endurnýjað 183,5 fm einbýlishús með bílskúr og stórum útipalli með heitum potti
á  rólegum  og  skjólgóðum  útsýnisstað í  vesturbæ  Kópavogs.  Áhvílandi  hagstætt  lán á  4.15@  vx.  að
fjárhæð 35 millj. kr.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Páll Guðmundsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

pallb@remax.is

Ásmundur Sveinss
Sölufulltrúi

asmundur@remax.is

Opið
Hús

Mánudaginn 18 ágúst milli 18 og 18:30

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

861 9300

770 4141

Engjasel 86, 109 Reykjavík
Góð fyrstu kaup - Laus fljótlega
Lækkað verð!! Gott áhvílandi lán.

Stærð: 114 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1977

Brunabótamat: 13.520.000
Bílskúr: Nei

Verð: 19.900.000
Komið er inní fallega forstofu með ljósum skápum og parketi á gólfi. Eldhús er snyrtilegt með upprunalegri
innréttingu sem hefur  fengið andlitslyftingu.  Mjög falleg ofnastæða frá Eirvík  og keramik hellur.  Mjög gott
þvottahús er  innaf  eldhúsi.  Borðstofa  og stofa  með útgengi  út  á  rúmgóðar  svalir.  Lítið  barnaherbergi  og
rúmgott hjónaherbergi með góðu skápaplássi og parketi á gólfi. Mjög snyrtilegt baðherbergi. Góð geymsla
í sameign. Sér stæði er í bílakjallara. Afar falleg íbúð í góðu fjölbýli.

Þing

Bergur
Steingrímsson

Lögg. fasteignasali

Hrönn
Sölufulltrúi

bergurst@remax.is

hronn@remax.is

Óli Gísli
Sölufulltrúi

oligisli@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag frá kl.14:00 - 14:30

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

692 3344

8228283

Nesvegur 41
107 Reykjavík
Glæsileg 4ra herbergja íbúð

Stærð: 120,9 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1989

Brunabótamat: 19.450.000
Bílskúr: Nei

Verð: 42.900.000
Sérlega falleg 4-5 herbergja íbúð í fjórbýli á frábærum stað í vesturbænum. 121 fm samkvæmt fmr. Stæði í
bílageymslu. Mikið endurbætt að undanförnu að innan og er öll hin glæsilegasta. Svalir yfirbyggðar að hluta
nú í sumar. Baðherbergi nýlega tekið í gegn á mjög smekklegan hátt. Sturta og baðkar, hiti í gólfi. Flísalagt
og mjög snyrtilegt þvottahús er innaf baðherbergi. Hiti er í gólfi á yfirbyggðu svölunum sem stækkar stofu
mikið. Rúmgóð herbergi. Geymsla í sameign.  SJÓN ER SÖGU RÍKARI !!!

Þing

Bergur
Steingrímsson

Lögg. fasteignasali

Hrönn
Sölufulltrúi

bergurst@remax.is

hronn@remax.is

Óli Gísli
Sölufulltrúi

oligisli@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag sun kl.16:00 - 16:30

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

692 3344

8228283



Kársnesbraut 110
200 Kópavogur
Möguleiki á stækkun

Stærð: 302,2 fm
Fjöldi herbergja: 0
Byggingarár: 1962

Brunabótamat: 8.310.000
Bílskúr: Nei

Verð: 0
Atvinnuhúsnæði í Kópavogi með möguleika á byggingarétt. Tilboð óskast. Gott 302,2 fm atvinnuhúsnæði
með sérinngangi og góðri innkeyrslu. Góð útiaðstaða og næg bílastæði.  Hátt til lofts í hluta eignar. Bókaðu
skoðun hjá Hannesi í síma 699 5008

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

hannes@remax.is

Bókið skoðun í síma 699 5008

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

699 5008

Bræðratunga 20
200 Kópavogur
Raðhús á rólegum stað

Stærð: 135 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1960

Brunabótamat: 19.835.000
Bílskúr: Nei

Verð: 31.900.000
Sjarmerandi eldra raðhús á tveimur hæðum á rólegum stað í suðurhlíðum Kópavogs. Forstofa er flísalögð
með skápum. Gestasnyrting er  með flísum á gólfi.  Samliggjandi  stofa og borðstofa á palli  með parketi  á
gólfi. Eldhús er rúmgott með borðkrók og búri. Inn af eldhúsi er þvottahús sem er nýtt sem herbergi í dag.
Þaðan er  gengið út  í  bakgarð.  Á efri  hæð eru tvö svefnherbergi  með nýlegu parketi,  tvö fataherbergi  og
upprunalegt baðherbergi með baðkari og glugga. Dúkur á gólfi. Stór geymsla.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Katrín Óskarsdóttir
Sölufulltrúi

katrin@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS Í DAG KL: 16:00 TIL 16:30

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

616-6642

Fléttuvellir 20
221 Hafnarfjörður
Laust við kaupsamning

Stærð: 230,4 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2008

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Verð: tilboð
Glæsilegt  einbýlishús  á  einni  hæð  með  stórum  innbyggðum  bílskúr,  staðsett  á  fallegri  hornlóð  að
Fléttuvöllum. Húsið er framleitt úr forsteyptum húseiningum en arkitekt þess er Kristinn Ragnarsson. Húsið
er  fullbúið  að  utan  og  tibúið  undir  málningavinnu  að  innan.  Lofthæð  er  að  hluta  til  3,5  metrar.  Þrjú  góð
svefnherbergi og stórar og bjartar samliggjandi stofur. Gott lán frá ÍLS að upphæð 20 milljónir getur fylgt.
Eign sem er viðhaldslítil og er laus við kaupsamning.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Katrín Óskarsdóttir
Sölufulltrúi

katrin@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS Í DAG KL: 17:00 TIL 17:30

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

616-6642

Seilugrandi 2
107 Reykjavík
Falleg 4ra herbergja með bílskýli

Stærð: 100,2 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1981

Brunabótamat: 18.425.000
Bílskúr: Nei

Verð: 29.900.000
Falleg  4ra  herbergja  íbúð  með  sérinng.  af  svölum  og  stæði  í  bílageymslu.  Forstofa  með  náttúruflísum  á
gólfi. Stofa og borðstofa  með parketi á gólfi og þaðan er útgengt á suðursvalir. Eldhús er opið í stofu með
snyrtilegri innréttingu og náttúruflísum á gólfi. Hjónaherbergi er rúmgott með fataskáp og dúk á gólfi. Tvö
barnaherbergi með dúk á gólfi. Baðherbergi er með gráum flísum, baðkari með sturtu og glugga. Tengi f.
þvottavél. Stór geymsla í kjallara sem ekki er inn í fm. fjölda eignar.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Katrín Óskarsdóttir
Sölufulltrúi

katrin@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS Í DAG KL: 15:00 - 15:30

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

616-6642

Kvíslatunga 47-49
Parhúsalóð í Leirvogstungu

Stærð: 278 fm
Fjöldi herbergja: 5-6
Byggingarár: 2008
Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Verð: 19.900.000

Remax  Senter  kynnir:Glæsilega  parhúsalóð  við  kvíslatungu  47-49.  Góð  lóð  á
útsýnisstað í  Leirvogstungunni í  Mosfellsbæ  sem  búið  er  að  teikna  stórt  og
fallegt 278 fm parhús á. Sökklar uppsteyptir. Búið er að fylla inn í sökklana. Allar
skolplagnir  komnar  auk  drens.  Teikningar  fylgja(byggingarnefndar
teikningar)Húsið er teiknað af Byggingar og skipulagshönnun ehf. Auk veglegar
rafmagnsteikningar semeru hannaðar af Lúmex. Verð pr.lóð 19.900.000 Á neðri
hæðinni er reiknað með stofu, eldhúsi, skrifstofu, snyrtingu, geymslu, þvottarhús
og  bílskúr.  Útgengi  er  af  neðri  hæðinni  út í  garð.  Efri  hæðin  skiptist  í
hjónaherbergi  með innangengt  inn í  fatherbergi  og  snyrtingu. 2  barnaherbergi,
stórt  baðherbergi  og  sjónvarpshol.  Af  efri  hæðinni  er  útágengt  út á  ca.79  fm
svalir  sem  gert  er  ráð  fyrir  heitum  potti.  Eigendurnir  eru  til í  að  skoða  skipti  á
tilbúnum íbúðum.

Senter

Kristján Ólafsson
Lögg. fasteignasali

Ástþór Reynir
Sölufulltrúi

borg@remax.is

arg@remax.is

Skoðar skipti á tilbúnum eignum

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

522 2800

8996753



Ásvallagata 40 - studíóíbúð
101 Reykjavík
Í nágrenni háskóla og miðbæjar

Stærð: 34,9 fm
Fjöldi herbergja: 1
Byggingarár: 1972

Brunabótamat: 6.080.000
Bílskúr: Nei

Verð: 13.400.000
Sniðug stúdíóíbúð í reisulegur fjölbýli á besta stað í Vesturbænum! Þessi litla íbúð hefur allt það sem íbúð
þarf að hafa en er samt bara 34,9 fm. Íbúðin er skemmtilega skipulögð þannig að pláss nýtist ótrúlega vel.
Hún skiptist í íbúðarherbergi sem er bæði stofa og svefnherbergi með útgengi á stórar austursvalir. Eldhús
krókur  og  borðkrókur.  Baðherbergið  er  flísalagt  í  hólf  og  gólf  og  er  með  sturtu.  Snyrtileg  sameign  með
þvottahúsi og hjólageymslu. Rúmgóð geymsla. Næg bílastæði.

Þing

Bergur
Steingrímsson

Lögg. fasteignasali

Anna Margrét
Sölufulltrúi

bergurst@remax.is

annamargret@remax.is

Anton Máni
Sölufulltrúi

antonmani@remax.is

Opið
Hús

.Opið hús kl. 17:30-18

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

892 0684

615 0005

Melhagi 11, miðhæð
107 Reykjavík
Gullmoli í Vesturbænum!!!

Stærð: 148,7 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1955

Brunabótamat: 20.240.000
Bílskúr: Nei

Verð: 39.700.000
Falleg  sérhæð  með  bílskúr  á  fjölskylduvænum  stað  við  hlið  Melaskóla  í  hjarta  Vesturbæjarins.  Sniðugt
skipulag  fyrir  barnafólk.  Stór  stofa  með  útgengi  á  suðursvalir  og  útsýni  yfir  garðinn  og  skemmtilegt
leiksvæði  fyrir  börn.  Stór  borðstofa  og  bókaherbergi.  Eldhúsið  er  með  upprunalegri  innréttingu,  nýl.
hvítlökkuð af fagmanni. Baðherb nýl. flísalagt með baðkari.  Tvö rúmgóð svefnherb og snyrting í sér álmu.
Skipt um þak 2004, nýl plastparket. Íb. er nýlega máluð. Skemmtileg eign á vinsælum stað.

Þing

Bergur
Steingrímsson

Lögg. fasteignasali

Anna Margrét
Sölufulltrúi

bergurst@remax.is

annamargret@remax.is

Anton Máni
Sölufulltrúi

antonmani@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl. 16-16:30

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

892 0684

615 0005

Efstaland 18, 
108 Reykjavík
Sæt íbúð með sólríkum sérgarði

Stærð: 47,2 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1968

Brunabótamat: 9.040.000
Bílskúr: Nei

Verð: 16.500.000
Gullfalleg, opin og björt íbúð á jarðhæð með sólríkum sérgarði. Gott skipulag og í anda 6. áratugarins. Lítil
forstofa,  mikið  skápapláss.  Stórt  baðherb,  flísalagt  í  hólf  og  gólf,  sturta.  Björt  stofa  með  útgengi  í  lítinn
sérgarð. Svefnherb. er m. miklu skápaplássi og stórum gluggum. Á milli svefnherb. og stofu er rennihurð.
Hægt  að  opna  á  milli  og  gera  úr  stofu  og  svefnherb  og  eldhúsi  eitt  stórt  opið  rými.  Parket.  Þvottah,
geymsla og hjólag við hlið íbúðar. Sniðug eign fyrir einstakling eða par.

Þing

Bergur
Steingrímsson

Lögg. fasteignasali

Anna Margrét
Sölufulltrúi

bergurst@remax.is

annamargret@remax.is

Anton Máni
Sölufulltrúi

antonmani@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl. 15-15:30

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

892 0684

615 0005

Rjúpnahæð 8
210 Garðabær
Glæsilegt einbýli m/ 2 auka íbúðum

Stærð: 296 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1997

Brunabótamat: 46.600.000
Bílskúr: Já

Verð: 87.000.000
Glæsilegt  einbýli  á  endalóð  á  frábærum  útsýnisstað  í  Garðabæ.  Eignin  er  einstök  þar  sem  tvær
einstaklingsíbúðir eru á neðri hæð hússins. Báðar eru þær með sérinngangi og hægt er að hafa leigutekjur
af  þeim  upp  á  allt  að  150  þús.kr  á  mánuði.  Glæsileg  verönd  er  í  suður  með  heitum  potti  og  góðum
skjólvegg. Gengið er inn í aðaleignina á efri hæð hússins. Fjögur mjög góð svefnherbergi eru í henni ásamt
tveimur baðherbergjum og opnu stofu, borðstofu og eldhús rými. Gott útsýni er frá stofunni.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Berglind Hólm
Sölufulltrúi

berglind@remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi

hafdis@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag sunnud. frá 15:00-15:30

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

694-4000

895-6107

Hafdís
Rafnsdóttir

Sölufulltrúi
895 6107

hafdis@remax.is

Berglind Hólm
Birgisdóttir

Sölufulltrúi
694 4000

berglind@remax.is

Bergsteinn
Gunnarsson

Löggiltur fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasali

bergsteinn@remax.is

Opið hús sunnudag frá 17:00-17:30
Mjög rúmgóð og björt 3ja herbergja endaíbúð 
með  yfirbyggðum svölum í L og stæði í bíla- 
geymslu í góðu lyftuhúsi í hjarta Garðabæjar. 
Íbúðin er vel staðsett og stutt í alla þjónustu.

Opið hús sunnudag frá 14:00-14:30
Glæsilegt endaraðhús með bílskúr. Frábært 
útsýni af svölum. Innkeyrsla er hellulögð og lóð 
með verönd. Mikil lofthæð og lýsing inn- felld. 
Gólfefni: flísar og olíuborið gegnheil eik.

Hringdu og bókaðu skoðun.
Fallegt og vel skipulagt einbýlishús. Húsið 
er 154.7 fm á einni hæð og þar að auki er 
rúmgóður bílskúr 40 fm. Stór timburverönd með 
rafmagnsheitapotti. Húsið er staðsteypt.

Opið hús sunnudag frá 17:00-17:30
Glæsileg og mjög vel skipulögð 4ja herbergja 
íbúð með bílskúr á 2. hæð í fallegu fjölbýli í hjarta 
Garðabæjar. Frábært útsýni er úr íbúðinni út á 
sjó. Íbúðin er á 1 og 1/2 hæð.

Hrísmóar 4 - 210 GarðabærGlósalir 2 - 201 Kópavogur

Verð: 25.900.000
Herbergi: 3
Stærð: 107 fm                   Bílageymsla: Já

Verð: 53.500.000
Herbergi: 4
Stærð: 171 fm               Bílskúr: Já Bílskúr: Já

Bílskúr: Já

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

Furuvellir 11 -221 Hafnarfj.Hrísmóar 11 - 210 Garðabær

Verð: 52.900.000
Herbergi: 4-5
Stærð: 195 fm         Bílskúr: Já

Verð: 32.900.000
Herbergi: 4
Stærð: 138 fm

OPIÐ
HÚS

Opið hús þriðjudag frá 18:30-19:00
Falleg og björt  4ja herb. íbúð á 2. hæð.  í góðu 
fjölbýli, nýmáluðu að utan í Hlíðunum. Eigninni 
fylgir herbergi í sameign sem er í útleigu. 2 stofur 
og 2 herbergi eru í íbúðinni. 

Opið hús mánudag kl 18:30 - 19:00
Falleg og rúmgóð 3 herb íbúð á 4 hæð í lyftuhúsi. 
Mikið útsýni er úr íbúðinni og er stutt í náttúruperlur eins 
og Rauðavatn og Elliðavatn. Tengi er fyrir þvottavél á 
baðherbergi. Svalir snúa í suð-vestur.

Opið hús mánudag frá 17:30-18:00
Góð 4ra herbergja íbúð á frábærum stað. Tvö 
Svenherbergjanna eru innan íbúðar en eitt er 
í kjallara og er mjög stórt 16 fm, hentar vel til 
útleigu (30-35 þús kr leiga á mán).

