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Mannekla í leikskólum er
enn mikil. Fyrir viku átti enn
eftir að manna 72 stöðugildi í
borginni einni saman, þar af
60 stöðugildi leikskólakenn-
ara, 3,5 stöðugildi í sér-
kennslu og 2,5 stöðugildi
deildarstjóra. Þá beið 71 barn
eftir plássi, sem er lækkun
um 15 börn frá því fyrir þrem-
ur vikum.

Úttekt á sérkennslu í leikskól-
um hefur verið gerð. Leik-
skólakennarinn Arndís Bjarna-
dóttir kannaði sex leikskóla

og komst meðal annars að
því að starfsfólkið telur sig
ekki hafa nægilega þekkingu
og kunnáttu til að mæta þörf-
um barna fyrir sérkennslu
þrátt fyrir að mikill vilji sé fyrir
hendi.

Um 50.000 konur lögðu nið-
ur störf kl. 14.08 á mánudag.
Með því tókst þeim að lama
að verulegu leyti helstu fyrir-
tæki landsins og vekja athygli
á launamisrétti.

LIGGUR Í LOFTINU
[ ATVINNA ]

MEST LESNA ATVINNUBLAÐ LANDSINSER ÞÍN ATVINNUAUGLÝSING HÉR?

Viðurkenningar í tilefni af vinnuverndarviku. BLS. 2

Bátabúllan Nonnabiti í Hafnarstræti hefur verið starfrækt í 12 ár. BLS. 8

Góðan dag!
Í dag er sunnudagur 30. október, 

303. dagur ársins, 2005.

REYKJAVÍK 9.04 13.11 17.17
AKUREYRI 8.58 12.56 16.53

Heimild: Almanak Háskólans

Sólarupprás Hádegi Sólarlag
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ÞÚ GETUR PANTAÐ
SMÁAUGLÝSINGAR

Á visir.is

Alice Martins er skólaliði í Austur-
bæjarskóla. Hún kemur frá Portúgal 
en hefur búið á Íslandi í 18 ár og líkar
vel að vinna innan um börn.
Alice segir að skólaliðar geri margt. „Við
pössum til dæmis krakkana í frímínút-
um. Við hjálpum þeim að klæða sig í áður
en þeir fara út og förum með þeim í leiki.
Svo hjálpum við þeim ef eitthvað kemur
fyrir og stundum eru einhverjir að slást
og þá þarf að stoppa það.“ Alice segir að
það séu frímínútur tvisvar sinnum á dag
og þess á milli fylgist skólaliðarnir með á
göngunum. „Krakkarnir þurfa oft aðstoð
á göngunum og það getur ýmislegt gerst
þar. Þeir detta líka og meiða sig inni og
þá hjálpum við þeim.“ Eftir að börnin eru
búin í skólanum sjá skólaliðarnir svo um
að þrífa skólann. „Við gerum það bara

þegar krakkarnir eru farnir heim,“ segir
Alice.

Alice hefur ekki verið skólaliði í Aust-
urbæjarskóla lengi en hún hefur hins
vegar mikla reynslu af því að vinna inn-
an um börn. „Ég hef líka unnið á leik-
skóla hérna á Íslandi og svo hef ég unnið
með krökkum í Portúgal. Mér finnst
mjög gaman að vinna innan um krakka,“
segir hún. Alice viðurkennir þó að börnin
hlýði ekki alltaf öllu. „Stundum þurfum
við að fara með einhvern inn og tala við
kennarann en oftast er hægt að róa þá
sem eru með læti með því að tala rólega
við þá.“

Alice segir að það sem henni finnst
skemmtilegast við starfið sé að vera með
krökkunum. „Það er mjög skemmtilegt
að leika við krakka og tala við krakka.

emilia@frettabladid.is

Finnst gaman a›
leika vi› krakka

Alice Martins er skólaliði í Austurbæjarskóla. FRÉTTABLAÐIÐ/E.ÓL.

Skógarhlí› 12 • 105 Reykjavík • Sími 520 4700
Bréfasími 520 4701 • www.hagvangur.is

Starfi› felst einkum í ritun frétta og fréttask‡ringa sem
birtast í fréttabla›i samtakanna og á vef fleirra.

Leita› er a› einstaklingi sem hefur umtalsver›a reynslu
af starfi á fjölmi›lum.
Hann ver›ur a› hafa haldgó›a flekkingu á íslensku 
fljó›félagi og íslensku atvinnulífi.
Hann flarf a› vera fær um a› vinna sjálfstætt undir 
álagi og vera fær um a› skrifa gott, íslenskt mál.
fia› er kostur ef vi›komandi getur fl‡tt greinar upp úr
dönskum og/e›a norskum blö›um.

Ekki er ger› krafa um kunnáttu í umbrots- og mynd-
vinnsluforritum en vissulega væri fla› til bóta ef vi›-
komandi gæti teki› til hendinni á fleim svi›um.

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is fyrir
4. nóvember nk. Númer starfs er 4929.

Uppl‡singar veita fiórir fiorvar›arson og Ari Eyberg.
Netföng: thorir@hagvangur.is og ari@hagvangur.is

- vi› rá›um

Öflug félagasamtök á Reykja-
víkursvæ›inu óska eftir a› rá›a
bla›amann í fullt starf. Hlutastarf
kemur einnig til greina.

Við erum að leita að starfsfólki
… sem býr yfir framúrskarandi þjónustulund, er jákvætt, sýnir frumkvæði,

tekur ábyrgð á starfi sínu og leitar bestu lausna fyrir viðskiptavini !

Leitar eftir starfsfólki í fullt starf sem og hlutastarf, bæði í Laugar og Spöng. Um 
vaktavinnu er að ræða.

Leitar að starfsfólki í fullt starf sem og hluta starf. Um vaktavinnu er að ræða.

Leitar að starfsfólki í fullt starf í afgreiðslu. Viðkomandi þarf að hafa söluhæfileika. 
Um er að ræða vaktavinnu og er unnið aðra vikuna frá 09:00 til 17:00 og hina vikuna 
frá 13:00 til 21:00 sem og annan hvern laugardag.

Umsjón með ráðningu Hafdís Jónsdóttir  disa@worldclass.is 

Umsjón með ráðningu Logi Liljendal Hilmarsson  logi@worldclass.is 

Umsjón með ráðningu Berglind Hreiðarsdóttir  berglind@worldclass.is

Í Laugum eru starfrækt fimm fyrirtæki. Fjöldi gesta í Laugum er um 2000 daglega 
svo um líflegan vinnustað er að ræða. 

Umsóknir þurfa að berast skriflega til viðkomandi ráðningaraðila, einnig er hægt að 
fylla út umsókn á heimasíðu okkar

STÖRF Í BOÐI



Óánægja í starfi getur orsakast af of lágum launum. Ræðið frekar
um launahækkun við yfirmenn heldur en að láta óánægjuna eyðileggja
vinnugleðina.[ ]

Í tilefni evrópsku vinnuvernd-
arvikunnar veitti Vinnueftir-
litið fimm fyrirtækjum viður-
kenningar fyrir gott starf og
góðar lausnir sem miðuðu að
því að draga úr hávaða og
bæta hljóðvist.
Mörg fyrirtæki leggja upp úr því
að fyrirbyggja hávaða strax á
hönnunarstigi og eins við að
bregðast við hávaða þar sem
hann er til staðar. Oft eiga starfs-
menn það til að sætta sig við há-
vaðann og gleyma því að þeir
hafa rétt á góðu umhverfi. Vinnu-
eftirlitinu fannst full ástæða til
að vekja launafólk og fyrirtæki
til umhugsunar um hávaða á
vinnustöðum og í umhverfi.

Vinnueftirlitið veitti fimm
fyrirtækjum viðurkenningar til
að vekja athygli á því hvernig
fyrirtæki geta beitt sér til þess
að skapa starfsfólki sínu þægi-
legra vinnuumhverfi og betri
hljóðvist. Þessi fyrirtæki hafa

gert sér ljóst að há-
vaðavarnir skila sér í
ánægðara starfsfólki
sem aftur skilar sér í
betri starfsanda,
heilsu og framlegð. 

Fyrirtækin fimm
sem hlutu viðurkenn-
ingar eru eftirfarandi:
B i f r e i ð a v e r k s t æ ð i
Bernhards ehf. fyrir
að bæta hljóðvist
verulega á bifreiða-
verkstæði þar sem hávaði hafði
verið vandamál. Á verkstæðinu
var dregið úr ómtíma með því að
hengja hljóðísogsefni í loft. Hita-
veita Suðurnesja fékk verðlaun
fyrir að vinna markvisst að því
að dempa hávaða í orkuverum og
fyrirbyggjandi ráðstafanir á
hönnunarstigi við uppbyggingu
nýrri orkuvera. Leikskólinn
Glaðheimar hlaut viðurkenningu
fyrir að virkja starfsfólk og börn
á þann hátt að allir starfshættir
taki mið af því að draga úr há-
vaða. Starfsfólk leikskólans hef-

ur tekið virkan þátt í
því að leita lausna
sem markvisst hefur
verið hrint í fram-
kvæmd. Lundarskóli
fékk viðurkenningu
fyrir að bæta hljóð-
vist í kennslustofum
með því að setja upp
hljóðkerfi. Röddin er
vinnutæki kennarans
og er undir miklu
álagi við hefðbundnar

aðstæður við kennslu. Þessar úr-
bætur hafa skilað sér í minnkuðu
álagi á raddfærin og auknum
skilningi nemenda á því sem
sagt er og hljóðlátari kennslu-
stofum.
Orkuveita Reykjavíkur fékk við-
urkenningu fyrir að gera sér-
stakar ráðstafanir til að hávaði
yrði ekki truflandi þáttur í opn-
um skrifstofurýmum. Unnið hef-
ur verið markvisst að því að gera
hljóðvistina sem besta og
tryggja starfsmönnum gott
starfsumhverfi. ■

Vi›urkenningar í tilefni
vinnuverndarviku

Námskei› á vegum VR
Verzlunarmannafélag
Reykjavíkur stendur fyrir
áhugaverðum og gagnlegum
námskeiðum allan ársins
hring.

Um miðjan október og í nóv-
ember verða kennd námskeið
undir yfirskriftinni á vegum VR
um hvernig á að semja um laun
og önnur starfskjör við vinnu-
veitendur. Á námskeiðunum
verður kynnt samningatækni

um laun, farið yfir atriði sem
snúa að undirbúningi fyrir
launaviðtal, ýmsa samningsfleti
og aðferðir, uppbyggingu
frammistöðumats- og umbunar-
kerfa. Einnig verður farið í
hvaða þættir hafa áhrif á laun
og hvernig störf eru metin.
Námskeiðinu er ætlað til undir-
búnings fyrir félagsmenn VR
sem, samkvæmt kjarasamning-
um, eiga rétt á árlegu viðtali við
vinnuveitendur um laun og
starfskjör. ■

Íslenskir aðilar hafa kost á
samvinnu við Evrópulönd á
sviði nýsköpunar og rann-
sókna.
Aðilar sem vinna að rannsóknar-
og þróunarverkefnum þekkja
nauðsyn þess að hagnýta rann-
sóknarniðurstöðurnar sem best.
Margir leita í þeim tilgangi út
fyrir landsteinana og getur sam-
vinna við önnur lönd gefið aukna
vídd í rannsóknar- og þróunar-
ferlinu. Rannsakendur eru því
minntir á að Impra nýsköpunar-
miðstöð aðstoðar íslensk fyrir-
tæki, stofnanir og háskóla við að
komast í samstarf við evrópska
aðila á sviði rannsókna, þróunar
og nýsköpunar. Impra er aðili að
IRC netverkinu og getur í gegn-
um það komið íslenskum aðilum á

framfæri við yfir þriðja tug landa
í Evrópu. Síðustu ár eru íslensk
fyrirtæki farin að nýta sér þessa
þjónustu. ■

Góð þátttaka kvenna í kröfu-
göngu og hátíðahöldum á
kvennafrídaginn 24. október
sýnir að flestir atvinnurek-
endur eru tilbúnir til að
leggja sitt af mörkum til
jafnréttis kynjanna á
vinnumarkaði.
Athygli vekur þó að nokkur fyrir-
tæki tóku illa í þá ósk starfs-
manna að leggja niður störf hluta
úr degi til að þeir gætu sýnt hug
sinn í verki. Þetta kemur fram á
heimasíðu Verzlunarmannafélags
Reykjavíkur. Hjá VR er kunnugt
um að nokkur fyrirtæki hafi hafn-
að ósk starfsmanna um að fá að
taka þátt í kröfugöngunni eða til-

kynnt að dregið yrði af launum
starfsmanna sem legðu niður
störf á kvennafrídaginn þann
tíma sem þeir væru fjarverandi.
Á heimasíðunni lýsa aðstandend-
ur VR vonbrigðum sínum með
þau fyrirtæki sem ekki gáfu
starfsfólki sínu frí til að taka þátt
í kröfugöngu þar sem barist var
fyrir sjálfsögðum mannréttind-
um og jafnrétti kynjanna.

VR vill enn fremur hvetja fyrir-
tæki til að draga ekki laun af
starfsfólki sem tók þátt í kvenna-
frídeginum. Félagsmenn VR sem
tóku þátt í deginum og fá ekki laun
greidd þess vegna eru hvattir til að
láta VR vita svo að félagið geti
metið umfang þess og fái að vita
um hvaða fyrirtæki er að ræða. ■

Dregi› af launum 
vegna kvennafrídags

Fjögurhundru› og tvö störf á Rey›arfir›i
Ráðningarfyrirtækið IMG
Mannafl-Liðsauki hefur
samið við Alcoa Fjarðarál um
að það sjái um ráðningu allra
starfsmanna álversins á
Reyðarfirði.

Talið er að álverið muni skapa um
það bil fjögurhundruð ný störf og
mun IMG Mannafl-Liðsauki opna
útibú á Reyðarfirði til þess að
auðvelda mannaráðningar. „Núna
erum við að fara að auglýsa eftir
verkfræðingum og í framhaldi af
því förum við að auglýsa eftir
mönnum í framleiðslustörf. Svo
vantar verkefnisstjóra sem þurfa
að vera með iðnmenntun og góða
tölvukunnáttu. Við þurfum líka
fólk í notendaþjónustu og þar sem
krafist er stúdentsprófs auk þess
sem þörf verður fyrir mikið af
iðnaðarmönnum,“ segir Sigurlaug
Þorsteinsdóttir hjá IMG Mann-
afli-Liðsauka.

Sigurlaug segir að eins og er
séu þau bara að ráða einn og einn
en reyndar nokkuð þétt. „Það er
verið að manna alla stjórnunina,

svo förum við að taka einhverja
inn í framleiðslustörfin sem yrðu
væntanlega einhverskonar leið-
togar þegar framleiðslan færi í
gang. Þegar líður á næsta ár fer
þeim fjölgandi en framleiðslan á
að hefjast vorið 2007 og þá verður
búið að ráða þessa fjögurhundruð
sem talað er um að ráða,“ segir
hún. Sigurlaug segir að við val á
umsækjendum verði hæfni látin
ráða og Austfirðingar gangi ekki
fyrir öðrum umsækjendum. Hún

býst þó við því að hægt verði að
manna flestar stöðurnar án þess
að flytja þurfi inn vinnuafl. „Það
er orðið ljóst nú þegar að ein-
hverjir af þeim sem hafa unnið
við byggingu álversins munu
sækja um vinnu í því,“ segir hún.

Útibú IMG Mannafls-Liðsauka
á Reyðarfirði mun opna fljótlega
og við það skapast tvö ný störf því
að ráðningarfyrirtækið er að aug-
lýsa eftir tveimur starfsmönnum
fyrir austan í útibúið. ■

Vinnueftirlitið veitti fimm fyrirtækjum viðurkenningu fyrir að draga úr hljóðmengun í vinnurýmum.

Sigurlaug Þorsteinsdóttir hjá IMG Mannafli-Liðsauka. FRÉTTABLAÐIÐ/HARI

Rannsóknir og n‡sköpun
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Starf við lyfjapökkun
Helstu verkefni:
• Pökkun á töflum í glös og þynnur

• Þrif á pökkunarvélum og pökkunarsvæði

• Uppgjör á pökkunarefni

• Áfylling á vélar

• Sýnataka og prófanir

• Merkingar á vörum til útflutnings

• Útfyllingar á staðfestingarskjölum 

Þekkingar- og hæfniskröfur:
• Stúdentspróf eða sambærilegt

• Reynsla og/eða þekking á framleiðslu eða sambærilegum  

 iðnaði kostur

Starf við vélgæslu í lyfjapökkun
Helstu verkefni:
• Sömu verkefni og í lyfjapökkun 

• Vélgæslumenn bera að auki ábyrgð á stillingum 

 og breytingum á vélbúnaði á pökkunarlínum

Þekkingar- og hæfniskröfur:
• Iðnmenntun, vélamenntun eða sambærilegt

• Reynsla og/eða þekking á starfsemi flókins vélbúnaðar

Actavis leitast eftir að ráða starfsmenn á framleiðslusvið fyrirtækisins. Starfsmenn í framleiðslu fara í gegnum mikla 
þjálfun og við leitum því að einstaklingum sem geta tileinkað sér nákvæm og sérhæfð vinnubrögð. 