Opið hús þriðjudag frá 17:30-18:00
Falleg neðri sérhæð þar sem örstutt er út í nát-
túruna. Eignin er um 140fm en aðeins skráðir 80 
fm hjá FMR. Í íbúðinni eru 2 svefnherbergi og 2 
stofur. Heitur pottur á palli.

Bogahlíð 12 - 105 ReykjavíkÁrskógar 8 - 109 ReykjavíkFurugrund 74 - 200 Kópavogur

Verð: 25.900.000
Herbergi: 4
Stærð: 98 fm

Verð: 39.900.000
Herbergi: 2-3
Stærð: 94 fm                     Bílageymsla: Já

Verð: 21.900.000
Herbergi: 3-4
Stærð: 85 fm

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

Efstahlíð 6 - 220 Hafnarfjörður

Verð: 32.900.000
Herbergi: 4
Stærð: 140 fm

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

Opin hús sunnudag, mánudag og þriðjudag      895-6107/694-4700

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

Glæsileg penthouse íbúð á 13.hæð í 60 ára og 
eldri blokk miðsvæðis í Reykjavík.  Lofthæðin 
í íbúðinni er 4.5-5 m að hluta. Tvær lyftur eru í 
húsinu og mikil þjónusta.

SELD



Ásbúð 82 - 210 GBR

Hannes og Teymi kynna

Opið hús mánud. 18. ágúst kl 18:00-18:30
Fallegt tvíbýli. Rúmgóðar og bjartar stofur, 
fallegur hlaðinn arinn. Stór garður með verönd. 
Sölumaður er Hannes s: 699 5008

Verð: 48.900.000
Herbergi: 6
Stærð: 185,2 fm

OPIÐ
HÚS

Bakkastaðir 40 – 112 RVK

Opið hús mánud. 18. ágúst kl 19:00-19:30
Falleg eign með frábæru útsýni. Vel skipulagt 
með stórum rýmum. Fullbúið innan sem utan 
með góðum garði, palli og hellulögðu plani. 
Sölumaður er Hannes s: 699 5008

Verð: 54.900.000
Herbergi: 4
Stærð: 185,3 fm

OPIÐ
HÚS

Fróðaþing 23 - 230 KÓP

Opið hús mánud. 18. ágúst kl 18:00-18:30
Glæsilegt einbýlishús í byggingu staðsett nálægt       
Elliðavatni og skilast fullbúið að utan en fokhelt að 
innan. Lóð grófjöfnuð, mögulegt að fá eignina afhenta 
lengra komna. Sölumaður Hannes s: 699 5008

Verð: 57.900.000
Herbergi: 7
Stærð: 274,1 fm

Verð: 58.300.000
Herbergi: 7
Stærð: 274,1 fm

OPIÐ
HÚS

Verð: 35.000.000
Herbergi: 5
Stærð: 150 fm

Fróðaþing 6 – 203 KÓP

Opið hús mánud. 18. ágúst kl 19:00-19:30
Öll skipti skoðuð. Húsið er hraunað að utan. 
Eikarparket og náttúrusteinn á gólfum. 
Eikarviður í innréttingum og hurðum. 
Sölumaður er Hannes s: 699 5008

OPIÐ
HÚS

Hrísmóar 11 – 210 GBR

Opið hús mánud. 18. ágúst kl 19:00-19:30
Gott 35 milljón kr lán fylgir. Ein fallegasta útsýni-
síbúðin í Garðabæ. Mikið endurnýjuð penthouse 
íbúð. Hús tekið í gegn að utan fyrir 3 árum. 
Sölumaður er Hannes s: 699 5008

Verð: 39.900.000
Herbergi: 6
Stærð: 200 fm

Verð: 69.900.000
Herbergi: 6
Stærð: 229,6 fm

OPIÐ
HÚS

Hólmvað 48 – 110 RVK

Opið hús mánud. 18. ágúst kl 18:00-18:30
Tveggja hæða raðhús með innbyggðum bílskúr. 
Eignin er steinuð að utan. Húsið skilast fullbúið en 
þó er hægt að fá það afhent í því ástandi sem það 
er í í dag. Sölumaður er Hannes s: 699 5008

Verð: 49.900.000
Herbergi: 5
Stærð: 172,4 fm

OPIÐ
HÚS

Kjarrmóar 50 – 210 GBR

Opið hús þriðjud. 19. ágúst kl 18:00-18:30
Endaraðhús með bílskúr á góðum stað í 
Garðabæ. Eignin er nokkuð stærri en fm segja 
til um.
Sölumaður er Hannes s: 699 5008

Verð: 39.900.000
Herbergi: 5
Stærð: 140 fm

OPIÐ
HÚS

Kambasel  56 – 109 RVK

Opið hús þriðjud. 19. ágúst kl 19:00-19:30
Vel skipulögð nýuppgerð íbúð í fjölbýli. Nýjar 
innréttingar, innihurðir og baðherbergi algjör-
lega tekið í gegn. Stigagangur tekinn í gegn 
fyrir 2 árum. Sölumaður er Kristín s: 824 4031

Verð: 26.900.000
Herbergi: 4
Stærð: 111,4 fm

OPIÐ
HÚS

Naustabryggja 18 - 110 RVK

Opið hús þriðjud. 19. ágúst kl 19:00-19:30
ATH. Þriggja milljón kr lækkun, 12% lækkun. 
Skemmtileg íbúð á fyrstu hæð ásamt stæði og 
geymslu í bílageymslu. Stór sólpallur. 
Sölumaður er Hannes s: 699 5008

Verð: 24.900.000
Herbergi: 3
Stærð: 95 fm

OPIÐ
HÚS

Þorfinnsgata 4 – 101 RVK

Bókaðu skoðun
Falleg hæð með aukaherbergi í kjallara sem býður 
upp á góðar leigutekjur.  Gott eldhús með sérsmíðaðri 
innréttingu. Góður garður, skjólveggur og hellulögð 
verönd mót suðri. Sölumaður er Þórdís s: 770 8100

Verð: 27.900.000
Herbergi: 4
Stærð: 100,6 fm

Keilugrandi 8 – 107 RVK

Opið hús þriðjud. 19. ágúst kl 18:00-18:30
Frábær fyrstu kaup. Vel skipulögð íbúð í vestur-
bænum. Húsið var sprunguviðgert, málað og 
skipt um þak fyrir 2 árum. Einstaklega snyrtilegur 
stigagangur. Sölumaður er Kristín s: 824 4031

Verð: 18.900.000
Herbergi: 2
Stærð: 52,2 fm

OPIÐ
HÚS

Asparás 4 – 210 GBÆ

Bókið skoðun hjá Hannesi í síma 699 5008
Falleg íbúð á jarðhæð með sérinngangi og 
stórum suðurpalli. Íbúðin er mjög rúmgóð, 
geymsla og þvottahús eru innan íbúðar. 
Sölumaður er Hannes s: 699 5008

Verð: 30.900.000
Herbergi: 3
Stærð: 104,1 fm

Suðurhólar 26 – 111 RVK

Bókið skoðun hjá Ingunni í síma 698 8080
Falleg 3 herbergja íbúð á 3 hæð í góðu fjölbýli. 
Stutt í alla þjónustu. 
Sölumaður er Ingunn s: 698 8080

Verð: 19.900.000
Herbergi: 3
Stærð: 91 fm

Hringbraut 19 – 220 HFJ

Bókið skoðun hjá ingunni í síma 698 8080
Glæsileg 3 herbergja íbúð á jarðhæð með sér 
suðurverönd. Nýtt gler í allri eigninni. Glug-
gapóstar eru nýjir að hluta til. 
Sölumaður er Ingunn s: 698 8080

Verð: 19.500.000
Herbergi: 3
Stærð: 69,6 fm

Framnesvegur 32 – 101 RVK

Bókið skoðun hjá Ingunni í síma 698 8080
Falleg, nýlega standsett 3 herbergja íbúð í 
tvíbýli á vinsælum stað í vesturbænum. 
Sölumaður er Ingunn s: 698 8080

Verð: 21.900.000
Herbergi: 3
Stærð: 75 fm

Skildinganes 4 – 101 RVK

Bókið skoðun hjá Ingunni í síma 698 8080
Falleg íbúð í þríbýlishúsi. Sameiginlegur 
garður. Gler og gluggar nýjir. Þak tekið í gegn 
fyrir 5 árum. 
Sölumaður er Ingunn s: 698 8080

Verð: 22.900.000
Herbergi: 3
Stærð: 86,4 fm

Helluvað 13 – 110 RVK

Bókið skoðun hjá Ingunni í síma 698 8080
Góð yfirtakanleg lán frá Íbúðalánasjóði. 
Glæsilegt útsýni, stæði í bílageymslu. Falleg 
eikarinrétting með graníti í eldhúsi. Þvottahús 
innan íbúðar. Sölumaður er Ingunn s: 698 8080

Verð: 26.900.000
Herbergi: 3
Stærð: 96,2 fm

Flétturimi 36 – 112 RVK

Bókið skoðun hjá Ingunni í síma 698 8080
Sérlega falleg, rúmgóð og björt íbúð á annari 
hæð með sérinngangi af svölum.  Flott útsýni. 
Barnvænt hverfi. 
Sölumaður er Ingunn s. 698 8080

Verð: 23.900.000
Herbergi: 3
Stærð: 97,5 fm

Sóleyjarimi 5 – 112 RVK

Bókið skoðun hjá Kristínu í síma 824 4031
Glæsileg eign með bílskýli. Íbúð fyrir 50 ára 
og eldri á góðum stað í Grafarvogi.  Stutt í alla 
þjónustu.
Sölumaður er Kristín s: 824 4031

Verð: 28.900.000
Herbergi: 3
Stærð: 99,2 fm

Veghús 1 – 112 RVK

Bókið skoðun hjá Kristínu í síma 824 4031
Yfirtakanleg lán frá Glitni upp á 16,6 m. 
Falleg íbúð á jarðhæð með bílskúr.  Íbúðin er 
nýmáluð.
Sölumaður er Kristín s: 824 4031

Verð: 20.900.000
Herbergi: 2
Stærð: 78,7 fm

Hannes
Steindórsson
Sölustjóri
699 5008
hannes@remax.is

Þórdís
Hermannsdóttir
Sölufulltrúi
770 8100
thordis@remax.is

Kristín
Skjaldardóttir 
Sölufulltrúi
824 4031
kristins@remax.is

Ingunn
Björnsdóttir 
Sölufulltrúi
698 8080
ingunnb@remax.is

Friðfinnur
Magnússon
Sölufulltrúi
823 8964
fridfinnur@remax.is

Svavar
Friðriksson
Sölufulltrúi
698 1834
svavar@remax.is

Gunnar
Ólason
Sölufulltrúi
694 9900
gunnarolason@remax.is

Þórarinn
Jónsson
Löggiltur fasteigna-, 
fyrirtækja- og skilpasali
thorarinn@remax.is
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Geysir bistro og bar
Ertu sá sem við leitum að?  

Við erum að leita að hressu og duglegu fólki til 
þjónustustarfa.  Kvöld- og helgarvinna.  Reynsla 
ekki verra. Annars kennum við þér það sem þarf.  

Ef þú hefur áhuga, þá endilega 
hringdu í s. 661 8759, Helga

Ernst & Young býður metnaðarfullu fólki hvetjandi starfsumhver� þar sem hæ�leikar hvers og eins fá að njóta sín. 
Við felum starfsfólki okkar ábyrgð og hvetjum það til að sýna frumkvæði.

Forsenda fyrir gæðum og faglegum vinnubrögðum er að starfsfólki líði vel bæði á vinnustað og utan hans.               
Við erum sveigjanleg og reynum að koma til móts við ólíkar þar�r starfsmanna vegna vinnu- og frítíma.

Hafðu samband ef þú hyggur á starfsframa í endurskoðun, upplýsingar veitir Hildur Pálsdóttir                

í síma 595 2500, ey@ey.is

Ernst & Young er alþjóðleg keðja endurskoðunarfyrirtækja með y�r 130.000 starfsmenn í 140 löndum.               

Okkar samstarf – þinn styrkur

Viðskiptafræðingar / viðskiptafræðinemar

Eykt ehf. /  Skúlagötu 63 /  105 Reykjavík

Sími: 595 4400 /  Fax: 595 4499

Netfang: eykt@eykt.is /  www.eykt.is

34 ára, austurrískur maður, bakari og konditor að 
mennt með alþjóðlega reynslu óskar eftir vinnu.

Ýmisl. Kemur til greina. 
Uppl í síma 8479139 og 5523691.
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NTV er öflugur einkaskóli sem stofnaður var 

árið 1996. NTV býður upp á fjölbreytt nám með 

aðaláherslu á lengra starfsnám og undibúning 

nemenda fyrir krefjandi störf á vinnumarkaði.

Hjá NTV starfar hópur fólks með mikla sérþekkingu 

á sínu sviði. Vegna aukinna umsvifa þurfum við að 

bæta við okkur kennurum í hlutastörf.

    TÖLVUKENNARI
Við leitum að einstaklingi með yfirgripsmikla tölvu-
þekkingu. Viðkomandi þarf að hafa reynslu af hagnýtri 
tölvunotkun og samskiptahæfni til að miðla þeirri 
þekkingu. Starfið er bæði lifandi og fjölbreytt. 

Viðkomandi þarf að vera fljótur að tileinka sér nýjungar 
og sýna frumkvæði í starfi. Vinnutíminn er breytilegur. 

Starfssvið:
•  Kennsla í skráastjórnum og tölvugrunni (Windows)

•  Kennsla í notkun á Office 2007 pakkanum

•  Kennsla í notkun á Photoshop

•  Kennsla í viðskiptagreinum (Verslunarreikningur og bókhald)

•  Ýmis tilfallandi verkefni

Menntunar- og hæfniskröfur:
•  Yfirgripsmikil þekking á ofangreindum 

    starfssviðsþáttum er skilyrði

•  Háskólamenntun er æskileg

•  Reynsla af kennslu 

•  Hæfni í mannlegum samskiptum er skilyrði

•  Gerð er krafa um öguð og sjálfstæð vinnubrögð

Skriflegar umsóknir óskast fyrir 1. september. 

Nánari upplýsingar veitir Jón Vignir (jvk@ntv.is) eða í 
síma 5444500.  Nánari upplýsingar um skólann er að 
finna á heimasíðu skólans www.ntv.is

NÝI TÖLVU- OG VIÐSKIPTASKÓLINN

VIÐURKENNDUR EINKASKÓLI Á FRAMHALDSSKÓLASTIGI

Rafkaup hf - Ármúla 24 - 108 Reykjavík - www.rafkaup.is

Rafkaup hf er þjónustufyrirtæki sem 

sérhæfir sig í sölu og þjónustu á lömpum, 

lampabúnaði, ljósaperum og 

innlagnaefni. Markmið Rafkaups er að 

vera ávall í fremstu röð varðandi þjónustu 

og markaðssetningu á þeim vörum sem 

fyrirtækið selur. Rafkaup er umboðsaðili 

margra þekktra vörumerkja eins og 

SYLVANIA, DELTA LIGHT og TARGETTI.   

Rafkaup var stofnað árið 1982.

Rafkaup óskar eftir að 
ráða í eftirtalin störf.

1. Bókhald - fjármál - laun:
 Starfið felur í sér færslu bókhalds, umsjá fjármála og launa, ásamt  
 almennum skrifstofustörfum.

2. Innflutningur - pantanir o.fl.:
 Starfið felur í sér pantanir og samskipti við erlenda birgja,   
 tollskýrslugerð, umsjón með birgðahaldi ásamt almennum   
 skrifstofustörfum.

3. Sölumaður heildsölu:
 Starfið felur í sér sölu- og tilboðsgerð til endursöluaðila. Ráðgjöf við  
 val á lýsingu og lýsingarbúnaði. Samskipti við hönnuði. Reynsla af  
 sambærilegu starfi æskileg.

Upplýsingar um aldur, menntun og fyrri störf sendist á 
oskar@rafkaup.is fyrir 25. ágúst.

Aðstoðarmaður þjóðgarðsvarðar í Jökulsárgljúfrum

Starfið felur m.a. í sér:

• Eftirlit, vöktun og uppbyggingu í Jökulsárgljúfrum
• Verkstjórn með sumarstarfsmönnum
• Vinnu við að bæta aðgengi gesta
• Fræðslu og upplýsingagjöf
• Vinnu við verndar- og skipulagsáætlanir
• Skýrslugerð
• Önnur tilfallandi verkefni
Aðstoðarmaður er jafnframt staðgengill 
þjóðgarðsvarðar.