Um er að ræða framtíðarstarf í vaktavinnu þar sem unnið er á þrískiptum vöktum allan sólarhringinn. Möguleiki er 
á aukavinnu samhliða. Umsækjendur þurfa að hafa góða íslenskukunnáttu og eiga að baki samfellda tveggja ára 
starfsreynslu.

Umsóknir óskast fylltar út á www.actavis.is undir Störf í boði fyrir 6. nóv. nk. 
Kostur ef umsækjendur geta hafið störf sem allra fyrst. Nánari upplýsingar 
veitir Guðrún Lind Halldórsdóttir, ghalldorsdottir@actavis.is.

Starf við lyfjablöndun
Helstu verkefni:
• Uppvigtun hráefna

• Blöndun hráefna

• Vökvagerð

• Stilling og vigtarprófanir

• Útfyllingar á staðfestingarskjölum 

Hæfniskröfur:
• Iðnmenntun, bakaraiðn eða sambærileg menntun 

• Reynsla og/eða þekking á framleiðslu 

 eða sambærilegum iðnaði kostur

Starf við töfluslátt
Starfslýsing:
• Töflusláttur

• Húðun

• Hylkjaáfylling

• Þrif á vélum

• Ýmsar mælingar á framleiðslu

• Útfyllingar á staðfestingarskjölum 

Hæfniskröfur:
• Iðnmenntun, vélamenntun eða sambærilegt

• Reynsla og/eða þekking á starfsemi flókins vélbúnaðar

Lausar stöður á framleiðslusviði Actavis

Actavis leitast við að ráða starfsfólk sem:
• er metnaðarfullt
• hefur þjónustulund
• er sveigjanlegt
• vinnur vel í hópi
• sýnir frumkvæði
• hefur hagkvæmni að leiðarljósi
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Og Vodafone 
Sími 599 9000 
www.ogvodafone.is

Umsóknir sendist á hlynure@ogvodafone.is fyrir 10. nóvember.
Nánari upplýsingar veita Hlynur E. Þrastarson í síma 66 99 339
og/eða Axel Garðar Hjartarson í síma 66 99 370.

Sölufólk á besta aldri
Býrðu yfir söluhæfileikum?

Og Vodafone leitar eftir duglegum einstaklingum með 
mikla söluhæfileika í úthringisölu og önnur söluverkefni 
fyrir fyrirtækið.

Við hvetjum fólk á öllum aldri til að sækja um. Við leitum að 
sölufólki á öllum aldri, þó ekki yngra en 18 ára. Við höfum 
sérstakan áhuga á virkja reynslu og þroska fólks sem á að baki 
mörg ár á vinnumarkaði.

Vinnutími er sveigjanlegur.

Æskilegt er að viðkomandi sé áhugasamur, ábyrgðarfullur og eigi auðvelt með mannleg 

samskipti. Gerð er krafa um stundvísi, heiðarleika og jákvæða framkomu.

Og Vodafone er ungt fyrirtæki sem veitir 

einstaklingum, heimilum og fyrirtækjum

alhliða fjarskiptaþjónustu. Hjá félaginu

starfa í dag um 350 starfsmenn.

Og Vodafone hefur náð góðum árangri á 

stuttum tíma með sterkum og samhentum

hópi fólks. Ef þú vilt takast á við spennandi

og krefjandi verkefni hjá vaxandi fyrirtæki, þá 

bjóðum við þig velkomna/velkominn í hópinn.

Í boði eru samkeppnishæf laun og gott 

starfsumhverfi fyrir fólk sem sýnir ábyrgð, 

metnað og frumkvæði í starfi.

KÓPAVOGSBÆR

LAUS STÖRF
Félagsþjónusta:

• Aðstoð við heimilisstörf

• Félagsleg heimaþjónusta

• Félagsráðgjafi hjá fjölskyldudeild

• Félagsráðgjafi í barnaverndarvinnu

• Starf með fötluðum dreng

Íþróttamiðstöðin Versalir:
• Helgarvinna baðv/afgr. karla og kvenna

• Hlutastarf baðvarsla kvenna

Sundlaug Kópavogs:
• Laugarvarsla/baðvarsla kvenna 80%     

GRUNNSKÓLAR KÓPAVOGS:
Digranesskóli:

• Stuðningsfulltrúi tímab.hlutast.

• Gangav/ræstir

Hjallaskóli:
• Tölvu og upplýsingatækni st.k.

• Forfallakennari

Kársnesskóli:
• Íþróttakennari,16 st. á viku

• Forfallakennari

• Dægradvöl

Kópavogsskóli:
• Forfallakennari

Kópavogsskóli íþróttahús:
• Baðvarsla kvenna

Lindaskóli:
• Gangavörður/ræstir

Salaskóli:
• Dægradvöl 20-50%

• Heimilisfræðikennari 100% v/forfalla

Smáraskóli:
• Stuðningsfulltrúi 50%

Nánari upplýsingar á:
www.kopavogur.is

og www.job.is

Skógarhlí› 12 • 105 Reykjavík • Sími 520 4700
Bréfasími 520 4701 • www.hagvangur.is

Starfi› felst einkum í ritun frétta og fréttask‡ringa sem
birtast í fréttabla›i samtakanna og á vef fleirra.

Leita› er a› einstaklingi sem hefur umtalsver›a reynslu
af starfi á fjölmi›lum.
Hann ver›ur a› hafa haldgó›a flekkingu á íslensku 
fljó›félagi og íslensku atvinnulífi.
Hann flarf a› vera fær um a› vinna sjálfstætt undir 
álagi og vera fær um a› skrifa gott, íslenskt mál.
fia› er kostur ef vi›komandi getur fl‡tt greinar upp úr
dönskum og/e›a norskum blö›um.

Ekki er ger› krafa um kunnáttu í umbrots- og mynd-
vinnsluforritum en vissulega væri fla› til bóta ef vi›-
komandi gæti teki› til hendinni á fleim svi›um.

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is fyrir
4. nóvember nk. Númer starfs er 4929.

Uppl‡singar veita fiórir fiorvar›arson og Ari Eyberg.
Netföng: thorir@hagvangur.is og ari@hagvangur.is

- vi› rá›um

Öflug félagasamtök á Reykja-
víkursvæ›inu óska eftir a› rá›a
bla›amann í fullt starf. Hlutastarf
kemur einnig til greina.
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Persónuvernd
Rauðarárstíg 10, 105 Reykjavík

postur@personuvernd.is, www.personuvernd.is
Sími: 510-9600, fax: 510-9606

Persónuvernd óskar eftir að ráða
tvo lögfræðinga, einn í 100% starf

og annan í 50% starf.

Persónuvernd er ríkisstofnun, sem starfar í sam-
ræmi við lög nr. 77/2000 um persónuvernd og
meðferð persónuupplýsinga. Þau hafa það mark-
mið að stuðla að því að með persónuupplýsingar
sé farið í samræmi við grundvallarsjónarmið um
persónuvernd og friðhelgi einkalífs. Hlutverk stofn-
unarinnar er að hafa eftirlit með framkvæmd lag-
anna.

Um er að ræða krefjandi starf við samningu úr-
skurða, álitsgerða, skýrslna, setu á fundum innan-
lands og utan og ýmis verkefni á sviði innlends og
erlends persónuverndarréttar. Góð kunnátta í ensku
og einu Norðurlandamáli er nauðsynleg og það að
viðkomandi hafi hæfileika til að tjá sig munnlega
og í rituðu máli.

Til greina kemur að ráða í hlutastarf einn laganema
sem er á 4. eða 5. ári. Æskilegt er að hann hafi lok-
ið eða hyggist ljúka námskeiði í persónurétti.

Umsóknarfrestur er til 14. nóvember 2005. 

Umsóknir skulu berast á skrifstofu Persónuverndar
– c/o Sigrún Jóhannesdóttir, forstjóri. Hún veitir
jafnframt frekari upplýsingar og svarar fyrirspurnum
í síma 510-9600.

Laus störf á Reykhólum,
Austur-Barðastrandarsýslu

Hjúkrunarforstjóri í Barmahlíð
Laust er starf hjúkrunarforstjóra við Hjúkrunar- og dval-
arheimilið Barmahlíð á Reykhólum frá 1. febrúar 2006.
Á heimilinu eru 15 vistmenn. Mjög góð vinnuaðstaða.

Sjúkraliði eða ófaglærður starfsmaður í
umönnun í Barmahlíð
Laust er ofangreint starf. Um er að ræða tímabundna
ráðningu frá 1. janúar 2006 til 31. desember 2006.

Leikskólastjóri í Hólabæ
Laust er starf leikskólastjóra við leikskólann Hólabæ á
Reykhólum. Á Hólabæ eru 14 börn.

Valgerður Baldursdóttir (s.899 5479) hjúkrunarforstjóri
veitir nánari upplýsingar um störfin í Barmahlíð
vallab@snerpa.is . Einnig um öll störfin á skrifstofu
Reykhólahrepps s. 434 7880 sveitarstjori@reykholar.is 

Umsóknarfrestur um ofangreind störf er til 15. nóvem-
ber nk.

Reykhólahreppur
www.reykholar.is 

Á Reykhólum er mikil náttúrufegurð og einungis
tæp-lega 3 tíma akstur til Reykjavíkur. Þar er öll
almenn þjónusta fyrir hendi svo sem leikskóli,
grunnskóli, mjög góð sundlaug, bókasafn, heilsug-
æsla, verslun og kirkja. Verið er að taka í notkun
nýtt og glæsilegt íþróttahús.

5 002/01 12 003  IBL  SI.
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Varsla og 
viðskiptaumsjón

Vinsamlega sendið umsókn ásamt ferilskrá til bergsig@landsbanki.is.

Umsóknarfrestur er til 8. nóvember nk. Nánari upplýsingar veita Erla Hrönn 

Aðalgeirsdóttir, forstöðumaður Vörslu og viðskiptaumsjónar, í síma 410 7951, 

og Bergþóra Sigurðardóttir, forstöðumaður á Starfsmannasviði, 

í síma 410 7907.

Í starfinu felst m.a:
• Varsla verðbréfa fyrir erlenda viðskiptavini

• Skattamálefni tengd vörslu verðbréfa

• Umsjón með fyrirtækjaaðgerðum, jafnt innlendum sem erlendum

• Aðstoð við utanumhald eigna í vörslu erlendis

Kunnátta og eiginleikar:
• Viðskiptafræðimenntun eða sambærilegt

• Góð enskukunnátta

• Frumkvæði og vilji til að ná árangri

• Nákvæmni og öguð vinnubrögð

• Samstarfshæfileikar og geta til að vinna sjálfstætt

Óskum eftir að ráða starfsmann í Vörslu og viðskiptaumsjón á Upplýsinga-

tæknisviði Landsbankans. Meðal helstu verkefna deildarinnar eru frágangur 

verðbréfaviðskipta og varsla verðbréfa, frágangur gjaldeyris- og afleiðu-

viðskipta, reikningshald og uppgjör verðbréfa- og lífeyrissjóða. Í deildinni 

starfa um 45 manns í höfuðstöðvum bankans við Hafnarstræti.

Landsbankinn er eitt stærsta

fjármálafyrirtæki landsins og 

veitir alhliða fjármálaþjónustu

til einstaklinga, fyrirtækja og 

stofnana.

Landsbankinn leitast við að ráða 

til sín og hafa í sínum röðum 

framúrskarandi starfsfólk og efla 

það í störfum sínum.

Til að stuðla að vexti og arðsemi 

bankans er áhersla lögð á 

skemmtilegan vinnustað, starfs- 

ánægju og gott starfsumhverfi, 

sem og markvissa starfsþróun 

og þekkingu starfsfólks. 

Það er viðhorf stjórnenda

Landsbankans að starfsfólkið, 

metnaður þess, kraftur og 

hollusta, séu lykillinn að 

farsælum rekstri bankans.
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Flugskóli Íslands er eini
flugskólinn á Íslandi sem
kennir bóklegt atvinnuflug.
Skólinn kennir á öllum stig-
um flugnáms, jafnt bókleg-
um sem verklegum, frá
fyrsta flugtíma til einka-
eða atvinnuflugmannsrétt-
inda. Kennt er samkvæmt
nýrri reglugerð Flugörygg-
issamtaka Evrópu, JAA.
Skírteini JAA gera handhöf-
um kleift að neyta réttinda
sinna í hvaða aðildarlandi
samtakanna sem er.

Inntökukröfur í at-
vinnuflugmannsnám

Einkaflugmannsskírteini

Til að fá einkaflugmanns-
skírteini þarf að hafa fyrsta
flokks heilbrigðisvottorð í
gildi. Áður en flugnám er
hafið þarf nemandi aðÝfara
í læknisskoðun. Framhalds-
skólanám sem samsvarar
15 einingum í stærðfræði, 6
einingum í eðlisfræði og 12
eininingum í ensku. Að öðr-
um kosti þurfa nemendur
að standast inntökupróf
skólans í þessum fögum.

Atvinnuflugmannsskírteini
Til að fá atvinnuflugmanns-
skírteini þarf einstaklingur
að vera orðinn 18 ára. Nem-
endur geta hafið bóklegt at-
vinnuflugnám um leið og
þeir hafa fengið einkaflug-
mannsskírteini. En atvinnu-
flugmannsskírteini fæst
ekki fyrr en verklegu at-
vinnuflugmannsnámi er
lokið og flognir hafa verið
200 fartímar á flugvél.
Flugmenn safna þessum
flugtímum á mismunandi
vegu. Sumir kaupa sér hlut í
flugvél meðan aðrir gera
samning við Flugskóla Ís-
lands og fá þannig flugtíma
á hagstæðu verði til tíma-
söfnunar.

Námið
Atvinnuflugmannsnáminu
er, eins og einkaflugmanns-
náminu, skipt í tvo hluta,
verklegan og bóklegan
hluta.

Bóklegur hluti
Námið er yfir þúsund
kennslustundir að lengd og
er námstíminn um það bil
átta mánuðir. Fögin eru
þau sömu og fyrir einka-
flugmannsprófið en efnis-
tökin eru viðameiri og ítar-
legri.

Verklegur hluti
Lágmark 25 tímar með
kennara. Ef nemandi hefur
blindflugsréttindi þarf
hann að fljúga 15 tíma.
Einnig þarf nemandinn að
taka 6 tíma á fjölhreyfla-
flugvél til fyrstu fjöl-
hreyflaáritunar. Flugtím-
arnir eru flognir á Cessnu
152 og Piper Seminole
(tveggja hreyfla). Inntöku-
kröfur í verklegt atvinnu-
flugmannsnám eru 170

klukkustunda heildarflug-
tíma, þarf af 100 tíma sem
flugstjórar og 20 tíma sem
flugstjóri í yfirlandsflugi.
Einnig er krafist nætur-
flugsáritun og nemendur
þurfa að hafa lokið lokið
300 sjómílna yfirlandsflugi
sem flugstjóri með við-
komu á tveimur flugvöll-
um. Gera má ráð fyrir að
þessi hluti námsins taki að
lágmarki eitt ár þó að al-
gengara sé að það taki upp
undir tvö til þrú ár. En sem
fyrr veltur það mikið á
nemandanum hversu hratt
námið gengur því öll verk-
leg kennsla fer eftir hög-
um og tíma hvers og eins.

Að bóklegu og verklegu
námi loknu fær nemandinn
atvinnuflugmannsskírteini
með fjölhreyfla áritun. Í
dag taka einnig flestir
blindflugsáritun á tveggja
hreyfla vél og fá þá svo-
kallaða tveggja hreyfla
blindflugsáritun sem er
nauðsynleg til að geta sótt
um vinnu hjá flugfélögum.

Að loknu námi
Að loknu atvinnuflug-
mannsréttindum getur
nemandi tekið námskeið í
áhafnasamstarfi (MCC)
sem er gott veganest og
ráðningarskilyrði hjá
flestum flugfélögum.
Sumir nemendur hafa
haldið áfram og klárað
svokallaða tegundaáritun
sem er kostur sem gerir
menn mjög girnilega í
augum flugfélaganna.
Nemendur taka flestir at-
vinnuflugmannsskírteini
með blindflugs og fjöl-
hreyflaáritun en flugfé-
lögin krefjast venjulega
beggja áritananna. Þess er
þó ekki krafist fyrir at-
vinnuflugmannsskírteini.
Atvinnuflugmannsréttindi
gefa viðkomandi aðila
leyfi til að starfa við og fá
greitt fyrir að fljúga. Fyr-
ir marga er þetta kjörin
leið til þess að sameina
áhugamál og framtíðar-
starf.