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

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Áhugi, þekking og reynsla á náttúruvernd 

og umhverfismálum
• Góð íslensku- og enskukunnátta, önnur 

tungumál kostur

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

• Hæfni til ákvarðanatöku og framkvæmd ákvarðana
•  Skipulagshæfileikar og þjónustulund
• Hæfni og lipurð í mannlegum samskiptum

Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra og 
hlutaðeigandi stéttarfélags. Bæði konur og karlar eru 
hvött til að sækja um starfið. Æskilegt er að viðkomandi 
geti hafið störf sem fyrst.

Umsóknir um ofangreint starf skulu hafa borist 
Vatnajökulsþjóðgarði, Jökulsárgljúfrum, 
671 Kópasker, eigi síðar en 8. september nk.

Upplýsingar um starfið veitir Hjörleifur Finnsson, 
þjóðgarðsvörður í Jökulsárgljúfrum,
sími 842 4360 eða hjorleifur@vatnajokulsthjodgardur.is

Vatnajökulsþjóðgarður auglýsir starf aðstoðarmanns þjóðgarðsvarðar í Jökulsárgljúfrum laust til umsóknar. 
Vatnajökulsþjóðgarður er ríkisstofnun, sem sér um rekstur Vatnajökulsþjóðgarðs, en landsvæði hans nær 
yfir u.þ.b. 12.000 km2.

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

Um er að ræða fjölbreytt, krefjandi og skemmtilegt starf í einstöku umhverfi. 

VATNAJÖKULSÞJÓÐGARÐUR

PO
RT

 h
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Velferðasvið

   

Verkefnastjóri

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.

Laus er staða verkefnastjóra á skrifstofu Velferðarsviðs. 
Starfi ð felst í þróun velferðarþjónustu með sérstakri áherslu 
á rannsóknir, tölfræði og gagnavinnslu og úttektir á sviði 
velferðarþjónustu. Um fullt starf er að ræða.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun á sviði félagsvísinda
• Þekking á rannsóknaraðferðum á sviði félagsvísinda
• Þekking á tölfræði og gagnavinnslu
• Góð tölvukunnátta, sérstaklega á tölfræðiforritinu SPSS
• Sjálfstæði, frumkvæði og sveigjanleiki í starfi 
• Gott vald á framsetningu efnis á rituðu og mæltu máli
• Gott vald á erlendum tungumálum

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og 
viðkomandi stéttarfélags.

Æskilegt er að viðkomandi geti hafi ð störf sem fyrst.

Nánari upplýsingar veitir Guðrún Reykdal, deildarstjóri 
rannsókna- og þjónustumats, netfang: 
gudrun.bjork.reykdal@reykjavik.is og í síma 411 9000.

Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja um starfi ð á 
heimasíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf 
fyrir 1. september n.k.
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Síld og fi skur ehf
Dalshrauni 9b, Hafnarfi rði.

Síld og fi skur ehf óskar að ráða bókara til starfa á skrifstofu 
félagsins í Hafnarfi rði.

Starfi svið:
• Bókun og afstemming fjárhags- og lánardrottnabókhalds
• Almenn skrifstofustörf 

Æskilegt er að starfsmaður hafi  góða tölvuþekkingu 
og þekkingu á Navision.

Við leitum að einstaklingi sem er metnaðarfullur, hefur 
góða þjónustulund, getur sýnt frumkvæði, er sveigjanlegur 
og skipulagður.

Síld og fi skur ehf er rótgróið framleiðslufyrirtæki sem 
sérhæfi r sig í vinnslu á áleggi og öðrum kjötvörum.  Síld og 
fi skur er dótturfélag Langasjávar ehf og systurfélag Matfugls 
ehf sem er leiðandi í eldi og framleiðslu á kjúklingi, Mata 
hf sem sérhæfi r sig í dreifi ngu á ávöxtum og grænmeti og 
Salathússins ehf sem er leiðandi í framleiðslu á salötum.

Áhugasamir sendi inn skrifl egar umsóknir á 
netfangið gunnar.g@mata.is 

Upplýsingar um starfið og umsóknareyðublöð eru á skrifstofu ÍSTAKS, 

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

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

ÍSTAK er leiðandi fyrirtæki á íslenskum 

verktakamarkaði. Hjá fyrirtækinu starfa 

um 750 manns, víðsvegar um landið 

sem og erlendis. 

ÍSTAK er alhliða verktakafyrirtæki sem 

var stofnað árið 1970 og hefur annast 

ýmis verkefni, svo sem virkjanir, stór-

iðjuver, hafnargerð, vega- og brúagerð 

auk flugvalla. Ennfremur húsbyggingar 

fyrir opinberar stofnanir, sveitarfélög, 

fyrirtæki og einstaklinga.

Framkvæmdagleði í fyrirrúmi

SKIPSTJÓRI OG VÉLSTJÓRI
ÍSTAK óskar eftir að ráða skipstjóra og vélstjóra til starfa á efnisflutninga-

pramma við dýpkunarframkvæmdir.

GRÖFUSTJÓRI
ÍSTAK óskar eftir að ráða gröfustjóra til starfa á pramma við dýpkunar-

framkvæmdir.

Æskilegt er að viðkomandi hafi reynslu af sambærilegum störfum og

geti hafið störf fljótlega.

KÓPAVOGSBÆR  

LAUS STÖRF
Í LEIKSKÓLUM KÓPAVOGS:

Kynnið ykkur launakjör íKynnið ykkur launakjör í 

leikskólum í Kópavogi.leikskólum í Kópavogi.  

Álfatún:  564 6266
 • Deildarstjóri frá 1. sept.
 • Leikskólak. frá 20. ágúst
 • Sérkennsla frá 1. sept.
Arnarsmári:  564 5380
 • Leikskólakennari
Baugur:  570 4350
 • Leikskólakennarar
 • Leikskólasérkennari/þroskaþjálfi
  v/sérkennslu
Dalur:  554 5740
 • Leikskólak.þroskaþjálfi/leiðbein. 
 • Starfsmaður í skilastöðu 1. sept.
Efstihjalli:  554 6150
 • Leikskólakennari 
 • Leikskólasérk./þroskaþjálfi í haust
Fagrabrekka:  554 2560
 • Leikskólakennari
Fífusalir:  570 4200
 • Leikskólakennarar
 • Leikskólakennari - myndlist, tónlist
 • Leikskólakennari - íþróttasalur
Grænatún:  554 6580
 • Sérkennslustjóri 50%
 • Leikskólakennarar 
 • Leikskólak/þroskaþj. 100% 
Hvarf:  570 4900
 • Leikskólakennarar
 • Sérkennslustjóri, sem fyrst
 • Sérkennari/leikskólakennari
 • Aðstoð í eldhús
Kópahvoll:  554 0120
 • Leikskólakennari 
 • Leikskólak/þroskaþj. í stuðning 50% f.hád.
Kópasteinn:  564 1565
 • Leikskólakennari til að leiða tónlistarstarf
Marbakki:  564 1112
 • Leikskólakennari 
Núpur:  554 7020
 • Leikskólakennarar
Rjúpnahæð: 570 4240
 • Deildarstjóri
 • Leikskólak. á deild/sérkennsla/íþróttir
Urðarhóll – Heilsuleikskóli:  554 7789
 • Leikskólakennarar

Nánari upplýsingar á:
www.kopavogur.is 

og www.job.is
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KÓPAVOGSBÆR  

LAUS STÖRF
Félagsþjónusta Kópavogs:
 • Starfsmaður frístundaheimilis fyrir börn  

 og unglinga með sérþarfir
 • Aðstoð við heimilisstörf
Molinn, menningar- og tómstunda-
miðstöð ungs fólks:
 • Starfsfólk 100% eða hluta störf
 • Umsjón með kaffihúsi

GRUNNSKÓLAR KÓPAVOGS:
Hjallaskóli:
 • Umsjónarkennari á yngra stig 
 • Þroskaþjálfi 100%
 • Starfsmaður í Dægradvöl 50%
 • Námsráðgjafi 100%
 • Matráður í starfsmannaeldhús 80 -100%
Hörðuvallaskóli:
 • Skólaliði II – gangavörður/ræstir
 • Starfsmenn í Dægradvöl 50%-70%
 • Matráður starfsmanna
Kársnesskóli:
 • Stuðningsfulltrúi
 • Starfsmaður í Dægradvöl 50% e. hád.
 • Gangavörður/ræstir 100%
Lindaskóli:
 • Starfsfólk í Dægradvöl hlutastörf 
  50% kl. 13 - 17
Salaskóli:
 • Starfsmaður í eldhús   

 hlutastarf eða fullt starf
 • Skólaliðar II – gangav/ræstar  

 hlutastarf eða fullt starf
 • Starfsfólk í Dægradvöl hlutastarf
Smáraskóli:
 • Stærðfræðikennari á unglingastigi   

 v/fæðingarorlofs, frá hausti til áramóta
Snælandsskóli:
 • Gangavörður/ræstir – skólaliði II
Vatnsendaskóli:
 • Starfsmaður í Dægradvöl
 • Skólaliði II, gangav/ræstir 100%

Nánari upplýsingar á:
www.kopavogur.is 

og www.job.is

Áfengis- og vímuefnaráðgjafi 
Óskað er eftir áfengis- og vímuefnaráðgjafa 

í fullt starf.
Hæfniskröfur
Við leitum að starfsmanni með:
-  reynslu á sviði áfenigs- og vímuefnaráðgjafar
-  frumkvæði og metnað í starfi 
-  hæfni í mannlegum samskiptum  
Viðkomandi þarf að vera reiðubúin/inn til að taka þátt í 
teymisvinnu og þróunarstarfi .

Í boði er áhugavert og spennandi starf í góðu vinnuumhverfi  
undir handleiðslu félagsráðgjafa.  Vegna kynjahlutfalls á 
vinnustaðnum leitum við sérstaklega  eftir karlmanni. 

EKRON, starfsþjálfun er sértæk einstaklingsmiðuð 
atvinnutengd starfsþjálfun/endurhæfi ng fyrir óvirka 
áfengis- og vímuefnaneytendur.

Umsóknir skulu berast fyrir 20. ágúst n.k. og veitir 
Herdís Hjörleifsdóttir, félagsráðgjafi  frekari upplýsingar í 
síma 567 12 12 eða á netfang herdis@ekron.is

Umsóknir sendast til EKRON, starfsþjálfun, 
Smiðjuveg 4b, 200 Kópavogi.
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ÞJÓNUSTULIÐI 
RÆSTING

Menntaskólinn í Kópavogi óskar eftir að ráða þjónustu-
liða til ræstinga og umsjónar með umgengni í 
skólanum á dagvinnutíma. Möguleiki á hlutastörfum.

Laun eru skv. sérstökum samningi Efl ingar og 
fjármálaráðuneytis. 

Nánari upplýsingar eru veittar á skrifstofu skólans í 
síma 594 4000 hjá skrifstofustjóra eða ræstingastjóra.
      

Skólameistari

Læknaritari
Reykjalundur endurhæfi ngar-
miðstöð SÍBS óskar eftir að 
ráða löggiltan læknaritara. 
Við leitum að starfsmanni í 80 – 100% starf og 
mikill kostur er að viðkomandi geti byrjað sem fyrst.

Óskað er eftir skrifl egum umsóknum 
ásamt starfsferilsskrá fyrir 27. ágúst.  

Umsóknarform og upplýsingar um Reykjalund má 
fi nna á heimasíðunni: www.reykjalundur.is

Nánari upplýsingar gefur:
Guðbjörg Gunnarsdóttir, 
mannauðsstjóri
Sími 585-2143
gudbjorg@reykjalundur.is
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Til leigu 
120 ferm. skrifstofuhúsnæði við Ármúla.

Til leigu gott húsnæði á 3. hæð í hornhúsi við 
Ármúla. Húsnæðið skiptist í 5 herbergi og 

sameiginlegt rými. Sanngjörn leiga sem innifelur al-
lan sameiginlegan kostnað. Frekari upplýsingar 

fást hjá dogd@myway.com.

Starfsfólk óskast í allar stöður.
Upplýsingar í síma 897 0930

steakandplay@steakandplay.is
siggi@steakandplay.is

Grensásvegi 5-7

SPORT BAR - STEIKHÚS
fyrir alla aldurshópa
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Skóladeild, Glerárgötu 26, Akureyri

   

Leikskólinn Iðavöllur óskar 
eftir að ráða leikskóla-
kennara í 100% stöðu sem 
fyrst.

Leikskólinn Pálmholt óskar 
eftir að ráða leikskóla-
kennara í 100% stöðu sem 
fyrst.

Leikskólinn Kiðagil óskar 
eftir að ráða leikskóla-
kennara í 100% stöðu sem 
fyrst.

Leikskólinn Síðusel óskar 
eftir að ráða leikskóla-
kennara í 100% stöðu og 
einnig hlutastöðu sem 
fyrst.

Leikskólinn Sunnból óskar 
eftir að ráða leikskóla-
kennara í 100% stöðu sem 
fyrst.

Óskað er eftir sjálfstæðum, 
ábyrgum og jákvæðum 
einstaklingum. Mikilvægt 
er að þeir eigi auðvelt með 
mannleg samskipti og séu 
tilbúnir til að takast á við 
skemmtilegt starf með 

börnum. Tekið verður tillit 
til samþykktar bæjarstjór-
nar Akureyrarbæjar um 
jafnréttismál við ráðningu 
í starfi ð.

Ef ekki tekst að ráða leik-
skólakennara verða aðrar 
umsóknir teknar til greina.

Frekari upplýsingar er 
að fi nna á heimasíðu 
Akureyrar: http://www.
akureyri.is/ undir þjónusta/
störf í boði. 

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

Aðgengi að tölvu og aðstoð 
við innskráningu umsókna 
stendur til boða á Amtsbó-
kasafninu og í þjónustuan-
ddyri Ráðhússins.

Umsóknarfrestur er til 
25. ágúst  2008



 17. ágúst 2008  SUNNUDAGUR2218

Spennandi tækifæri ! 
Veitingarekstur / aðstaða upp á 16 fm. á Stjörnutorgi 

Kringlunnar til sölu. Hagstæð og þægileg kaup. 

Upplýsingar veitir Kristinn í síma: 898-7924
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Grunnskólar Mosfellsbæjar

Skólabyrjun 2008 
Skólasetning í grunnskólum Mosfellsbæjar 

verður föstudaginn 22. ágúst nk. 
Tímasetningu á boðun árganga er að fi nna á 

vef skólanna: lagafellsskoli.is og varmarskoli.is 
ásamt upplýsingum um upphaf kennslu og 

innkaupalista. 
 

Skráning í mötuneyti og frístundasel hefst 
18.ágúst á íbúagátt Mosfellsbæjar. 

 
Skólaskrifstofa Mosfellsbæjar

Velferðasvið

   

Styrkur til háskólanáms fyrir karla

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.

Velferðarsvið Reykjavíkurborgar veitir í samvinnu við 
Félagsráðgjöf Háskóla Íslands námsstyrk fyrir skólaárið 
2008-2009. Styrkurinn er að upphæð kr. 300.000.- og verður 
úthlutað í september 2008.

Styrkurinn er veittur karlmönnum sem leggja stund á löggilt 
starfsréttindanám í félagsráðgjöf.

Styrkurinn er kenndur við Þóri Kr. Þórðarson, prófessor og 
fyrrum borgarfulltrúa, sem var brautryðjandi nútíma félags-
þjónustu í Reykjavík en markmið styrkveitingarinnar er að 
fá fl eiri karla til félagsráðgjafastarfa við velferðarþjónustu í 
Reykjavík og stuðla að jafnrétti undir formerkjum jákvæðrar 
mismununar, sem felur í sér að ef hallað er á annað kynið sé 
réttlætanlegt að grípa til tímabundinna aðgerða til að jafna 
kynjahlutfall í ákveðnum stéttum og atvinnugreinum.

Styrkveitingin er jafnframt hluti samstarfs Velferðarsviðs við 
Félagsráðgjöf Háskóla Íslands, en það samstarf felur m.a. í sér 
starfsþjálfun félagsráðgjafanema og, rannsóknarstarf.

Umsækjendur þurfa að leggja fram skrifl ega umsókn þar sem 
eftirfarandi atriði koma fram:

• Nafn, kennitala, heimilisfang og fjölskylduaðstæður
• Upplýsingar um starfs- og námsferil
• Stutt ritgerð með hugmyndum umsækjanda um félags-
ráðgjöf og mikilvægi þess að karlmenn laðist að greininni

Það skilyrði fylgir úthlutun styrksins að styrkþegi skuldbindur 
sig til að starfa hjá Velferðarsviði Reykjavíkurborgar í a.m.k. eitt 
ár eftir að starfsréttindanámi lýkur.

Úthlutunarnefnd, skipuð fulltrúum Velferðarsviðs og Félags-
ráðgjafar Háskóla Íslands velur væntanlega styrkþega úr hópi 
umsækjenda.

Umsóknum skal skilað til skrifstofu Velferðarsviðs, Borgartúni 
10-12, 105 Reykjavík eða á tölvupóstfangið: 
ester.osk.traustadottir@reykjavik.is fyrir 31. ágúst nk.

Reykjavík 17. ágúst 2008
Sviðsstjóri
Velferðarsviðs Reykjavíkurborgar

Kópavogsbær auglýsir byggingarétt til úthlutunar á eftirtöldum lóðum: 

Atvinnuhúsnæði á tveimur hæðum auk kjallara:
Tónahvarf (neðan götu) 3, 5 og 7.
Lóðirnar eru frá 5591-5640 fm að stærð

Atvinnuhúsnæði á tveimur hæðum:
Tónahvarf (ofan götu) 8.
Lóðin er 5035 fm að stærð.

Lóðagjöld – Af lóðum greiðast gatnagerðar- og yfi rtökugjöld. 
Yfi rtökugjöld vegna lóðar nr. 8 eru kr. 14.370 kr. pr. m2 lóðar.
Yfi rtökugjöld vegna lóða nr. 3-7 eru kr. 16.760 kr. pr. m2 lóðar.
Gatnagerðargjöld eru skv. gjaldskrá.
Framangreind gjöld taka mið af byggingavísitölu sem er 440,9 stig og breytast með henni. Lágmarks gatna- og 
yfi rtökugjöld eru innheimt við úthlutun byggingaréttar. 

Ofangreindar lóðir eru byggingarhæfar.  Nánar verður kveðið á um afhendingu í úthlutunarbréfi . 
Úthlutunargögn ásamt umsóknareyðublöðum og úthlutunarreglum fást afhent hjá þjónustuborði Kópavogs, 
Fannborg 2, 1. hæð, alla virka daga frá  kl. 08:00 -16:00. Úthlutunargögn fást afhent fyrir kr. 1000. Einnig má 
nálgast úthlutunargögn á vefsíðu kópavogsbæjar www.kopavogur.is 

Umsóknum skal skilað á sama stað fyrir kl. 16:00 föstudaginn 12. september n.k. 
Vakin er athygli á reglum að fyrirtækjum ber að skila ársreikningi sínum fyrir árið 2007.
Byggingarétti á lóðum verður úthlutað með fyrirvara um samþykkt deiliskipulags. 

Bæjarstjórinn í Kópavogi.

Vatnsendahvarf – Atvinnuhúsnæði. 
Úthlutun á byggingarétti.

Útboð nr. 14520 - Áætlunarakstur á sér-
leyfi sleiðum á Íslandi 2009 – 2010. 

Ríkiskaup, f.h. Vegagerðarinnar, óska eftir 
tilboðum í áætlunarakstur á sérleyfi sleiðum á 
Íslandi 2009-2010 

Um er að ræða útboð á endurgreiðslu kostnaðar 
að frádregnum tekjum vegna farþegafl utninga 
í áætlunarakstri á tveimur þjónustusvæðum og 
þremur stökum sérleyfi sleiðum: 

•  Þjónustusvæði 1: Suðurland. 
•  Þjónustusvæði 3: Vesturland og Norðurland. 
•  Leið F9: Höfn–Djúpivogur–Breiðdalsvík–
   Egilsstaðir. Einungis ekið á sumrin. 
•  Leið F29:  Akureyri–Raufarhöfn–Þórshöfn. 
•  Leið F30: Akureyri–Laugar–Skútustaðir–
   Reykjahlíð–Egilsstaðir. 

Útboðsgögn eru aðgengileg á vef Ríkiskaupa 
www.rikiskaup.is.

Skila skal tilboðum til Ríkiskaupa, Borgartúni 7c, 
105 Reykjavík fyrir klukkan 13:45, fi mmtudaginn 
25. september og verða þau opnuð þar sama dag 
klukkan 14:00 að viðstöddum þeim bjóðendum 
sem þess óska. 

Útboð skila árangri!

FORVAL ALÚTBOÐ
Fasteignafélag Árborgar óskar eftir umsóknum um þátt-

töku í alútboði vegna viðbyggingar við  

SUNDHÖLL SELFOSS. 
Verkið nær til hönnunar, byggingar og fullnaðarfrágangs.

Viðbyggingin er áætluð brúttó um 2.150 m², 
sem dreifast á þrjár hæðir. 

Skiladagur verksins er áætlaður 15. apríl 2010.
Forvalsgögn fást afhent frá og með 

þriðjudeginum 19. ágúst n.k. á skrifstofu 
Framkvæmda- og veitusviðs Árborgar, 

Austurvegi 67, 800 Selfossi og skal skila 
þeim útfylltum á sama stað eigi síðar en 

föstudaginn 29. ágúst 2008, fyrir kl. 12:00.

Sveitarfélagið Árborg
Framkvæmda- og veitusvið

Internet Ráðgjöf    
Til sölu viðskiptasérleifi  á sviði internet 

ráðgjafar ogvefsíðugerðar. Frábært dæmi 
fyrir sjálfstætt starfandi einstakling. 

Upplýsingar í síma 825-0090.

Styrkir

Til sölu

Útboð



 TOYOTA HILUX DOUBLE CAB SR D/C, 
ek. 6 þús.km, Diesel, Beinsk, cd, rafm. 
rúður , stigbretti ofl. Ásett verð 2990 
þús.kr, áhvílandi 2400 þús.kr !!!

VANTAR BÍLA Á STAÐINN !!

100 bílar ehf
Funahöfða 1, 110 Reykjavík

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.30 og 

laugardaga 12-16
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

Nýir og nýlegir bílar frá öllum helstu 
framleiðendum. Við finnum drauma-
bílinn. Yfir þrjár milljónir bíla á skrá. 
Allt að 30% lægra verð. Dæmi um 
2007/2008: Acura TSX, frá 3.390 þús., 
Volvo XC-70, frá 4.070 þús., Porche 
Cayman, frá 6.500 þús. Sími 552 2000, 
www.islandus.com.

Hybrid í dag! Minni eyðsla, minni meng-
un, meiri kraftur. Tveir bílar tilbúnir í 
reynsluakstur. 2008 Toyota Highlander 
Hybrid og 2008 Toyota Camry Hybrid 
LTD. Pantaðu reynsluakstur í síma 552 
2000. Hybrid-bílar eru nú fáanlegir frá 
fjölmörgum framleiðendum: Chevrolet, 
Ford, GMC, Honda, Lexus, Mazda, 
Mercury, Saturn, Toyota o.fl. www.
islandus.com.

M5. 500 þús. 2001 árg. 400 hö. 20“ 
felgur, billinn er sem nýr. Ný smurður, 
ekinn 145 þús. Individual með öllu. 
Verð. 3,9 áhv. 3,1 500 þús. kall út og 
spaðalegasti M5 landsins er þinn. Simi 
847 7663 (ath.svara ekki sms).

Mitsubishi Outlander ssk. 2005. Einn 
eigandi. Vel með farinn og fallegur bíll. 
Ekinn 49 þús. 17“ álfelgur og vetrar á 
álf. Dráttarbeisli ofl. Ekkert áhvílandi. 
Uppl. í s. 898 8228.

Toyota Avensis ‘00, 1.8 mótor, ssk., ek. 
230 þ.km. V. 399 þ. Og Toyota 4Runner 
‘91, 3L mótor, ssk., 38“ dekk, ek. 224 
þ.km. V. 299 þ. Uppl. í s. 869 6701.

Til sölu frúar Volvo 70 XC AXD árg. ‘01 
ek. 97 þ.km. Verð 2.1 m.kr. Uppl. i s. 
896 8311.

Honda Accord special edition ‘07 ek. 
13þ. Ýmis aukabúnaður. Ásett v. 2,8. 
S. 869 0091.

Til sölu Hyundai Getz. Árg. ‘04 ssk. 
1600 ek. 42 þús. ásett v. 1250 þ. fæst á 
900 þ. Uppl. í s. 898 8835.

Til sölu BMW 330 ci árg. 2002 Uppl. í 
s. 659 8757.

Honda Accord til sölu, ek. 37þús. 
Beinskiptur. Sumardekk á álfelgum og 
vetrardekk á felgum. Verð 1.950þús. 
Uppl. í s. 660-0086, Ragnar.

38“ LC120
2005 model, sjálfsk, ekinn 100þkm, 
loftlás að framan, grillgrind, kastarar, 
kassi á afturhurð, aukatankur ofl Verð 
5,690 uppl s 618-4444 og 697-7777

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

Hyndai Accent árg. ‘96 ek, 123 þ. bsk. 
Uppl. í s. 897 2457.

Til sölu Suzuki Baleno árg. ‘97 nýsk. ‘09 
í fínu lagi. V. 120-150 þús. S. 868 4894 
& 567 8904.

 0-250 þús.

SÓmi 599 til sölu 2006 árg bátur sem 
hentar vel í alskins sportveiðar upl í 
sima 8608066

Fellihýsi víking 98’ lítið fortjald v 300þ. 
upplý. s.517-8401 eftir kl 19:30

Sportari! Dodge Neon SRT-4 ‘05 grár 
,fæst á yfirt.2.4m 8472003

 250-499 þús.

Toyota Yaris árg. 2000 til sölu. Ekinn 
165þ. Næsta skoðun ágúst ‘09. Nýleg 
heilsársdekk. áhv. 210þ. Verð 400þ. 
Nánari uppl. í síma 891 9188.

Honda CRV 98 ekinn 99þ,smur-
bók,skoðun 09. Áhvílandi 160þ, verð 
460þ.S:822-2800

 500-999 þús.

Skoda Octavia ‘01 ek. 130þús Ný tíma-
reim, ný sjálfsk og nýskoðaður Sumar 
og vetrardekk. Fæst á yfirtöku Bílasala 
Selfoss 4821416 Jónas 8613833

VW Polo Okt’02-Ek.68000-Beinsk.-
2dyra-ódýr í rekstri. Verð 650.000 
Guðjón6990609

 1-2 milljónir

Eðalbenz til sölu, gengur á matarolíu, 
Benz 300 SD, 1979 í góðu standi, fæst 
á 1,2 m. uppl. í s. 899 0410

Corolla ‘06 ek. 60 þ., ssk. Fæst gegn 
yfirtöku, afb. 31 þ./mán. Uppl. í s. 
821 7837.

Subaru Legacy gl,’04 sj, 95.xxx km. verð 
1850, áhl. 800, vel farinn sumar og 
vetrardekk, Jóhann 8989555

 2 milljónir +

Skiptu í hybrid og sparaðu hundruð 
þúsunda í eldsneyti. Allt að 40% minni 
eyðsla en samt meiri kraftur. Pantaðu 
hybrid-reynsluakstur í Reykjavík eða 
á Akureyri í síma 552 2000. Hybrid-
bílar eru nú fáanlegir frá fjölmörgum 
framleiðendum: Chevrolet, Ford, GMC, 
Honda, Lexus, Mazda, Mercury, Saturn, 
Toyota o.fl. www.islandus.com.

Mazda RX-8 ek. 59 þ. Flott eintak. 20“ 
felgur. Fæst gegn yfirtöku. Skoða öll 
skipti. S. 693 9932.

 Bílar óskast

Bíll óskast, helst VW Golf 10-15 ára 
gamall á verb. 250-350þ. stgr. Skoðaður 
‘09. Uppl. í s. 551 5564.

Er með Galant árg. ‘02, ca. 1200 þús. 
vantar dýrari nýlegann konubíl í skipt-
um. S. 821 1237.

 Jeppar

Skiptu í Hybrid og sparaðu hundruð 
þúsunda í eldsneyti. Allt að 40% minni 
eyðsla en samt meiri kraftur. Pantaðu 
hybrid-reynsluakstur í Reykjavík eða á 
Akureyri, s. 552 000. Hybrid-bílar eru 
nú fáanlegir frá fjölmörgum framleið-
endum: Chevrolet, Ford, GMC, Honda, 
Lexus, Mazda, Mercury, Saturn, Toyota 
o.fl. www.islandus.com.

Nissan Patrol Gr 8/’00 diesel ssk. Mjög 
gott eintak. Ek. 133þ. V. 1.880þ. áhv. 
lán. Toppþjónustaður bíll. S. 864 8338.

Musso Grand Lux árg. ‘00 ek. 105 þús. 
ssk. bensín 3,2. Upphækkaður á 31“ 
ásett v. 700 þús. tilboð 550 þús. S. 
695 7054.

Hummer H3 ‘06 lúxus útgáfa, ek. 25 
þ. Fæst gegn yfirtöku. Skoða öll skipti. 
S. 693 9932.

Pajero dísel GLS 2005 ek. 90 þ. sjsk. 
krókur, toppl. smurbók, leður ofl. ákv. 
2m. Skipti á ód. 8622996

Grand Cheereoke ‘05 ekinn 65þ. Nokia 
handfrjáls búnaður, Dráttarbeysli, 
Hiti í sætum, Leður áklæði, Riðvörn, 
Vetrardekk og splunkuný sumardekk. 
Verð 2,6m, áhvílandi ca. 2,3 Uppl í 
síma 8992233

Suzuki Sidekick. Góður í veiðina og 
fjallið. Skipiti á vélsleða eða fjórhjóli. 
Fæst líka gegn yfirtöku gegn stgr. Uppl. 
í s. 843 0454.

2.-3. herb íbúð á jarðhæð til leigu í 
Hfj. Laus strax. Verð 120.000 kr, inni-
falið hússj. og hiti. Leigist í 6 mán. 
846-3690

 Pallbílar

Mikið framboð af pallbílum vestanhafs. 
Gríptu tækifærið og gerðu góð kaup. 
Dæmi um 2007/2008 bíla: Ford F350 
frá 2.790 þús., Dodge Ram 2500 frá 
2.500 þús., Toyota Tacoma frá 1.460 
þús., GMC Sierra C/K 1500, frá 1.690 
þús. Sími 552 2000. www.islandus.
com.

 Sendibílar

Til sölu M. Benz Atego 1228 árg. 2000 
ekinn 325.000. Uppl. í síma 892 3060.

 Vörubílar

Til sölu Korten gámagrind árg. ‘05 ónot-
uð þriggja öxla á tvöföldum dekkjum, 2 
lyftuhásingar. V. 2.6 m. m/ vsk. Einnig 
6 sóluð dekk st.315/70x22.5 4 stykki 
á felgum. V. 138.600kr m/ vsk. Nánari 
uppl. í s. 897 8331.

Til sölu Scania R560 dráttarbifreið árg. 
‘08 ek. 30 þús. Vel útbúinn bíll ásamt 
eurotrailer malarvagni árg. ‘08. Uppl. í 
s. 869 6825.

 Mótorhjól

150 þús út og yfirtaka. Gas Gas Fse 450 
01.08 hvít nr. nýtt hjól. 17 þús. á mán. 
Skipti ath. Uppl. í s. 898 8228.

Yamaha FJR 1300 árg. ‘05, ek. 15 þús. V. 
1320 þ. Uppl. í s. 898 4848.

KTM 450 exc Factory ‘07 ek. 25 tíma 
með six day fjöðrun lítið notað hjól í 
góðu standi, á hvítum nr. Áhvíl. tm lán 
500 þús. Ásett verð 890 þús. Uppl. i s. 
660 2834.

 Vespur

Til sölu nýleg Vespa 50 kúp. Ek 120 km. 
tilb 120 þús. Uppl í s 892 6113

 Fjórhjól

Dekk og álfelgur 27“ á Polaris fjórhjól 
uppl 8926827

 Kerrur

Til sölu fólksbíla og jeppakerra Dasara 
157. St. 450 lengd 99,5 br. dýpt 40cm. 
Opnalegir gaflar að aftan og framan. 
Læst beisli. S. 892 9559.

 Hjólhýsi

Til sölu Dethleffs Kojuhús árg. ‘06 lítið 
notað. Verð 2.9 m. áhv. 1.7 m. Uppl. í 
s. 897 8331.

Adria 512dk hjólhýsi , árg ‘04, með 
kojum, svefnpláss f. 5-6. Létt og þægi-
legt í drætti. Uppl. s. 860 5460.

Adria classika 513 2004 Frábært skipu-
lag svefnplass f.5 Fullt af aukahlutm. v 
1750þ s. 821 0876

 Pallhýsi

 Bátar

Kawasaki 650 sx stand-up JET-SKI til 
sölu ‘90 í góðu standi. 240þús með 
nýrri kerru. 865-9599

 Bílaþjónusta

Eldsneytis Sparari!
Hvirfil tæki í alla bíla & jeppa, sparnaður 
7% til +27% þetta virkar! Meiri Kraftur. 
Verð frá 9900. -kr. 30 daga skilaréttur. 
SKM ehf Bíldshöfða 16. S. 517 8400 
- WWW.SKM.IS

Smáauglýsingasíminn 
er opinn alla daga kl. 8–17

Smáauglýsingasíminn er 512 5000 
smaar@frettabladid.is / visir.is

Afgreiðslan er opin:
alla virka daga   8–17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is
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 Varahlutir

Vélar ehf. Vatnagarðar 16
Alternatorar og startarar í báta, bíla og 
vinnuvélar. Beinir og niðurg. startarar. 
Varahlþj. S. 568 6625. www.velarehf.is

Til sölu varahlutir, vél ofl. úr Ford 
Econline 350 diesel árg. ‘88. Uppl. í 
s. 898 4044.