Hvernig ver›ur ma›ur flugma›ur?

Góðir farþegar þetta er flugstjórinn sem talar.

Frutiger Bold 22p 100.56.0.0 
Frutiger Bold 9,5p/12 Innritun nemenda í fyrsta bekk (börn fædd 1999) fer fram í 
grunnskólum Hafnarfjarðar 15.-18. mars nk. kl. 9:00 – 16:00.  
 
Frutiger Roman 9,5p/12 Sömu daga fer fram innritun nemenda sem fl ytjast á milli 
skólahverfa og þeirra sem fl ytja í Hafnarfjörð fyrir næsta skólaár. Innritunin fer fram í 
grunnskólunum og eiga nemendur rétt á skólavist í sínu skólahverfi . Eins og undanfarin 
ár geta foreldrar sótt um að senda barnið sitt í aðra grunnskóla og er ávallt reynt að 
koma á móts við þær óskir.
 
Öldutúnsskóli  s. 555 1546
oldutunsskoli@oldutunsskoli.is
 
Hraunvallaskóli
Innritun fer fram á Skólaskrifstofu Hafnarfjarðar
í síma 585 5800 eða skolaskr@hafnarfjordur.is  
 
Frutiger Light Italic 9,5p/12 Nemendur í 1.-4. bekk í skólahverfi  Hraunvallaskóla hefja nám þar 
næsta haust en eldri nemendur eiga skólasókn í Áslandsskóla.

Hafnarfjarðarbær auglýsir lausa
stöðu við bað- og laugarvörslu 
kvenna, 100% starf í Suðurbæjarlaug.

Umsækjendur þurfa að standast hæfnispróf
samkvæmt öryggisreglugerð fyrir sundstaði. 

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi
S.T.H. og Hafnarfjarðarbæjar. 
Nánari upplýsingar veitir forstöðumaður
Suðubæjarlaugar Daníel Pétursson 
daniel@hafnarfjordur.is í síma 565 3080. 

Umsóknarfrestur er til 7. nóvember 2005

Reykjanesvirkjun / bílstjóri
Vantar bílstjóra með meirapróf á vörubíl, 

næg vinna fyrir góða menn.

Upplýsingar veitir Hallgrímur í síma 822-4484 eða hm@eykt.is

BIFREIÐARSTJÓRI
Hollt og Gott ehf. óskar eftir að ráða 

bifreiðastjóra til starfa. 

Nánari upplýsingar veitir Ægir Kópsson í síma 862-9106. 



Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum hjá
borginni. Atvinnuauglýsingar má einnig skoða á heimasíðu Reykjavíkurborgar:

www.reykjavik.is/storf 

Hjá símaveri Reykjavíkurborgar, 4 11 11 11, færð þú allar 
upplýsingar um þjónustu og starfsemi borgarinnar og samband við þá starfsmenn

sem þú þarft að ná í. 

Þjónustu- og rekstrarsvið fer með þjónustu, innkaupamál, upplýsingatækni og 

rekstur. Nýstofnaðar þjónustumiðstöðvar í hverfum heyra undir sviðið, innkaupa- og

rekstrarskrifstofa, skrifstofa þjónustu- og upplýsingatækni, 

upplýsingatæknimiðstöð og símaver.

ÞJÓNUSTU- OG REKSTRARSVIÐ

Sálfræðingur 

Þjónustumiðstöð Laugardals og Háaleitis óskar eftir 
sálfræðingi.

Hæfniskröfur:
• Löggilding til starfa sem sálfræðingur.
• Þekking á þroska og þroskafrávikum barna.
• Þekking og reynsla af greiningu á þroskafrávikum 

barna æskileg.
• Lipurð í mannlegum samskiptum.
• Skipulagshæfileikar. 
• Áhugi á þróun þverfaglegs starfs innan þjónustu

miðstöðvarinnar.

Helstu verkefni:
• Sálfræðilegar athuganir og greiningar á börnum og 

unglingum.
• Ráðgjöf við foreldra og starfsfólk skóla.
• Þverfaglegt starf á þjónustumiðstöð Laugardals og 

Háaleitis.

Þjónustumiðstöð Laugardals og Háaleitis býður upp á:
• Möguleika á að hafa áhrif á og taka þátt í uppbygg

ingu og mótun nýrrar þjónustumiðstöðvar.
• Þverfaglega samvinnu með metnaðarfullu starfsfólki.
• Sveigjanlegan vinnutíma.
• Handleiðslu.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkur-
borgar og Stéttarfélagi sálfræðinga á Íslandi.
Nánari upplýsingar veitir Helgi Hjartarson deildarstjóri í
síma 411 1500, netfang: helgi.hjartarson@reykjavik.is
Umsóknum skal skilað á Þjónustumiðstöð Laugardals
og Háaleitis, Síðumúla 39 fyrir 15. nóvember næst-
komandi.

Heimaþjónusta

Þjónustumiðstöð Laugardals og Háaleitis óskar að
ráða starfsmenn í félagslega heimaþjónustu að
Dalbraut 21 -27 og Hátúni 10.

Í starfinu felst aðstoð við almenn heimilisstörf og
félagslegur stuðningur.
Óskað er eftir áreiðanlegum starfsmönnum með færni
í mannlegum samskiptum og ríka þjónustulund. 
Starfshlutfall eftir samkomulagi. Æskilegt er að um-
sækjendur geti hafið störf sem fyrst.
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi
Reykjavíkurborgar og Eflingar - stéttarfélags. 

Nánari upplýsingar veitir María Þórarinsdóttir og
Ragnheiður Steinbjörnsdóttir í síma 411 2500, netfang:
maria.thorarinsdottir@reykjavik.is og 
ragnheidur.steinbjornsdottir@reykjavik.is og Anna
Karlsdóttir deildarstjóri í síma 562 2712, netfang: 
anna.karlsdottir@reykjavik.is.
Umsóknum skal skilað í Þjónustuíbúðir aldraðra
Dalbraut 21-27, 105 Reykjavík fyrir 15. nóvember
næstkomandi. 

Aðhlynning

Þjónustumiðstöð Laugardals og Háaleitis óskar að
ráða starfsmenn í aðhlynningu í Þjónustu-íbúðir
aldraðra að Dalbraut 21-27.

Í starfinu felst aðstoð við persónulega umönnun við
íbúa og almenn heimilisstörf.
Um er að ræða 80% stöðugildi og eru dagvaktir frá kl.
8-16 en kvöldvaktir frá 16-24. 
Óskað er eftir áreiðanlegum starfsmönnum með færni
í mannlegum samskiptum og ríka þjónustulund. Unnið
er aðra hvora helgi. 
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi
Reykjavíkurborgar og Eflingar - stéttarfélags.

Nánari upplýsingar veitir Guðný Pálsdóttir deildarstjóri í
síma 411 2500, netfang: guðny.palsdottir@reykjavik.is
Umsóknum skal skilað í Þjónustuíbúðir aldraðra
Dalbraut 21-27, 105 Reykjavík fyrir 15. nóvember
næstkomandi. 

Eldhús

Þjónustumiðstöð Laugardals og Háaleitis óskar að
ráða starfsmann í eldhús Þjónustuíbúða aldraðra að
Dalbraut 21-27. 

Starfið felur í sér aðstoð í eldhúsi og borðsal.
Óskað er eftir áreiðanlegum starfsmanni með færni í
mannlegum samskiptum og ríka þjónustulund. 
Um er að ræða 60% – 80% stöðugildi. Unnið er aðra
hvora helgi.
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi
Reykjavíkurborgar og Eflingar – stéttarfélags.

Nánari upplýsingar veitir Valur Sveinbjörnsson 
matreiðslumaður í síma 411 2500.
Umsóknum skal skilað í Þjónustuíbúðir aldraðra
Dalbraut 21-27, 105 Reykjavík fyrir 15. nóvember
næstkomandi. 

Stuðningur við fólk með fötlun

Þjónustumiðstöð Vesturbæjar, Vesturgarður óskar
eftir starfsmanni til að aðstoða fólk með fötlun sem
býr í sjálfstæðri búsetu í litlum íbúðakjarna í
Vesturbænum.