 Hreingerningar

Hreingerningar ehf. S: 868 5599

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

 Garðyrkja

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

HELLUBORG DÓRA
Heildarlausn fyrir lóð og garð 
Látið fagmenn vinna verkið!
Upplýsingar í síma 616 9714 

Halldór Ólafsson 

www.helluborg.is

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

Felli tré, þeki, hellulegg, slæ, snyrti 
runna, útvega mold og fleiri garðverk. 
Halldór Garðyrkjumaður - Sími 698 
1215.

 Bókhald

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

 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. Lítið mál 
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 búslóð-
ir 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

Búslóðaflutningar !
Búslóða flutn., vörufl., píanó flutn. og 
& aukamenn ef óskað er. Hvert á land 
sem er. Stórir bílar s. 899 7188 & 692 
7078. Millibílar s. 659 1047.

Vöru & búslóðafluttningar hvert á land 
sem er. Geri föst tilboð. Halldór Rúnar 
í s. 697 4000.

 Húsaviðhald

Steinsögun, kjarnaborun, 
múrbrot.

Upplýsingar í síma 692 3237.

Fagþjónusta - Allt á 
einum stað

Getum bætt við okkur í flísa-
lögn, múrverki, pípulögn, 

málningu, parketlögn, glerísetn-
ingum og fleira. Einnig tökum 
við að okkur niðurrif úr húsum 
og múrbrot. Fljót og góð vinnu-

brögð. Tímavinna eða tilboð.
Upplýsingar í síma 899 2420 

Steingæði ehf.

Húsaviðgerðir og málun
Málum þök, skiptum um bárujárn á 
þökum og smávægilegar múrviðgerðir 
og fl. Uppl. í s. 659 3598.

Húsaviðgerðir
Byggingafélag getur bætt við sig verk-
efnum, úti sem inni. Tilboð eða tíma-
vinna. Uppl. í s. 663 3383.

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

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

Ryð og lekavarnir á 
þökum

Við sérhæfum okkur í viðgerðum og 
málun á öllum stærðum og gerðum 
þaka. Kristján s. 694 9626.

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

 Tölvur

Ódýr tölvuhjálp! Tökum að okkur alla 
tölvu vinnu. Ekkert gjald ef lausn finnst 
ekki. Gunnlaugur, s. 698 8886.

 Nudd

Aðeins Heilnudd. Uppl. í s. 849 5247.

 Spádómar

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

 Rafvirkjun

 Trésmíði

Sólpallar
Viltu flottan sólpall? Komum á staðinn 
og gerum tilboð þér að kostnaðarlausu, 
erum búnir að vera í sólpallasmíði í 
15 ár, erum snöggir og vöndum vinnu 
okkar. Upplýsingar veittar í síma 697 
9660, Ólafur.

 Önnur þjónusta

ERTU Á LEIÐ Í FRÍ? ÓTTASTU UM 
HEIMILIÐ Á MEÐAN? Traustur aðili tekur 
að sér að gæta hýbýla fólks miðsvæðis 
e. áramót. Meðmæli. Uppl. í s:456-2186 
/ 847-2542.

A-Hús, steinslípun
Tek að mér steinslípun. Upplýsingar í 
síma 697 4623.

Mála myndir og teikna. Andlismyndir, 
umhverfi alls sem óskað er eftir. Tel. 
692 8230 and www.burz.carbonmade.
com

 Til sölu

Eins árs gamalt sófasett 3+1+1, í full-
komnu ástandi til sölu. S. 863 0061, 
Alzes

Skrifborð og annar húsbúnaður til sölu 
vegna flutnings Öryggismiðstöðvarinnar. 
Til sýnis í Borgartúni 31, mán. og þri. á 
milli kl. 12 og 14. Hagstætt verð og 
mjög vel útlítandi.

Til sölu notuð baðinnrétting. Góðir 
skápar, vaskur og blöndunartæki fylgja 
með. S. 567 3438 & 840 5042.

 Hljóðfæri

Dúndurtilboð!
Þjóðlagagítar pakki frá kr. 9.900. 
Rafmagns Gítarpakki frá kr. 19.900. 
Bassag. pakki frá 29.900 kr. Trommusett 
frá kr. 49.900 með diskum. Gítarinn 
Stórhöfða 27. S. 552 2125 www.git-
arinn.is

 Til bygginga

282m2 bjálkahús m. Tvöföldum bílskúr. 
Húsið er ósamset úr Mahoney. Verð 
8m. Skoða öll Skipti. Uppl. í s. 862 
7849, Jón.

Mótaborð (dokar) 1.675 kr/m, móta-
bitar 1.185 kr/m, timbur 2x4 205 kr/m, 
allt verð m/vsk. Kíktu á ulfurinn.is eða 
s: 840 7273, Halldór

Til leigu ál-dokamót 40lm í tvöföldun, 
byggingakrani og traktorsgrafa. S. 865 
2954.

 Verslun

 Heilsuvörur

5-7 kíló á 9 dögum með Aloe Vera. 
Nánari uppl. í síma 697 8928, Sigríður.

Léttist um 24 kg á LR-kúrnum. Aukin 
orka, vellíðan og betri svefn. Ekki verra 
að aukakílóin hreint fjúka! Uppl. hjá 
Jónasi 865-5747 www.dietkur.is

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

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

Árangur með Herbalife í 28 ár. Pantaðu 
frían prufupakka. Edda Borg S. 896 
4662 www.lifsstill.is

Betri lífsstíll aukin orka með Herbalife. 
Reynsla í heilsuráðgjöf. Kaupauki/pruf-
ur. www.heilsuval.topdiet.is Rannveig 
iðjuþjálfi/einkaþj. s. 862 5920.

 Fæðubótarefni

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

 Nudd

Whole body massage Telepone 846 
4768.

Ferðanuddbekkir, óléttubekkir, lök o.fl. 
Gott verð og gæði. Uppl. 891 6447 Óli.

Heilnudd og snyrting. Tímapantanir í 
síma 8475056

Gefins

Kettlingar fást gefins
Tveir gullfallegir kettlingar fást gef-
ins. Upplýsingar gefur Anna í síma 
6994438.

 Námskeið

INTENSIVE ICELANDIC I-IV
Level I: 4 weeks Md-Frd; 18-19:30 start 
18/8, 15/9, 13/10. Level II: 7 weeks; 
Md/Wd/Frd; 20-21:30 start 18/8, 6/10. 
Level III: 10 weeks; Tsd/Thrd; 20-21:30 
start 23/9, Level IV: 10 weeks; sat/
sun 10-11:30 start: 27/9. Ármúli 5, 
s.5881169. www.icetrans.is/ice

20



SUNNUDAGUR  17. ágúst 2008 25

Microsoft kerfisstjóranám hefst 1. sept. 
Rafiðnaðarskólinn www.raf.is - S. 863 
2186.

 Ökukennsla

www.aksturinn.is 
 S. 694 9515

Öku og bifhjólakennsla. Tek einnig að 
mér akstursmat. Uppl. í s. 694 9515 
Haukur Vigfússon.

 Húsgögn

SÍÐASTA EINTAKIÐ !!! Hvítt leðurlíki. 
Verð 55þús. Frí heimsending. Uppl. í 
síma 8410265.

Óska eftir að fá að kaupa fataskápa, 
sófa, hillur, glerskápa. og kommóðu. 
Uppl. sendist á hp3389@hotmail.com 
ásamt mynd. S. 660 6224.

Til sölu skenkur á 5 þús. lítill fataskápur 
á 5 þús. og sófaborð á 5 þús. S. 557 
4819 & 865 1638.

 Dýrahald

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

mynni.is
Sími 566 8417 og www.dals-

mynni.is

Hundabúr (vír og hægt að leggja niður) 
miðstærð kr.3000, hundaferðabúr fyrir 
hunda meira en 7 kíló kr. 2000, vandað 
hundarúm án áklæðis kr. 1000. Sími 
899 3641 & 555 3641.

Labradorhvolpar til sölu. Ættbók, Hrfí. 
bólusettir, heilsuf.vottorð. Uppl. í s: 
843 1147

 Ýmislegt

Sala - Hleðsla - viðhald og þjónusta í 
eldvarnarbúnaði. Við leggjum áherslu á 
góða og persónulega þjónustu á góðu 
verði. Sími 565 4080.

 Gisting

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

 Hestamennska

Til sölu 8 hesta hús að Heimsenda. Vel 
byggt og gott hús með haughúsi undir 
stíum. Uppl. í síma 695-9199 Verð 
11.900.000

 Handavinna

Vorum að opna nýja vefverslun - www.
saumar.net. Vandaðar handavinnuvörur 
á ótrúlegu verði.

 Húsnæði í boði

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

Íbúð- Arnarnesi 

Garðabæ
Falleg 2 herb. íbúð ca. 75 fm við 
sjávarsíðuna. Sérinngangur og 

bílastæði. Húsbúnaður, rafmagn 
og hiti innifalið. Leigist róleg-

um, reyklausum og reglusömum 
einstaklingi eða pari (barn-

lausu). Gæludýr bönnuð. Verð 
120 þ. á mán. Laus strax!
S. 867 4822 & 554 5545.

Nýtt Kawasaki KVF 4x4 fjórh. utan-
vegaskráð ek. 0km. með öllum auka-
búnaði, töskur, álhlífar á undirvagni, 
warn spil, álfelgur og 27“ radial dekk. 
Staðgreiðsluverð 1150.000, verð í 
umboði rúm 1400.000. Upplýsingar í 
síma 699 5595.

Herbergi til leigu á svæði 110 Rvk. Uppl. 
í síma 896 6551.

4. herb. 118 fm íbúð í hverfi 101 með 
frábæru útsýni til leigu frá 1. okt. Verð 
175.000 á mán. S. 840 7073.

Sumarhús Mosfellsdal 60 ferm. leigu-
tími amk. 6 mán. Uppl. Arnar 615 
4448.

Free rent in august
Grand opening special. Long term 
rent guesthouse. Tel. 824 4530.

Frítt í ágúst
Langtímaleiga á gistiheimili. Uppl. í 
s. 824 4530.

Til leigu frá 1 okt. - 1 mai. 100 fm 3 
herb. íbúð við Laugaveg. Stórar svalir 
í suður og bílatæði. Fullbúin húsg., 
verð 150þ. m/ hússj. & hita. Uppl. í s. 
566 6290.

Til leigu 2ja herb. íbúð í Hraunbæ. 
Leiga 118þ. Trygg. 354þ. Laus. S. 898 
3420.

Glæný, björt, stórglæsileg 4 herb. 
150 fm íbúð á efri hæð í Ásahverfi í 
Garðabæ til leigu. Lokuð bílageymsla, 
geymsla og aukageymsla fylgja. Verð 
190 þús. ekkert fyrirfram. Uppl. gefur 
Haukur í s. 861 7240.

3 herb. íbúð í Hfj, 85 fm, aðeins 
reyklausir. 130 þ. á mán. Uppl. í s. 
845 1042.

Kaupmannahöfn
Herb. f. einn til leigu á Amager með 
húsgögnum. Laus nú þegar einn mánuð 
eða lengur. Uppl. í s. 0045 2820 2880 
& 0045 4333 6072.

Til leigu 4ra herb. raðhús í Hraunbæ. 
Leiga 175þ. Trygg.525þ. Laust. 
S:8983420

Til leigu 2 herb. íbúð í Gyðufelli 111 
Rvk. Nett og vel skipulögð og hefur 
verið mikið endurnýjuð síðustu mán. 
Baðherb. með sturtu og þvottav., inn-
byggður þurrakri fylgir. Hægt að leigja 
með húsg. og öllu, um það er samið 
sérstaklega. Laus 1 sept. Leiga 130 þ. 
með hita, húss., og rafm. Nánari uppl. 
í s. 615 1074.

4 herb. íbúð í fjölb. m/ sérinngang til 
leigu á besta stað í Mosfellsbæ. Stutt í 
alla þjónustu. Uppl. s. 868 9394

Herbergi til leigu í 105, með húsgögn-
um, saml. bað, eldhús, þvottavél og 
internet innifalið uppl. s: 898-4188

POKOJ DO WYNAJECIA Adres: 
Miklabraut. Tel: 898-4188

Til leigu 4 herb. íbúð í Grafarvogi, 
með bílskýli. Innif. er hiti og hússj. 
Göngufjarlægð frá Spönginni, 
Engjaskóla og Engjaborg. Engöngu 
langtímaleiga. Leiga 170 þús á mán. fyr-
irfram 1. hvers mán. 2 mán. í tryggingu 
endurgr. í lok leigutíma. Bankaábyrgð 
nauðsynleg. Íbúðin er laus 1. nov. Uppl. 
i s. 863 3595.

Falleg 4 herb. íbúð til leigu í Grafarvogi. 
Stutt í skóla, leikskóla & verslanir. Gott 
útsýni. ca. 100fm. Verð. 140þ. Uppl. í 
S. 899-0933.

Til leigu 120 fm. 5 herb. íbúð á 
Seltjarnarnesi. Laus strax. Verð 160 þ. 
S. 897 1488.

Til leigu 105 fm íbúð í Vestubæ 
Reykjavíkur. 3 svefnherbergi. Laus strax. 
Leigutími til áramóta. Verð 170 þús á 
mánuði. Nánari uppl. í síma 8601217

Til leigu 2. herberg. Íbúð 64 fm. Í 
Lindarsmára Kóp. Leiga 100 þ. á mán. 
Laus. Svör sendist í Fbl. merkt „2000“.

Til leigu. 4. herberg. íbúð við Álfholt 
í Hfj. 115 fm. Leiga 135 þ. Laus. Svör 
sendist í Fbl. merkt „1000“.

Þriggja herbergja, 97 fm2 íbúð í 
Lautasmára til leigu. Laus 1.sept. Nán. 
uppl veitir Garðar í tölvupósti á gard-
ar01@ru.is

4hb íbúð, 106 fm á Skólavörðustíg, 
Rkv. Uppl. 8998433 og elindres@gmail.
com

Herbergi til leigu í 104. Aðgangur að 
eldh. og baðh. Uppl. í s.691-2425, 
Guðný.

Til leigu, nýleg og stórglæsileg íbúð í 
101 Reykjavík. Verð 150 þ. á mán. auk 
hússjóðs. Uppl. í s. 861-3316.

 Húsnæði óskast

24 ára reglusöm stúlka leitar að studió-
íbúð í Kóp. eða Rvk. Greiðslug. 45-50þ. 
S. 866 0384.

3-4 herbergja íbúð óskast strax, 6 mán. 
eða lengur. 90-150þús. höfuðb. Einar í 
s. 661 1649, einarmagnus@me.com

1-2 herb. íbúð í Foldahverfi, má einnig 
vera herb. með aðg. að eldh. og baði. 
Uppl. í s. 6941 5308.

2 Rúmlega 20 ára stelpur með kisu. 
Vantar 3 herb. íbúð á jarðhæð á höf-
uðborgarsvæðinu. Erum reglusamar og 
heitum skilvísum greiðslum. greiðslu-
geta um 120þ. S. 567-4897 & 661-1906 
& 661-6569.

Óska eftir minnst 3 herb. íbúð. Í grennd 
við Háskóla Íslands. Greiðslugeta 140 þ. 
Reglusemi. Uppl. í s. 695 9823.

Ábyrgt, vel menntað par leitar snyrti-
legrar 70-100fm íbúðar til langtímaleigu 
á allt að 120 þús. ibud120@gmail.
com.

 Sumarbústaðir

TIL SÖLU 93m2 hús í byggingu í landi 
búrfels húsið skilast fullbúið að utan 
með ca 80m2 palli og tilbúið til innrét-
inga að innan v.12,9 upl í 8608066

Grímsnesi, Hraunborgir
96m2 sumarhús til sölu 130m2 sólpall-
ur, rafmagn,rotþró, rétt við sundlaug og 
stutt í 4 golfvelli. Útveggir einangraðir. 
Lagnir í plötu. Upplýsingar síma 693 
6717.

Til leigu stórglæsilegt sumarhús í 
Brekkuskógi. 15 mínútna akstur frá 
Laugarvatni. Heitur pottur. 15.000 kr 
nóttin. Uppl. í síma 8410265

 Geymsluhúsnæði

geymslur.com
Geymslur frá 5990.- kr á mán.Í Garðabæ 
(hjá Ikea) og Reykjavík (Fiskislóð) S. 
555 3464

Búslóðageymsla Olivers, 100 kr. á dag 
fyrir Euro brettið. S. 567 4046 & 892 
2074. www.buslodageymsla.iceware.
net

 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

Örlagalínan
Örlagalínan óskar eftir fólki 
til starfa á línunni. Einungis 

fólk með andlega tengingu og 
reynslu af andlegum málefnum 

koma til greina.
Fyrir nánari upplýsingar hring-
ið síma 863 8055 & bjork@nt.is

Rizzo Pizzeria.
Óskar eftir hressu og jákvæðu starfs-
fólki í bakara og afgreiðslu störf. Lifandi 
og skemmtilegur vinnustaður. Íslensku 
kunnáta skilyrði. Umsóknir liggja fyrir á 
Rizzo Grensásvegi 10.
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Vantar þig vinnu með 
skóla?

Subway auglýsir eftir duglegu 
og jákvæðu fólki með mikla 

þjónustulund. Um er að ræða 
hlutastarf um kvöld og helgar. 

Íslenskukunnátta er kostur 
en annars góð enskukunnátta 

skilyrði.
Nánari upplýsingar veitir Anna 

Gyða í síma 530 7004. Hægt 
er að sækja um á subway.is 

Lágmarksaldur er 16 ár.

Subway Mosfellsbær
Subway auglýsir eftir dugleg-
um starfsmanni á besta aldri 

í 60-100% starf. Vinnutími 
er virka daga frá kl 11:30 

- 5. Möguleiki á fleiri vöktum 
eða lengri. Viðkomandi yrði 
hægri hönd verslunarstjóra. 
Íslenskukunnátta æskileg en 
góð enskukunnátta annars 

nauðsynleg.
Nánari upplýsingar veitir 

Anna Gyða í síma 530 7004. 
Umsóknareyðublöð á staðnum 

eða gegnum subway.is

Ert þú næturmanneskja?
Subway Hringbraut/N1 auglýsir 

eftir duglegum starfsmanni 
með mikla þjónustulund á næt-
urvaktir. Um 100% starf er að 

ræða. Unnið er 7 nætur í röð og 
7 nætur frí. Góð íslenskukunn-

átta er nauðsynleg.
Nánari upplýsingar veitir 
Magga í síma 696 7064. 
Lágmarksaldur er 18 ár. 

Umsóknareyðublöð á staðnum 
eða gegnum subway.is

2 lagerstarfsmenn 
óskast

Málning hf. Kópavogi óskar 
eftir tveimur hörkuduglegum 

lagerstarfsmönnum. Mötuneyti 
á staðnum. Uppl. gefur Ólafur 

Helgason, lagerstjóri.
Umsækjendur mæti á staðinn 

eftir kl. 13.00. Málning hf., 
Dalvegi 18, Kópavogi.

Vélsmiðja í 
skipaþjónustu

Óskum eftir að ráða járniðn-
aðarmenn, vélvirkja og aðra 

starfsmenn. Tökum við nemum. 
Möguleiki á hlutastarfi.

Upplýsingar í síma 896 2336 & 
896 2335.

Hjá Jóa Fel Holtagarðar
Óskum eftir að ráða hressar 

og duglegar manneskjur í 
afgreiðslu í bakaríð hjá Jóa Fel 
Holtagörðum og Kaffihúsið í 

Smáralind.
Upplýsingar gefur Dóra í síma 

861 2417 eða Unnur í síma 
893 0076, einnig umsóknir á 

unnur@joifel.is

American Style 
Nýbýlavegur, Kópavogur

Starfsmaður í sal. Vinnutími er 100% 
starf í vaktavinnu, unnið er aðra hverja 
helgi. Öruggur vinnustaður, samkeppn-
ishæf laun. Umsóknir á: umsokn.food-
co.is

Óskum eftir starfsfólki í sal og á bar. 
Sveigjanlegur vinnutími og góð laun í 
boði. Umsóknir sendist með mynd á 
b5@b5.is.

Jógakennari óskast
Nú er félagsstarfið að 

hefjast af fullum krafti í 
Félagsmiðstöðinni Hvassaleiti. 
Leitum að góðum jógakennara 
til að kenna tvo morgna í viku. 

Þarf að geta byrjað í september.
Nánari upplýsingar gefa 

Álfhildur eða Ásta í síma 535 
2720. Netfang: alfhildur.hall-

grimsdottir@reykjavik.is

Gluggasmiðjan
Gluggasmiðjan ehf., Viðarhöfða 
3, Reykjavík, óskar eftir að ráða 
vörubílstjóra á vörubíl fyrirtæk-

isins sem ber 5 tonn.
Upplýsingar veitir Gunnar Levý 

í síma 577 5050.

Veitingahúsið Café 
Aroma

Óskum eftir að ráða í efitrfar-
andi störf. Matreiðslumaður í 
fullt starf. Þjónusta í sal dag-
vaktir, kvöld og helgarvaktir.

Áhugasamir geta sótt um með 
því að senda póst á aroma@

aroma.is eða á staðnum.

BÍLSTJÓRI
Er að leita að duglegum og 

samviskusömum meiraprófs-
bílstjóra til útkeyrslu og -þjón-

ustustarfa.
Svör með uppl. sendist á 

hebra@simnet.is

Tælenskur veitingastaður
Óskum eftir að ráða starfsfólk 
í matreiðslu á veitingastaðinn 

Síam í Hafnarfirði. Reynsla 
skilyrði.

Nánari upplýsingar veitir 
Guðni í s. 693 3247.

Húðlæknastöðin ehf. 
óskar eftir sjúkraliða til 
starfa sem fyrst. Starfið 
er fjölbreytt og starfs-
hlutfall 60% til 80% 
aðallega í dagvinnu.

Umsóknum er hægt að skila 
á tölvupósti á póstfangið 

maria@hls.is eða bréflega til 
Húðlæknastöðvarinnar merkt 

„starfsmannastjóri“.
Húðlæknastöðin ehf.

Smáratorgi 1
201 Kópavogur

Óskum eftir reyndu starfsfólki í eldhús 
og afgreiðslu í fullt starf og/eða hluta-
starf. Farið er fram á meðmæli frá síð-
asta vinnustað. Hafið samband í síma 
8207121 á milli 15.00-18.00.

Hefur þú metnað og 
áhuga til að veita góða 

þjónustu?
Pizza Hut leitar að duglegu og stund-
vísu starfólki í sal. Starfmenn Pizza 
Hut fá alþjóðlega þjálfun sem byggir 
á þjónustugleði, gæðum og áreiðan-
leika. Vilt þú koma í Pizza Hut liðið? 
Lágmarksaldur er 18 ára. Umsóknir 
sendist á www.pizzahut.is . Allar nánari 
upplýsingar hjá Þórey á Sprengisandi 
í síma 822-3642, Leó Nordica 865-
9691.

Móttaka - Hótel
Hótel Óðinsvé óskar eftir starfs-
manni í móttöku. Góð íslensku- 

og tölvukunnátta skilyrði.
Upplýsingar gefur Jónína í 

síma 511 6200.

Súfistinn kaffihús aug-
lýsir skemmtileg störf til 

umsóknar.
Súfistinn bókakaffi Iðuhúsinu 
Lækjargötu 2 A Rvk. Erum að 
leita að vaktstjóra í bókakaffi 
Súfistans. Vinnutími kl. 9 til 
17. Einnig í boði 100% starf 

við afgreiðslu og þjónustu og 
hlutastörf. 

Súfistinn Hafnarfirði Fullt starf 
við afgreiðslu og þjónust, en 

einnig er óskað eftir starfsfólki 
í hlutastörf .

Umsóknareyðublöð liggja 
frammi á kaffihúsum 

Súfistans. Upplýsingar um 
störfin gefur Hjördís í síma 

694 9148.

Atvinna í boði
Óskum eftir að ráða menn í 
háþrýstiþvott og almennar 

húsaviðgerðir. Reynsla æskileg, 
þó ekki skilyrði.

Uppl. í s. 517 0117.

Veitingahúsið 
Lækjarbrekka

Ræstingar og uppþvottur á 
Lækjarbrekku Vinnutími er 

100% starf í vaktavinnu, unnið 
er aðra hverja helgi Í starfinu 
felst að ræsta veitingastaðinn 

á morgnanna, svokölluð „extra“ 
þrif og uppþvottur Hæfniskröfur 

- hentar best 35-45 ára - 
heiðarleiki - rösk og vönduð 

vinnubrögð - erlendir umsækj-
endur þurfa að vera með góða 
íslenskukunnáttu og með gild-

andi atvinnu- og dvalarleyfi
Nanari upplýsingar veitir 

Sigríður 691-2435 alla virka 
daga milli 10-12 og 14-18, 
sigridur@laekjarbrekka.is. 

Umsóknir á umsokn.foodco.is

Rafvirkjar óskast
Rafís ehf vill ráða ráða til sín faglærða 
rafvirkja. Góð laun í boði fyrir rétta 
menn. Upplýsingar í síma 824 0420 
Sigsteinn og 892 2071, Einar.

American Style 
Kópavogur og Hafnafirði, 

fullt starf
Frábær vinnuandi á báðum stöðum! 
Vaktavinna, unnið er aðra hverja 
helgi. Öruggur vinnustaður, sam-
keppnishæf laun, skemmtilegt fólk. 
Íslenskukunnátta áskilin. Umsóknir á: 
umsokn.foodco.is

Nings Veitingahús
Nings veitingahús óska eftir 

duglegu starfsfólki í afgreiðslu. 
Um er að ræða vakta-

vinnu. Aldurstakmark 18 ár. 
Íslenskukunnátta skilyrði.

Endilega hafið samband í síma 
822 8840 eða www.nings.is

Óskum eftir röggsömum starfsmönnum 
á þjónustustöðvar okkar á Akureyri og 
Egilsstöðum. Störfin fela m.a. í sér þjón-
ustu á hjólbarðaverkstæði og smur-
stöð. Reynsla æskileg. Íslenskukunnátta 
nauðsynleg. Dekkjahöllin s. 4623 
002(AK) og 4712 002(EG).

Veitingahús í Hfj. óskar eftir fólki í vinnu 
2 kvöld í vikur og aðra hverja helgi. 
Uppl. í s. 822 5229.

Vantar þig vinnu sem 
skilar góðum tekjum?

Volare vantar sjálfstæða söluráðgjafa 
um land allt. Kynntu þér málið www.
volare.is Lydía Sigurðardóttir hópstjóri 
s. 867 9839 lydia@internet.is

Vantar vana vélamenn á Egilsstaði. 
Á gröfur, hefil, kranabíl og trailer. 
Malarvinnslan. Uppl. veitir Ragnheiður 
í s. 860 0120.

Ölgerðin Egill Skallagrímsson óskar eftir 
að ráða starfsmenn í áfyllingar í fullt 
starf til framtíðar og hlutastörf. Leitað 
er að samviskusömum og stundvísum 
einstaklingum. Lágmarksaldur er 18 ár 
og bílpróf skilyrði. Áhugasamir sendi 
umsókn á netfangið birgir.gudmunds-
son@olgerdin.is fyrir 17. ágúst n.k.

B Y G G I N G A V I N N A 
HÖFUÐBORGARSVÆÐIÐ Vana menn 
vantar í mótauppslátt upplýsingar í 
síma 896 4067/ 899 1529

Bílstjóri með meirapróf (trailerpróf) 
óskast. Akstur milli Patreksfj. og RVK. 
Gott ef búseta er í RVK. Þarf að geta 
hafið störf sem fyrst. Uppl. s. 456 1102 
eða 893 4102 (Helgi eða Sigurbjörg).

Íslandspóstur óskar eftir bréfberum til 
starfa á höfuðborgarsvæðinu. Bæði er 
um að ræða fullt starf og hlutastarf. 
Einnig er möguleiki á annað hvort inni 
eða útivinnu. Hægt er að sækja um á 
heimasíðu Póstsins www.postur.is eða 
senda tölvupóst á postur@postur.is

Restaurant on Laugavegur seeks 
EXPERIENCED fine dining chef. Call 
8493875

Vélstjóri Vélavörður
Vélavörð vantar á bát, vélast. 682kw. 
Vélstjóra vantar á bát, vélst. 478kw. 
Uppl. í s. 892 0367.

Lítil matvöruverslun á svæði 105 óskar 
eftir duglegum starfskrafti. Vinnutími 9-
18 virka daga og annan hvorn laugardag 
10-16. Nánari uppl. í síma 5526803

Veitingahúsið Hornið
Veitingahúsið Hornið óskar eftir að ráða 
vanan pizzubakara. Unnið er vakta-
vinnu. Sendið mail með mynd á horn-
ið@hornið.is

Grillhúsið
Óskar eftir þjónum í sal í hlutastarf, 
íslenskukunnátta skilyrði. Vinsamlegast 
hafið samband við Lindu í s. 697 6797 
eða 562 3456.

Duglegt starfsfolk i Hargreiðslu vantar 
50-100 % á hars. CARTER í Hafnarfirði. 
Uppl. i sima 699 0979 og a staðnum 
Harstofan carter.

Vantar starfskraft í skólamötuneyti í 
FB Breiðholti. Aldur 30-50 ára. Uppl í 
s. 892 9814.

Vélavörður óskast
Vélavörður óskast á Sigurborgu SH-12 
frá Grundarfirði. Uppl. gefur Ómar í 
s.852 4695.

Ísbúð í miðborginni Starfskraftur óskast 
í ísbúð í miðborginni, um er að ræða 
virka daga frá kl.11-18, möguleiki á 
meiri vinnu ef óskað er. Upplýsingar í 
s.8937090

Au-pair Luxemborg Við erum íslensk 
fjölskylda búsett í Luxemborg og leitum 
eftir stúlku til að gæta 2ja ára drengs 
auk léttra heimilisstarfa. Þarf að vera 
orðin 18 ára hafa bílpróf og vera reyk-
laus. sogb@simnet.is

 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.

20 ára strákur óskar eftir vinnu á höf-
uðborgasv. sem fyrst. S. 865 2597 eða 
770 4055.

Starfsfólk frá Lettlandi: smiðir, verka-
menn, meiraprófsbilstjórar, suðumenn, 
fiskvinnslufólk o.fl. S. 845 7158.

Miðaldra íslenskur maður óskar eftir 
þrifalegri atvinnu. Er vanur fyrirtækja-
rekstri og mannaforráðum. Hreint 
sakavottorð og bílpróf. Er reglusamur, 
stundvís og heiðarlegur. Skoða flest. 
Upplýsingar í síma: 697 7572 eða senda 
fyrirspurn á blondal21@simnet.is

 Tilkynningar

3 kassavanir kettlingar fá gefins. 
Upplýsingar í síma 697-9975.

FUNDARLAUN 20.000.- Lísa, Silfurgrá 
Persnesk Kisa týndist frá heimili sínu 
á Bárugötu. Athugaðu hvort hún sé 
í kjallaranum þínum. Hennar er sárt 
saknað. GSM: 856-5031 og 845-1048

 Einkamál

908 6666 & 908 2000
Tvær nýjar byrjaðar og eru í 
góðum gír. Hver verður kær-
astan þín í kvöld ? Opið allan 

sólarhringinn, engin bið.

Kona: leitar þú
Tilbreytingar eða varanlegra kynna? 
Auglýstu hjá Rauða Torginu Stefnumót, 
það er ókeypis og mjög árangursríkt. 
S. 555 4321. Nánar á www.raudat-
orgid.is.

Dömurnar á Rauða Torgi
Eru í góðum gír þessa dagana og 
hefur fjöldi yndislegra kvenna bæst 
í hópinn undanfarna daga og vikur. 
Hvaða dömur verða til viðræðu í kvöld? 
Hver þeirra verður vinkona þín? Símar 
908 6000 (símatorg) og 535 9999 
(visa, mastercard). Nánar á www.rau-
datorgid.is.

Norðlenskur karlmaður
Á miðjum aldri vill kynnast karlmanni, 
35-55 ára. Augl. hans er hjá Rauða 
Torginu Stefnumót, s. 905 2000 (síma-
torg) og 535 9920 (visa, mastercard), 
augl.nr. 8276.