Í starfinu felst aðstoð við heimilishald, en mikil áhersla
er lögð á félagslegan stuðning og hvatningu.
Leitað er að hressum og drífandi einstaklingi sem
getur unnið sjálfstætt og er tilbúinn að leita leiða til að
auka vellíðan og félaglega þátttöku íbúa.
Starfshlutfall er 30% eða eftir nánara samkomulagi.
Sveigjanlegur vinnutími sem gæti hentað vel með
námi.
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi

Reykjavíkurborgar og viðkomandi stéttarfélags.

Nánari upplýsingar veitir Droplaug Guðnadóttir í síma
562 2571, 
netfang: droplaug.gudnadottir@reykjavik.is
Umsóknum skal skilað á Félags- og þjónustumiðstöði-
na Aflagranda 40, 107 Reykjavík fyrir 15. nóvember
næstkomandi. 

Heimaþjónusta og liðveisla

Þjónustumiðstöð Vesturbæjar, Vesturgarður óskar
eftir starfsmönnum til að sinna fjölbreyttum störfum
í heimaþjónustu, liðveislu við fólk með fötlun og
stuðningi við börn, unglinga og fjölskyldur þeirra.

Margvísleg reynsla kemur að notum og njóta starfs-
menn leiðsagnar og stuðnings í starfi frá reyndum fag-
mönnum. 
Þjónustumiðstöðin er góður vinnustaður með
jákvæðum starfsanda sem býður upp á sveigjanlegan
vinnutíma.
Hvort sem þú ert að leita að framtíðarstarfi eða vantar
vinnu með skóla, hafðu samband og við munum taka
vel á móti þér og finna starfshlutfall sem hentar. 
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi
Reykjavíkurborgar og viðkomandi stéttarfélags.

Nánari upplýsingar veita: 
Droplaug Guðnadóttir netfang: 
droplaug.gudnadottir@reykjavik.is, 
Helga Eyjólfsdóttir netfang: 
helga.kristjana.eyjolfsdottir@reykjavik.is og 
Unnur Karlsdóttir netfang: unnur.karlsdott-
ir@reykjavik.is 
Síminn hjá okkur er 562 2571.
Umsóknum skal skilað á Félags- og þjónustumiðstöði-
na Aflagranda 40, 107 Reykjavík fyrir 15. nóvember
næstkomandi. 

Sjúkraliði

Þjónustumiðstöð Vesturbæjar, Vesturgarður óskar
eftir sjúkraliða eða starfsmanni vönum umönnun í
Félags- og þjónustumiðstöðina að Aflagranda 40.

Starfið felur í sér aðstoð við böðun og önnur tilfallandi
aðstoð við notendur miðstöðvarinnar.
Góð vinnuaðstaða í fallegu húsnæði þar sem rekin er 
fjölbreytt og lifandi starfsemi.
Um er að ræða 50%-70% starf eftir samkomulagi.
Vinnutími er fyrir hádegi virka daga nema miðvikuda-
ga. Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.
Laun samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og
viðkomandi stéttarfélags.

Nánari upplýsingar veitir Droplaug Guðnadóttir í síma
562 2571 netfang: droplaug.gudnadottir@reykjavik.is.
Umsóknum skal skilað á Félags- og þjónustumiðstöði-
na Aflagranda 40, 107 Reykjavík fyrir 15. nóvember
næstkomandi. 

Áhugaverð störf í boði
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Bátabúllan Nonnabiti í Hafnarstræti
hefur verið starfrækt í um 12 ár. Hróð-
ur hennar hefur farið víða og margir
geta vart hugsað sér að fara í bæinn
um helgar án þess að enda kvöldið á
Nonnabita.
Nonnabiti fagnar nú 12 ára afmæli en eig-
endurnir, hjónin Björk Þorleifsdóttir og Jón
Guðnason, opnuðu staðinn í október árið
1993. „Allar aðstæður og löngun til þess að
fara út í eigin rekstur voru til staðar. Ég
hafði verið mikið í sölumennsku og hann
mikið í afgreiðslustörfum þannig að þetta lá
beint við okkur. Þessi rekstur var í miklum
uppgangi á þeim tíma,“ segir Björk. Hún
bætir við að Jón, eða Nonni eins og hann er
alla jafna kallaður, sé mikill matgæðingur og
að það sé mikið kokkaefni í honum. 

Björk segist ekki geta kvartað yfir rekstr-

inum. „Við erum mikið í þessu sjálf. Það þarf
að vera vakandi og sofandi yfir rekstrinum
eins og ungabarni. Þetta hefur síðan bara
undið upp á sig. Í gegnum matreiðslu- og
persónutöfra Nonna hafa margir af
fastakúnnunum sem bera sterkar taugar til
staðarins mætt hingað í mörg ár.“ Björk seg-
ir að gæði bátanna hafi spurst manna á milli
og sá orðrómur hafi náð langt út fyrir land-
steinana. „Hingað kom eitt sinn maður frá
Bretlandi sem keypti alla bátana af matseðl-
inum og fór síðan heim samdægurs.“ 

Sósan er án efa helsta sérstaða Nonnabita og
segir Björk að hræringar séu í gangi varðandi
frekari markaðssetningu á henni. Að lokum
segist Björk vonast eftir því að þau verði áfram
í Hafnarstrætinu þrátt fyrir miklar breytingar
miðbæjarins. „Við höldum ótrauð áfram, þökk
sé traustu starfsfólki og frábærum viðskipta-
vinum.“ steinthor@frettabladid.is

Björk og Jón segja það vera meginmarkmið sitt að bjóða upp á gæði og persónulega þjónustu
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Eins og a› huga 
a› n‡fæddu barni

Hjúkrunarheimili 
Árskógum 2, 109 Reykjavík 

auglýsir lausar stöður hjúkrunarfræðings,
sjúkraliða og starfsfólks við umönnun. 
Einnig vantar starfsfólk við ræstingar.

Vinnuhlutfall frá 20% til 80%. 
Möguleikar á sveigjanlegu vinnufyrirkomulagi.

Æskilegt að viðkomandi hefji störf nú þegar eða 
eftir nánara samkomulagi. 

Upplýsingar gefur hjúkrunarforstjóri í síma 5102100 virka
daga milli klukkan 13 og 16. 
Hægt er að sækja um á www.skogar.is

KÓPAVOGSBÆR
Hefur þú áhuga á

gefandi starfi?
• Félagsþjónustan í Kópavogi óskar eftir

að ráða jákvæðan og hugmyndaríkan

starfsmann í hlutastarf til að starfa með

14 ára fötluðum dreng, einn til fimm

eftirmiðdaga í viku. Starfsmanni er ætlað
að vinna að endurhæfingu drengsins undir
handleiðslu og í samstarfi við foreldra og
fagaðila (s.s. taka þátt í teymisvinnu og
vinna að atferlismótun).

Leitað er að einstaklingi með frumkvæði sem
getur starfað sjálfstætt. Einnig er mikilvægt að
viðkomandi hafi áhuga og ánægju af mann-
legum samskiptum. 

Allar nánari upplýsingar veitir Dagný Björk Pjeturs-
dóttir á mánudögum og fimmtudögum 

í síma 570-1400.  
Netfang: 

dagny@kopavogur.is

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum hjá borginni. 
Atvinnuauglýsingar má einnig skoða á heimasíðu Reykjavíkurborgar: www.reykjavik.is/storf 

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

Sjá ennfremur: www.kopavogur.is og www.job.is 

KÓPAVOGSBÆR

Starfsfólk vantar 
í eftirtalin störf í Salaskóla
• Heimilisfræðikennari - 100% starf vegna

forfalla.

• Starfsfólk í dægradvöl 20 - 50% störf.

Upplýsingar gefa Hafsteinn Karlsson, skólastjóri 
og Hrefna Björk Karlsdóttir 

aðstoðarskólastjóri 
í síma 570 4600.  

Heimasíða skólans er 
http://salaskoli.is



Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum hjá borginni. 

Atvinnuauglýsingar má einnig skoða á heimasíðu Reykjavíkurborgar: www.reykjavik.is/storf 

Hjá símaveri Reykjavíkurborgar, 4 11 11 11, færð þú allar upplýsingar um þjónustu og starfsemi borgarinnar og samband við þá 

starfsmenn sem þú þarft að ná í. 

Áhugaverð störf í boði

Menntasvið annast starfsemi og rekstur grunnskóla og leikskóla.
Í því felst þróun grunnskóla- og leikskólastarfs, undirbúningur
stefnumörkunar, mat og eftirlit með skólastarfi og upplýs-
ingamiðlun fyrir menntaráð og starfshópa á vegum ráðsins. 