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

...góðar fréttir fyrir umhverfiðBlaðberinn... ..
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Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

GARÐSTÍGUR 3 - HF. SÉRHÆÐ
OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 15.00 TIL 16.00

Fr
u

m

Hraunhamar fasteignasala hefur fengið í sölu glæsilega efri sérhæð á þessum
frábæra stað við Garðstíg 3. Eignin er 236,6 fm þar af er sérstæður bílskúr 35 fm.
Eignin er sérlega vel staðsett við grænt svæði í Suðurbæ Hfj. Eignin skiptist í for-
stofu, hol, gang, herb, þvottahús og geymslu. Á efri hæð er stofa, borðstofa, sól-
stofa, eldhús, hol, gangur, 2 góð herb, hjónah, og baðh. Fallegar innr. og gólfefni.
Frábært útsýni. Eign í sérflokki. Skipti möguleg á minni eign. V. 49. millj.

Halldóra tekur á móti áhugasömum væntanlegum kaupendum.

Síðumúla 21 • 108 Reykjavík • S .  588 9090  • fax 588 9095
www.eignamidlun. is • e ignamidlun@eignamidlun. is
Sverr ir  Kr ist insson,  löggi ltur  fasteignasal i  

Fr
u

m

Mjög snyrtilegg og vönduð samtals 219 fm einbýlishús á einni
hæð á mjög góðum stað á Völlunum í Hafnarfirði. Húsin eru
innst í lokuðum botnlanga og er íbúðarhlutinn 175 fm og bíl-
skúrinn 44 fm, samtals 219,0 fm. Húsið skilast fullbúið að ut-
an og fokhelt að innan, lóð grófjöfnuð.
Húsið er til afhendingar strax. V. 37 – 37,5 m.

OPIÐ HÚS Í DAG SUNNUDAG MILLI KL 13:00 OG 13:30

OPIÐ HÚS 
FJÓLUVELLIR 11-13 – HFJ. 
TIL AFHENDINGAR STRAX

Húsin eru byggð úr steinsteyptum einingum frá Loftorku. Íbúð-
arhlutinn er 194,0 fm og innbyggður bílskúr er 27,3 fm, sam-
tals 221,3 fm. Á fyrstu hæð er forstofa, gestabað, eldhús og
stofa, bílskúr og geymsla. Á annarri hæð eru 4 svefnherbergi (
hjónaherbergi með fataherbergi ), sjónvarpshol, baðherbergi
og þvottahús. Húsin verða afhent tilbúin undir tréverk. Glæsi-
legt útsýni. V. 35,9 – 36,9 m.

OPIÐ HÚS Í DAG SUNNUDAG MILLI KL 13:30 OG 14:00

OPIÐ HÚS 
KLUKKUVELLIR 40-50 – HFJ. 

TIL AFHENDINGAR STRAX

Fr
um

FASTEIGNASALA
STÓRHÖFÐA 27
Sími 594 5000

Halla Unnur Helga-
dóttir lögg.fast

OPIÐ HÚS Í DAG KL. 13:00 - 14:30 
BOGAHLÍÐ 7-9, íbúð 0202

Skemmtileg íbúð með sál, samtals 145,0 fm 3 herb. í
íbúð, 1 í kjallara, 2 samliggjandi stofur, tvennar svalir.
1½ baðherbergi. Stutt í allt, þ.á.m. leik-, grunn- og
framhaldsskóla, sem og alla þjónustu.
VERÐ 34,0 millj.

Þorgeir, sími 848 4621, 
tekur vel á móti þér og þínum.
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Svavar Geir Svavarsson 
löggiltur fasteignasali

LÝSING EIGNAR: Rúmgóð 2ja herbergja íbúð með bílskúr
á eftirsóttum stað á höfuðborgarsvæðinu. 
Bílskúr 21,5 fm. 
Heildar stærð: 91,3 fm.
Verð: 22,9 millj.

Svava sýnir sími 898 3023

Sími 534 5400

TJARBARBÓL 14 - 170 SELTJ.
OPIÐ HÚS Í DAG SUN. KL. 17:00 – 17:30

Fr
um

Svavar Geir Svavarsson 
löggiltur fasteignasali

Glæsilegt 2ja hæða parhús á besta stað í Árbænum
LÝSING EIGNAR.: Húsið er á 2 hæðum með glæsilegu
útsýni, stór sólpallur með heitum potti. Þrjú rúmgóð
svefnherbergi. Tvö baðherbergi. Glæsilegt eldhús.
VIRKILEGA FLOTT EIGN SEM VERT ER AÐ SKOÐA.
Bílskúr 24,6 fm. Heildar stærð 182,8 fm. Verð 54,9 millj.

Svava sýnir sími 898 3023

Sími 534 5400

VIÐARÁS 25A - 110 REYKJAVÍK
OPIÐ HÚS Í DAG SUN. KL. 15:00 – 15:30

Fr
um

Svavar Geir Svavarsson 
löggiltur fasteignasali

Tveggja íbúðar hús hentar vel fyrir stóra fjölskyldu eða
leiga auka íbúð út. LÝSING EIGNAR: Gólfefni eru parket
og flísar, fallegar viðarinnréttingar í eldhúsi. Aukaíbúð 3ja
herbergja 90 fm. Aðalhæð: 5 herbergja tvö salerni. Bílskúr
23 fm. Heildar stærð: 264,7 fm. Verð 46,9 millj.

Svavar sýnir sími 696 1388

Sími 534 5400

FLJÓTASEL 5 - 109 REYKJAVÍK
OPIÐ HÚS Í DAG SUN. KL. 17:00 – 18:00

EINNIG MÁN. 18.8. KL. 17:00 - 18:00

Síðumúla 21 • 108 Reykjavík • S .  588 9090  • fax 588 9095
www.eignamidlun. is • e ignamidlun@eignamidlun. is
Sverr ir  Kr ist insson,  löggi ltur  fasteignasal i  
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OPIÐ HÚS ENNISHVARF 25 - KÓP.
OPIÐ HÚS Í DAG SUNNUDAG KL. 15.00 - 16.00 

ATH. MÖGULEG EIGNASKIPTI Á MINNI EIGN.

Vegna flutninga erlendis er þetta fallega hús til sölu eða langtímaleigu.
Eignin er u.þ.b. 200 fm „funkis“-hús ásamt 40 fm sökkli fyrir sérstæð-
an bílskúr á þessum vinsæla stað skammt frá Elliðavatni. Húsið skipt-
ist m.a. í tvær stofur og fjögur til fimm herbergi. Verönd er til suðurs út
frá borðstofu, Mikil lofthæð. Fallegt útsýni. Möguleg eignaskipti á minni
eign. Verð 69,9 m.

Verið velkominn. Fasteignasali verður á staðnum.

Fr
um

Svavar Geir Svavarsson 
löggiltur fasteignasali

LÝSING EIGNAR: Virkilega skemmtileg 3ja herbergja íbúð
á efstu hæð á góðum stað í Reykjavík.
Herbergja: 3ja.
Stærð: 62,7 fm
Verð: 16,9 millj.

Svavar sýnir sími 696 1388

Sími 534 5400

KLEPPSVEGUR 60 - 104 R.VÍK
OPIÐ HÚS Í DAG SUN. KL. 16:00 – 16:30

Garðatorg 7 - 210 Garðabæ - Sími 545 0800 - Þórhallur Guðjónsson, lögg. fast.sali

Opið hús í dag kl. 15:00–17:00 - Hrísateigur 8 - Reykjavík
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Mjög falleg og vel skipulögð efri

sérhæð í fjórbýli. Íbúðin er talsvert

endurnýjuð. Húsið er nýmálað að

utan og búið er að endurnýja lagnir.

Húsið stendur á stórri og gróinni

lóð og er garðurinn fallegur og vel

hirtur. Hér er um fyrsta flokks eign

að ræða á frábærum stað í borg-

inni. Verð 26,9 millj. 

Sölumaður Sigurður sími 898 3708
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Sólarsalir 6
201 Kópavogur
4ra herb. og bílskúr

Stærð: 156,3 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2003

Brunabótamat: 27.540.000
Bílskúr: Já

Verð: 37.800.000
Glæsileg 156,3 fm. 4ra herbergja íbúð á 2. hæð í 5 íbúða fjölbýli ásamt  22,8 fm. bílskúr (hluti af heildarfm.)
Vandaðar  innréttingar  úr  ölvið,  gólfefni,  eikar  plankaparket  og  flísar.   Göngufæri  í  alla  þjónustu,  skóla,
sundlaug og verslanir.  Eignin getur verið laus við kaupsamning. Sölumaður er Þórarinn s. 770-0309

Lind

Sigurður Samúels
Lögg. fasteignasali

Þórarinn Th
Sölufulltrúi

sigsam@remax.is

th@remax.is

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Opið
Hús

Mánudag 18. ágúst Kl. 18:00 - 18:30

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

896 2312

770 0309

822 3702

Hafnarfirði, Fjarðargötu 17 

Sími 520 2600, Fax 520 2601

Netfang as@as.is 

Heimasíða www.as.is

Opið virka daga kl. 9–17
Kári Halldórsson, löggiltur fasteignasali
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NÝBYGGINGAR
DREKAVELLIR 28 og 30
- FJÓRBÝLI Glæsilegar full-
búnar 3ja til 4ra og 4ra herb.
íbúðir í 4-býli ásamt bílskúr.
Fallegar innréttingar, laust við
kaupsamning. Verð frá 21,7
millj. 7626

FURUÁS 16-20 - GLÆSI-
LEGT ÚTSÝNI Ný og falleg
268 fm RAÐHÚS, á tveimur
hæðum með innbyggðum BÍL-
SKÚR á FRÁBÆRUM ÚTSÝN-
ISSTAÐ INNST Í BOTNLANGA í
nýja ÁSAHVERFINU. 7595 

HNOÐRAVELLIR 13 -19
Ný og falleg raðhús á einni
hæð í nýja VALLAHVERFINU.
Verð 29,9 miðja  - 31,9 endi.
Húsin eru 170 fm að stærð og
teiknuð og hönnuð af Kára Ei-
ríkssyni arkitekt. Flott skipulag
eignar. Laust fljótlega. 7469

GLITVELLIR 4 - FJÓRBÝLI
Glæsilegar þriggja og fjögurra her-
bergja íbúðir í fjórbýli. Sérlega vand-
aðar innréttingar. Stutt í alla þjónustu,
skóla of leikskóla.
Afhentar í okt. 2008. 7762

KVISTAVELLIR 4 og 6 HFJ.
Falleg 191,3 fm raðhús m/bílskúr. 4
sv.herb. Afhendist fullbúið að utan
og fokhelt að innan. Verð frá 28,9
millj. 4 svefnherb. Laust við kaup-
samning. Hægt að fá húsið lengra
komið. Gott skipulag eignar. 6781

NÝTT

INDIAN MANGO
REKSTUR OG HÚSNÆÐI TIL SÖLU

Rekstur og húsnæði veitingastaðarins
Indian Mango er nú til sölu. Staðurinn
hefur verið í sama húsnæði við Frakkastíg
12 síðan hann opnaði í október 2005 og er
því orðinn Íslendingum vel kunnur. Þá
hefur staðurinn verið vel sóttur af ferða-
mönnum og fengið góða dóma í helstu
„travel guide“ bókum og vefsíðum. Veit-
ingahúsið er í 143 fm rými á jarðhæð í
einu af reisulegri timburhúsum Reykjavík-
ur, byggðu 1904. Því hefur verið vel við-
haldið og er það vilji eiganda að svo verði
áfram. Öll leyfi eru fyrir hendi fyrir áfram-
haldandi rekstur staðarins og næg tæki-
færi fyrir hugmyndaríkan framkvæmda-
aðila að byggja upp blómlegan rekstur.

Albert Lúðvígsson
albert@husakaup.is

s. 617-1818

Nethylur 1
Reykjavík
góð staðsetning

Stærð: 433 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1992

Brunabótamat: 62.750.000
Bílskúr: Nei

Verð:  tilboð

Remax Bær kynnir: Atvinnu húsnæði á frábærum stað að Nethyl 1 ártúnsholti Rvk. Jarðhæð er 288 m2 sem er
flísalagður  salur  ásamt  fundaherbergi  og  salerni.  Þrjár  stórar  innkeyrsluhurðir  eru  á  húsinu  og  gönguhurðir  á  3
hliðum. Efri hæð er 145 m2 Fundarherbergi/skrifstofur og eldhús. Byggingarleyfi er að öðru húsi á lóðinni og fylgja
teikningar  og  gatnagerðagjöld  eru  greidd.  Athygli  er  vakin  á  því  að  lóðin  er  samþykkt  sem  íbúðar  lóð  og
samkvæmt núgildandi nýtingarhlutfalli má byggja um 2000 m2. Frábær lóð með mikla möguleika.

Bær

Guðbergur
Lögg. fasteignasali

beggi@remax.is

Brynjólfur
Sölufulltrúi

binni@remax.is

Má byggja allt að 2000m2

893-6001

820-8080

Kársnesbraut 107
200 Kópavogur
Glæsilegt Einbýli

Stærð: 236,5 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1962

Brunabótamat: 35.400.000
Bílskúr: Já

Verð: 64.900.000
Einstaklega  glæsilegt  236,5  fm.  einbýlishús  á  frábærum  stað  í  Vesturbæ  Kópavogs.   Afar  vandaðar
innréttingar og gólfefni.  Eignin hefur mikið verið endurnýjuð á siðustu árum.  Glæsilegur suðurgarður með
hellulagðri  verönd.   Sérstaklega  glæsilegt  yfirbragð  yfir  eigninni.   Eignin  er  laus  strax.   Allar  nánari  uppl.
veitir Þórarinn s. 770-0309

Lind

Sigurður Samúels
Lögg. fasteignasali

Þórarinn Th
Sölufulltrúi

sigsam@remax.is

th@remax.is

Opið
Hús

mánudag 18 ágúst kl.19:00 -19:30 

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

896 2312

770 0309

Hlíðasmári 15 • 201 Kópavogur • Sími: 585 0100 • Fax: 585 0109 • huseign.is • Opið mán. -fim. 10-18 • fös. 10-17

Gulaþing 10–12, Kópavogi
OPIÐ HÚS Í DAG, sunnudag 17. ágúst kl. 14:00–15:00

Glæsilegar 3ja - 4ra herbergja íbúðir
með frábæru útsýni. Eignir sem vert er
að skoða.

Verðdæmi 1 Verðdæmi 2
4ra herb. 118,6 fm íbúð 3ja herb. 114,4 fm íbúð 

Verð 31.000.000 29.700.000
Íbúðalsj. 20.000.000 20.000.000
Bankalán 3.000.000 3.000.000
Lán byggingaraðila 3.000.000 3.000.000
Greitt við kaupsamning 2.000.000 1.500.000
Greitt við afhendingu 1.000.000 1.000.000
6 mán eftir afhendingu 2.000.000 1.200.000

Allar nánari upplýsingar veita 
Baldvin Ómar í síma 898 1177 og Skúli Þór í síma 848 0275
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Baldvin Ómar Magnússon - Löggiltur fasteignasali

Baldvin Ómar
Magnússon

Löggiltur fasteignas.
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yfir, þótt ótrúlegt sé, að engin rann-
sókn á stjórnkerfi landsins hefð 
verið gerð fyrir valið á gestgjafa-
landi Ólympíuleikanna fyrir 2009.

Hefði ekki verið réttast að snið-
ganga Ólympíuleikana í Kína?

„Það voru engar raunverulegar 
umræður um að sniðganga leikana 
í Peking. Aðallega bara talað um 
það hver ætlar að mæta á opnun 
og hver ekki. Kínversk stjórnvöld 
sjá þarna tækifæri til að nota 
Ólympíuleikana til að sýna stór-
veldi sitt. Þrátt fyrir vitneskjuna 
um það að Kína beitir þegna sína 
ofbeldi var landinu falið að halda 
leikana. Ég tel að stjórnmálamenn 
ættu að mæta á staðinn og spyrja 
um samviskufanga og mannrétt-
indabrot. Til dæmis minnast á Hu 
Jia sem situr í Hubai-fangelsinu í 
Tianjin. Amnesty International og 
Blaðamenn án landamæra vekja 
stöðugt athygli á mannréttinda-
brotum í Kína, sem hafa aukist 
fyrir og í sambandi við leikana.“

Var umræða um að sniðganga 
Ólympíuleika Hitlers?

„Það var mikill fjöldi í Banda-
ríkjunum sem vildi gera það en 
þeir mættu sterkri andstöðu innan 
Alþjóðaólympíunefndarinnar. Til 
dæmis slóst Avery Brundage gegn 
því enda var hann sjálfur þekktur 
gyðingahatari. Margir í stjórn 
ólympíunefndarinnar á þeim tíma, 
eins og hinn sænski Clarence von 
Rosen, voru rasistar.

 Ólympíuleikarnir í Berlín urðu 
mikill áróðurssigur fyrir nasista, 
frá því er sagt í bókinni. Einnig 
það að hið þögla samþykki landa 
eins og Bandaríkjanna veitti ein-
ræðis- og ofbeldisstjórn Hitlers 
nokkurs konar virðingu.