MENNTASVIÐ

LAUS STÖRF Í GRUNNSKÓLUM

Starf aðstoðarskólastjóra Víkurskóla er laust 
til umsóknar frá og með 1. janúar 2006.

Víkurskóli tók til starfa haustið 2001. Skólaárið 2005 – 2006
verða 260 nemendur í 1. -10. bekk. Við skólann er starfræktur
Alþjóðaskólinn í Reykjavík. Í Víkurskóla er unnið samkvæmt
stefnu fræðsluyfirvalda um skóla án aðgreiningar.

Lögð er áhersla á einstaklingsmiðað nám, kennslu í list og
verkgreinum, samvinnu nemenda, samkennslu árganga og
teymisvinnu kennara. 

Unnið er að þróunarverkefni í skólanum, meginmarkmið þess
er að þróa áfram skólasamfélag þar sem fram fer einstaklings-
miðað nám og námsmat. 

Góður starfsandi er í skólanum. Skólahúsnæðið er vel búið til
kennslu hvort heldur er í bóklegum greinum eða list og verk-
greinum. 

Leitað er að umsækjendum sem hafa:
• Kennaramenntun og kennslureynslu
• Framhaldsmenntun, t.d. á sviði stjórnunar 
• Stjórnunarhæfileika og reynslu af stjórnun 
• Lipurð í mannlegum samskiptum
• Metnað í starfi og áhuga á skólaþróun

Upplýsingar um starfið gefa Árný Inga Pálsdóttir 
skólastjóri Víkurskóla, sími 545-2700, netfang:
arnyinga@vikurskoli.is og Ingunn Gísladóttir, 
starfsmannastjóri á Menntasviði Reykjavíkur, 
sími 411-7000, netfang ingunn.gisladottir@reykjavik.is

Umsókn fylgi yfirlit yfir nám og störf auk 
annarra gagna sem málið varðar.
Umsóknarfrestur er til 14. nóvember nk. 
Umsóknir sendist í Víkurskóla, Hamravík 10, 112 Reykjavík.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi LN og KÍ.

Kennarar óskast til starfa

Borgaskóli, sími 557-2900
• Dönskukennari í 100% stöðu vegna veikindaforfalla í 4
vikur, frá miðjum nóvember til miðs desember nk.

Breiðholtsskóli, sími 557-3000/664-8150
• Kennari í 100% stöðu vegna forfallakennslu.

Korpuskóli, sími 525-0600
• Dönskukennari í 50% stöðu. Um er að ræða kennslu í
7.-10. bekk.

Hæfniskröfur:
Kennarapróf
Hæfni í mannlegum samskiptum
Faglegur metnaður
Reynsla og áhugi á að starfa með börnum

Skólaliðar óskast til starfa

Árbæjarskóli, sími 567-2555
• Skólaliði í 100% stöðu. Starfið felst m.a. í afgreiðslu í
mötuneyti starfsmanna. 

Ingunnarskóli, sími 585-0400
• Skólaliði í íþróttahús á kvöldin og um helgar. 
Starfið felst m.a. í baðvörslu, ræstingum og eftirliti.

Korpuskóli, sími 525-0600
• Skólaliði í 50%-100% stöðu, gæti verið ræstingarstaða
síðdegis.

Safamýrarskóli, sími 568-6262
• Skólaliði í 50% stöðu fyrir hádegi. Starfið felst m.a. í að
aðstoða nemendur í leik og starfi.

Sæmundarsel, sími 585-0406
• Skólaliði í 100% eða tvær 50% stöður. Starfið felst
m.a. í að aðstoða nemendur í leik og starfi, aðstoð í
matsal nemenda og ræstingum.

Hæfniskröfur:
Hæfni í mannlegum samskiptum
Reynsla og áhugi á að starfa með börnum
Nákvæmni í vinnubrögðum

Upplýsingar veita skólastjórar og aðstoðarskólastjór-
ar í viðkomandi skólum. Umsóknir ber að senda til
viðkomandi skóla. Laun eru samkvæmt kjarasamn-
ingum Reykjavíkurborgar við viðkomandi stéttarfé-
lög. Nánari upplýsingar um laus störf er að finna á 
www.grunnskolar.is

Laus störf í leikskólum

Viltu vinna þar sem yfir 90% starfsmanna
eru ánægðir í starfi?

Menntasvið Reykjavíkurborgar óskar eftir leikskóla-
kennurum til starfa í eftirtalda leikskóla:

Austurborg, Háaleitisbraut 70 í síma 588-8545. 
austurborg@leikskolar.is

Álftaborg, Safamýri 32 í síma 581-2488/693-9833.
alftaborg@leikskolar.is

Árborg, Hlaðbæ 17 í síma 587-4150. 
arborg@leikskolar.is

Bakki, Bakkastöðum 77 í síma 557-9270.
bakki@leikskolar.is

Drafnarborg, Drafnarstíg 4 í síma 552-3727. 
drafnarborg@leikskolar.is

Dvergasteinn, Seljaveg 12 í síma 551-6312. 
dvergasteinn@leikskolar.is

Engjaborg, Reyrengi 11 í síma 587-9130.
engjaborg@leikskolar.is

Geislabaugur, Kristnibraut 26 í síma 517-2561. 
geislabaugur@leikskolar.is

Grandaborg, Boðagranda 9 í síma 562-1855. 
grandaborg@leikskolar.is

Grænaborg, Eiríksgötu 2 í síma 551-4470. 
graenaborg@leikskolar.is

Hálsakot, Hálsaseli 27 í síma 557-7275. 
halsakot@leikskolar.is

Heiðarborg, Selásbraut 56 í síma 557-7350. 
heidarborg@leikskolar.is

Hlíðarborg, Eskihlíð 19 í síma 552-0096.
hlidarborg@leikskolar.is

Holtaborg, Sólheimum 21 í síma 553-1440.
holtaborg@leikskolar.is

Hulduheimar, Vættarborgum 11 í síma 586-1870. 
hulduheimar@leikskolar.is

Klettaborg, Dyrhömrum 5 í síma 567-5970. 
klettaborg@leikskolar.is

Kvarnaborg, Árkvörn 4 í síma 567-3199.
kvarnaborg@leikskolar.is

Laufskálar, Laufrima 9 í síma 587-1140. 
laufskalar@leikskolar.is

Nóaborg, Stangarholti 11 í síma 562-9595.
noaborg@leikskolar.is

Rauðaborg, Viðarási 9 í síma 567-2185.
raudaborg@leikskolar.is

Rofaborg, Skólabæ 6 í síma 567-2290. 
rofaborg@leikskolar.is

Sólbakki, Stakkahlíð 19 í síma 552-2725.
solbakki@leikskolar.is

Sólborg, Vesturhlíð 1 í síma 551-5380.
solborg@leikskolar.is

Sólhlíð, Engihlíð 8 í síma 551-4870. 
solhlid@leikskolar.is

Sjónarhóll, Völundarhús 1 í síma 567-8585.
sjonarholl@leikskolar.is

Sunnuborg, Sólheimum 19 í síma 553-6385. 
sunnuborg@leikskolar.is

Sæborg, Starhaga 11 í síma 562-3664. 
saeborg@leikskolar.is

Vesturborg, Hagamel 55 í síma 552-2438. 
vesturborg@leikskolar.is

Um er að ræða 100% stöður

Hæfniskröfur:
Leikskólakennaramenntun 
Færni í mannlegum samskiptum
Frumkvæði í starfi
Jákvæðni og áhugasemi
Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð

Ef ekki fást leikskólakennarar til starfa verða ráðnir
starfsmenn með t.d. myndlistar-leiklistar- tónlistar-
menntun og/eða reynslu af starfi með börnum.

Yfirmaður í eldhús

Brekkuborg, Hlíðarhúsum 1 í síma 567-9380. 
brekkuborg@leikskolar.is

Seljakot, Rangárseli 15 í síma 557-2350. 
seljakot@leikskolar.is

Sólbakki, Stakkahlíð 19 í síma 552-2725.
solbakki@leikskolar.is

Hæfniskröfur:
Menntun á sviði matreiðslu og/eða reynsla af 
matreiðslu
Góð þekking á næringarfræði
Þekking á rekstri
Hæfni í mannlegum samskiptum

Aðstoð í eldhús

Ösp, Iðufelli 16 í síma 557-6989. 
0sp@leikskolar.is

Hæfniskröfur:
Áhugi á matreiðslu
Snyrtimennska
Hæfni í mannlegum samskiptum

Um er að ræða 100% stöður.