Við skipulagningu og fram-
kvæmd Ólympíuleika Hitlers 
komu einræðishylli og kynþátta-
fordómar hjá hinni ólympísku 
hreyfingu þess tíma berlega í 
ljós. 

Nú fyrir Ólympíuleikana í Pek-
ing birtist hugsjónalaus kapítal-
isminn undan þunnri grímu lýð-
ræðis.“

 Hvað finnst þér að stjórnmála-
menn sem fara til Kína ættu að 
gera?

„Það getur verið að stjórnmála-
menn réttlæti þögn sína á ýmsan 
hátt. Þar með leyfa þeir einnig 
einræðisherrum að túlka þögn 
þeirra sem samþykki. Ég tel að 
öllum stjórnmálamönnum sem 
fara til Kína beri siðferðileg 
skylda til þess að tala um sam-
viskufanga og mannréttindabrot í 
landinu. Sannleikurinn kemur 
nefnilega alltaf í ljós fyrr eða 
síðar.“

Auglýsingasími

– Mest lesið

Þjóðmenningarhúsið – The Culture House 
National Centre for Cultural Heritage
Hverfi sgötu 15 · 101 Reykjavík
Sími 545 1400 · www.thjodmenning.is
Sýningar · leiðsögn · verslun

Opið daglega kl. 11.00 – 17.00
Leiðsögn án endurgjalds í boði fyrir skólahópa. 
Leiðsögn á ensku um handritasýninguna kl. 15.30 alla 
virka daga nema miðvikudaga. 
Veitingar á virkum dögum. 

Aðrar sýningar:  Handritin - saga handrita og hlutverk um aldir.  Síðbúin sýn - ljósmyndir Halldórs Laxness.  Reykjavík - ljósmyndir Ara Sigvaldasonar.  Þjóðin og náttúran - kvikmyndir Páls Steingrímssonar.

SÝNINGAR Á 
ÖLLUM HÆÐUM
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SURTSEY – JÖRÐ ÚR ÆGI
Surtsey er komin á heimsminjaskrá UNESCO yfi r 

náttúruminjar sem eru einstakar á heimsvísu. 

Sérstaða Surtseyjar felst einkum í því að hún var 

friðuð frá upphafi  og lífríki hennar hefur þróast 

án afskipta mannsins. 

Á sýningu Náttúrufræðistofnunar Íslands er rakin 

myndunar- og þróunarsaga Surtseyjar fram til 

dagsins í dag og spáð fyrir um framtíð eyjarinnar 

og þróun lífríkis hennar næstu 120 árin.

Allt sem þú þarft... ...alla daga

46,25% 

31,16% 

66,13% 

– Fréttablaðið er grunnurinn að dagblaðalestri þjóðarinnar

Óslitin sigurganga

Fréttablaðið er með 43% meiri lestur en
24 stundir og  112% meiri lestur en Morgunblaðið

Það er engum blöðum um það að fletta að yfirburðir Fréttablaðsins eru ótvíræðir. 
Í stærsta neysluhópnum, 18–49 ára er Fréttablaðið sem fyrr, langmest lesna 

dagblað landsins, samkvæmt könnun Capacent Gallup maí–júlí 2008. Kannanir 
síðustu fjögurra ára hafa skotið samkeppnisaðilunum lengra og lengra afturfyrir 
Fréttablaðið. Við erum auðvitað rífandi stolt af þessum góða árangri og bendum 
auglýsendum á að notfæra sér forskotið okkar þegar þeir velja auglýsingamiðil.

Auglýsendur athugið!
Yfirburðir Fréttablaðsins umfram bæði Morgunblaðið

og 24 stundir eru mjög miklir í nánast öllum aldurshópum.
Hvar er þín auglýsing?

Fréttablaðið tryggir þér aðgang að rúmlega 45 þúsund fleiri lesendum en 
Morgunblaðið og rúmlega 25 þúsund fleiri lesendum en 24 stundir í 

aldurshópnum 18-49 skv. nýjustu könnun Capacent.
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Óslitin sigurganga Fréttablaðsins undanfarin sex ár er staðfest með nýrri lestrarkönnun Capacent

24stundir

* Meðallestur 18–49 ára – allt landið

Fréttablaðið Morgunblaðið 24 stundir
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Þegar Flauelsbyltingin hafði fleytt 
Vaclav Havel upp í forsetaembætti 
þáverandi Tékkóslóvakíu, þurfti 
hann að festa hið nýfrjálsa lýðveldi 
í sessi með því að heimsækja heim-
inn. Leikreglur valdsins kváðu á 
um að fyrsti áfangastaður hins 
nýkjörna forseta skyldi vera Wash-
ington D.C. – svört borg á bökkum 
Potomac árinnar í Virginíu. Havel 
hlýddi leikreglunum og fór þangað 
sem fyrir var mælt að hann skyldi 
fara. 

En hann hafði ekki verið „dissid-
ent“ áratugum saman fyrir ekki 
neitt. Hann var leikskáld, gagnrýn-
andi og andófsmaður gegn pólitísk-
um Alzheimer sovésku leppanna 
sem ríktu á bökkum Moldár í skjóli 
Rauða hersins. Hann hafði verið 
tekinn úr umferð og sýningar á 
verkum hans voru bannaðar. 
Sjálfur hafði hann séð fæst af verk-
um sínum á sviði. 

Það rifjaðist upp fyrir honum að 
íslenskur leikstjóri hafði beitt sér 
fyrir þýðingu á verkum hans og 
uppfærslu á þeim í íslenska Þjóð-
leikhúsinu. Þessi leikstjóri var 
Brynja Ben. Í viðurkenningarskyni 
– eða var það bara fyrir forvitni-
sakir – lagði Havel lykkju á leið 
sína á leiðinni til Washington. Hann 
fór fyrst til Reykjavíkur. Þar fékk 
hann að sjá í fyrsta sinn uppfærslu 
á „Uppbyggingunni“, tvíræðri 
ádeilu á hugsjón sem snýst upp í 
andhverfu sína; draumi sem endar 
í martröð. Þetta verk hafði þá verið 
bannað í rúma tvo áratugi í heima-
landinu. Auðvitað gat hann ekki 
staðist freistinguna að sjá upp-
færslu Brynju í eigin persónu. 
Flutningur verksins á íslensku 
virtist ekki hamla skilningi skálds-
ins á eigin höfundarverki. 

Þetta var eftirminnileg stund 
fyrir okkur öll sem upplifðum 
hana. Þarna sat andófsmaðurinn, 
sem valdið hafði sent í svartholið, í 
Þjóðleikhússalnum með fríðu föru-
neyti. Nú var hann orðinn fulltrúi 
valdsins og horfði sem slíkur á höf-
undarverk andófsmannsins. And-
ófsmaðurinn sem var orðinn að 
forseta hafði með í för heila her-
singu af attaníossum valdsins: Ráð-
herra, erlenda sendiherra, lífverði 
og aðra áhangendur. 

Havel á aðra hönd sat íslenski 
leikstjórinn sem hafði fært upp 
höfundarverk hans samkvæmt 
sinni eigin lífsreynslu og skilningi. 
Hinu megin sat bandaríski sendi-
herrann við hirð forsetans í Prag, 
Shirley Temple; barnastjarna úr 
Hollywood og beibígörl hins amer-
íska draums, sem hafði keypt 
sendiherraembættið sér til afþrey-
ingar. Ég velti því fyrir mér þar 
sem ég sat fyrir aftan þau á næsta 
bekk hvort leikskáldið kynni að 
meta íróníuna eða hvort forsetinn, 
fulltrúi valdsins, þættist hvorki sjá 
né heyra. Þessi eftirminnilega 
uppákoma í Þjóðleikhúsinu lýsir 
vel karakter Brynju Ben. Hún var 
dágóð leikkona en miklu betri leik-
stjóri. Sem leikstjóri naut hún þess 
að hún var víðlesin og hugmynda-
rík en um leið fæddur stjórnandi. 
Þessir eiginleikar hennar náðu 
yfirhöndinni oftar en einu sinni á 
leikhúsferli hennar. Dæmi um 
þetta var Inuk. Ég veit ekkert 
hvernig það varð til. Hitt þykist ég 
vita að margir góðir menn lögðu 
þar hönd að verki, þeirra á meðal 
Sveinn Einarsson, Þjóðleikhús-
stjóri og Haraldur Ólafsson, mann-
fræðingur. Drifkrafturinn að ævin-
týrinu og leikstjóri sýningarinnar 
var Brynja Ben. Með þetta verk 
fór hún sigurför vítt og breitt um 
heiminn, þ.á.m. til Suður-Ameríku. 
Löngu seinna, eftir að Stefán 
Baldurs son, þáverandi Þjóðleik-
hússtjóri, hafði forheimskað sig á 
því að reka Brynju í blóma lífs og á 
hátindi skapandi ferils frá Þjóð-
leikhúsinu, var Brynja svo sem 
ekki lengi að erfa óverðskuldaða 
lítilsvirðingu. Hún lagði út í annað 

ævintýri. Það heitir „Ferðir Guð-
ríðar“. 

Árið 2000 efndu ríkisstjórnir 
Norðurlanda til samstarfs við 
Smithsonian safnið í Washington 
D.C. um að minnast þúsund ára 
afmælis landafunda norrænna 
manna í Ameríku. Það var mikið í 
þetta lagt. Opinberir aðilar á 
Norður löndum styrktu sýningu á 
vegum Smithsonian safnsins sem 
hét: Vikings – the North Atlantic 
Saga. Þessi sýning fór víða um 
helstu borgir Norður-Ameríku 
næstu árin. Þessu til viðbótar var 
boðið upp á opinbera styrki til að 
framleiða kvikmyndir eða standa 
fyrir menningarviðburðum víðs 
vegar í helstu borgum Bandaríkj-
anna og Kanada. 

Sjálft stóð íslenska ríkið fyrir 
meira en tvö hundruð menningar-
viðburðum í að minnsta kosti sjötíu 
borgum í Norður-Ameríku. Vand-
inn við þetta var sá að boðskapur-
inn var á tvist og bast því að menn-
ingaryfirvöld Norðurlandaþjóða 
voru engan veginn á einu máli um 
hin meintu sögulegu afrek forfeðra 
vorra í nýja heiminum. Var Leifur 
maður íslenskur eða bara norskur 
útlagi? Hver var hlutur Dana og 
Svía – eða Finna – í þessari sögu? 
Menn höfðu greinilega ekki unnið 
heimavinnuna sína.

Brynja Ben leysti málið. Hún 
samdi leikritið „Ferðir Guðríðar“, 
sem er einleiksþáttur um víðförul-
ustu konu heims á miðöldum, Guð-
ríði Þorbjarnardóttur. Guðríður 
átti ættir að rekja til Noregs en var 
keltnesk í móðurætt og fædd á 
Íslandi. Hún var þátttakandi í 
íslenska landnáminu á Grænlandi. 
Tvívegis fór hún í rannsóknarleið-
angra til meginlands Norður-Amer-
íku, fyrst með bróður Leifs og síðar 
með eiginmanni sínum, Þorfinni 
Karlsefni. Sumir hafa fyrir satt að 
þau Karlsefni hafi búið um skeið á 
eyju við Hudson ána sem nú heitir 
Manhattan.

Snorri Þorfinnsson, sonur þeirra 
Guðríðar og Karlsefnis er fyrsti 
Evrópumaðurinn sem fæddur er á 

meginlandi Ameríku, hálfu árþús-
undi áður en aðra Evrópumenn, 
Spánverja, Ítali og Breta rak á þær 
fjörur. Á efri árum sínum fór Guð-
ríður pílagrímsför til Rómar. Vat-
ikanið varðveitir heimildir um það 
að þessi víðförlasta kona miðalda 
kunni að segja lærdómsmönnum 
við hirð páfa frá tilvist Nýja heims-
ins og landkostum þar af eigin 
reynslu. Það var Brynju líkt að 
setja Guðríði í aðalkvenhlutverkið 
við hliðina á Leifi á landafundaár-
inu. Guðríður átti það svo sannar-
lega skilið. Brynja samdi leikritið 
og leikstýrði því. Hún hafði upp á 
og leikstýrði leikkonum sem gátu 
flutt verkið á íslensku, ensku, 
Norðurlandamálum. frönsku og 
spænsku. Þetta var Inuk í öðru 
veldi og fór sigurför um Nýja 
heiminn, Norðurlönd og víðar um 
veröldina. Þetta sýndi enn einu 
sinni að Brynju var ekki fisjað 
saman. Þótt ríkið ræki hana úr 
þjónustu sinni, þurfti það að leita á 
hennar náðir þegar mikið lá við á 
landafundaárinu. Og hún var ekki 
að erfa smámuni, hún Brynja. 

Ég er hér að lýsa miklum karakt-
er, persónu sem var fyllilega jafn-
oki hinna bestu og lét sig ekki muna 
um að láta að sér kveða, svo að eftir 
væri tekið bæði heima og erlendis. 
Sjálfur fylgdist ég með þessu öllu 
bara úr fjarlægð. En allt frá því að 
ég naut þeirra forréttinda að fá að 
vera bekkjarbróðir Brynju í 
Skeggja bekk í Laugarnesskólanum 
upp úr miðri seinustu öld vissi ég 
að eitthvað mikið stóð til. Og arf-
leifðin blívur. Með höfundarverki 
sínu og óviðjafnanlegum stjörnu-
leik í Mr. Skallagrímsson hefur 
sonur Brynju og Erlings, Benedikt, 
sýnt, að þar er ekki tjaldað til einn-
ar nætur. Við Bryndís kveðjum 
Brynju skólasystur okkar með ást, 
söknuði og djúpri virðingu.

Jón Baldvin Hannibalsson 
Höfundur var bekkjarbróðir Brynju 
Benediktsdóttur í Skeggjabekk í 
Laugarnesskólanum um og upp úr 
miðri seinustu öld.

Í minningu Brynju

Brynja Benediktsdóttir leikstjóri
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Í dag kl. 16 mun Erna 
Ómarsdóttir flytja dansverk 
sitt Talking Tree á Sögulofti 
Landnámsset-
urs í Borgar-
nesi. Þetta er 
í fyrsta sinn 
sem dansverk 
er flutt í Land-
námssetri en 
þegar Erna sá 
verkið Brák fékk hún löngun 
til að flytja verkið í þessu sér-
staka rými. Í verkinu dansar 
Erna jafnframt því sem hún 
segir sögu. Hún túlkar 3.000 
ára gamalt tré sem er að 
hálfu leyti mennskt og telur 
sig hafa spádómsgáfu og 
svör við öllum hlutum. Það 
syngur og dansar skrýtnar 
sögur um fyndnar og sorg-
legar skepnur og persónur 
úr öðrum heimi. Hún mun 
síðar í vikunni flytja verkið í 
Edinborgarhúsinu á Ísafirði. 

Stalla Ernu, Steinunn 
Ketilsdóttir, lauk í gær 
sýningum í Edinborg á verk-
inu Crazy in 
love with MR. 
PERFECT. Það 
var frumsýnt 
á Reykjavík 
Dance Festi-
val síðastliðið 
haust og hefur 
verið sýnt víða síðan, í  New 
York, London, Dublin og 
Árósum. Brian Gerke dansar 
með Steinunni en þau voru 
tilnefd til Grímuverðlauna 
snemmsumars fyrir sýning-
una. Steinunn starfar einnig 
með Andreas Constantinou 
og saman stofnuðu þau Ugly 
Duck Productions og settu 
á fót 108 Prototype sem er 
mánaðarleg sýningaröð fyrir 
listaverk í vinnslu. Steinunn 
starfar sem fagstjóri nútíma-
deildar Listdansskóla Íslands. 

Shakespeare verður fyrir-
ferðarmikill á fjölum leikhúsa 
hér á næsta vetri: Makbeð, 
Óþelló og Þrettándakvöld 
verða á fjölunum. Hið síð-
astnefnda verður í samstarfi 
Þjóðleikhúss og Listaháskól-
ans, Makbeð í leiksmiðju-
vinnu á sama stað og Ívar 
Sverrisson leikari hefur lýst 
eftir ungum kröftum sem 
kunna á ýmsar nýjar áhættu-
íþróttir til samstarfs um 
flutning á Óþelló. Sviðsetning 
Baltasars Kormáks á Már-
anum í Feneyjum á sviði 
Þjóðleikhúss og í Barbican 
mun aftur vera dottin upp 
fyrir – um tíma.

• Landnáms- og Egilssýningar opnar alla daga frá 10-19

Falleg gjafavöruverslun opin alla daga frá 10-19

Fjölskylduvænn veitingastaður opinn frá 10-21

Skemmtun, fræðsla og gómsætur matur
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