Nánari upplýsingar um þessi störf veita leikskóla-
stjórar í viðkomandi leikskólum. Einnig veitir starfs-
mannaþjónusta Menntasviðs upplýsingar í síma 411
7000. Laun eru samkvæmt kjarasamningum Reykja-
víkurborgar við viðkomandi stéttarfélög. Umsóknar-
eyðublað og nánari upplýsingar um laus störf er að
finna á heimasíðunni www.leikskolar.is
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Sjá ennfremur: www.kopavogur.is og www.job.is 

Frá leikskólum Kópavogs
Nýr kjarasamningur !

• Kópavogsbær óskar að ráða leikskóla-

kennara og fleira starfsfólk í leikskóla

Kópavogs.

Um er að ræða heil störf og hlutastörf. Ef
ekki fást leikskólakennarar verða ráðnir
leiðbeinendur eða starfsfólk með aðra
uppeldismenntun. 
Leitað er að fólki sem er tilbúið til að taka
þátt í metnaðarfullu og skemmtilegu leik-
skólastarfi.

Nánari upplýsingar um laus störf er að finna á
www.job.is einnig hjá leikskólafulltrúa í síma
570-1600 eða hjá leikskólastjórum viðkomandi
leikskóla. 

Laun skv. kjarasamningum 
Launanefndar sveitarfélaga 

og viðkomandi 
stéttarfélags. 

Fræðsluskrifstofa
Kópavogs

Besta ehf. óskar eftir að ráða metnaðarfulla og
drífandi einstaklinga í eftirfarandi framtíðarstörf:

LAGERSTARFSMANN í vörumóttöku, frágang, 
afgreiðslu pantana o.fl. Nákvæmni og vönduð vinnubrögð
mikilvæg. Vinnutími 8-18.

BÍLSTJÓRA í út- og heimkeyrslu á lyftubíl fyrirtækis-
ins. Meirapróf skilyrði. Vinnutími 8-18.

BESTA er reyklaus vinnustaður

Umsóknir ásamt FERILSKRÁ sendist á
vinna@besta.is Upplýsingar hvorki gefnar upp á
staðnum né í síma. Öllum umsóknum svarað.

Grunnskóli Grindavíkur
Óskum eftir að ráða kennara nú þegar vegna veikinda-
forfalla. Um er að ræða bekkjarkennslu á yngsta stigi.

Upplýsingar veita skólastjóri og aðstoðarskólastjóri í síma
420-1150, eða 660-7320. Netfang: gulli@grindavik.is.

Skólastjóri

VERKAMENN
Byggingafélag Gylfa og Gunnars 

auglýsir eftir verkamönnum í 
almenna byggingavinnu og í 

garðyrkjudeild. 

Nánari uppl. veitir Guðjón 
í síma 562 2991

Hjá okkur er virkt 
starfsmannafélag og góður 
aðbúnaður. Við leitum eftir 
fólki á öllum aldri.

Stóru-Vogaskóli • Vatnsleysustrandarhreppi

Kennarar athugið
Dönskukennara vantar nú þegar í 50% starf við
skólann. Vinsamlegast hafið samband við skóla-
stjóra í síma 424-6655 eða 896-6583 og kynnið
ykkur málið. Umsóknarfrestur er til 7. nóvember.

Umsóknir sendist til 
Stóru-Vogaskóla v/Tjarnargötu, 190 Vogar.
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Kredit ehf óskar eftir að ráða viðskiptafræð-
ing eða viðskiptalögfræðing til starfa. 

Um framtíðarstarf er að ræða og spennandi
tækifæri til þess að hafa áhrif á þróun 
og framgang fyrirtækisins á næstu árum.

Starfssvið:

• Víðtæk rekstrar- og skattaráðgjöf
• Samningagerð
• Önnur sérfræðiþjónusta við viðskiptavini félagsins

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Viðskiptafræðingur eða viðskiptalögfræðingur
• Framhaldsmenntun kostur en ekki skilyrði 
• A.m.k. 5 ára viðeigandi starfsreynsla 
• Frumkvæði, metnaður og framúrskarandi samskiptahæfni 
• Reynsla af starfi innan fjármála- eða lögfræðifyrirtækis 

mikill kostur
• Mjög góð tölvu- og bókhaldskunnátta 
• Góð íslensku- og enskukunnátta í ræðu og riti

Hjá Kredit ehf. er lögð áhersla á samvinnu milli starfsfólks og náin
tengsl við viðskiptavini okkar. Við felum starfsfólki okkar mikla
ábyrgð og leitum eftir því að það sýni frumkvæði er komi bæði okk-
ur og viðskiptavinum okkar til góða.

Ekki verða veittar upplýsingar um starfið í síma en umsóknir
og ferilskrá sendist í tölvupóstfang: kredit@kredit.is fyrir
fimmtudaginn 3. nóvember. 

Öllum umsóknum verður svarað. 

Viðskiptafræðingur 
– Viðskiptalögfræðingur 

Iceland Express hefur hafi› samstarf vi› svissneska

flugrekstrara›ilann Hello. fiar sem framundan er

von á auknum umsvifum hjá fyrirtækinu viljum vi›

hjá Iceland Express benda á a› Hello er a› leita a›

hæfum og áhugasömum flugmönnum til starfa.

Um er a› ræ›a áætlunarflug milli Íslands og

áfangasta›a Iceland Express á MD-90 flugvélum.

Flugmenn óskast

FLJÚG‹U
HÆRRA!

Áhugasömum flugmönnum er bent á a› sækja um

á heimasí›u Hello, www.hello.ch

Arentsstál ehf 
Eirhöfða 17, 110 Reykjavík.

Höfum opnað nýja deild, ryðfrí smíði og álsmíði. 
Viðbót við rennismíði, stálsmíði, tjakkaviðgerðir og
vinnuvélaviðgerðir. Sími 587 5650, GSM 894 0022 

og fax 567 6758.

Stígamót vantar tvo
starfskrafta

Óskað er eftir starfsfólki með áhuga og hvers kyns þekk-
ingu og/eða reynslu á kynbundnu ofbeldi. 
Starfsemi Stígamóta er krefjandi, gefandi og fjölbreytt
grasrótarstarf sem byggir á kynjaðri sýn á samfélagið.
Samábyrgð, frumkvæði og traust eru forsendur farsæls
starfs með vandasöm mál. Í starfshópnum ríkir bæði
áhugi og starfsgleði sem mikilvægt er að varðveita. Við-
komandi verður að hafa góða samskipta og samstarfs-
hæfileika. Nám á sviði félagsfræði, lögfræði, kynjafræði,
sálfræði eða samfélagsfræði er jafnframt eftirsóknarvert. 
Við höfum laust eitt framtíðarstarf og annað tímabundið
til 1. sept. 2006. 

Við hvetjum alla með áhuga á starfsemi Stígamóta til að
sækja um.

Umsóknir sendist til Stígamóta, Hverfisgötu 115, 105 R.
fyrir 15. nóvember merktar „Starfsumsókn“ 
Öllum umsóknum verður svarað. 

Starfskraftur í fiskeldi
Fiskeldisstöðin Laxeyri ehf óskar eftir að ráða

fiskeldisfræðing eða áhugasaman einstakling til
starfa sem fyrst. Um framtíðarstarf er að ræða. 

Upplýsingar gefur stöðvarstjóri í síma 
435 1380 og 848 2245.

Vélaviðgerðarmaður
Íshlutir ehf óska eftir starfsmanni, vönum þunga-
vinnuvélaviðgerðum og líkum tækjum á vélaverk-
stæði. Þekking og reynsla í viðgerðum á rafmagns

og vökvakerfum æskileg.

Leitað er að kröftugum einstaklingi með ríka þjónustu-
lund og tilbúin að takast á við krefjandi verkefni auk

ferðalaga. Þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Upplýsingar gefur Samúel Sigurðsson í síma: 
575 2400 eða 693 3213

Íshlutir ehf Gylfaflöt 32 112 Reykjavík 
Sími: 575 2400.

Hjúkrunarheimilið Fellsendi, Miðdölum í Dalasýslu.

Óskum eftir starfsfólki til framtíðarstarfa. 
Á Fellsenda er verið að byggja nýtt hjúkrunarheimili fyrir
aldraða samkvæmt nýjustu kröfum. Heimilið er byggt fyrir
28 heimilismenn þar sem allir munu búa í einbýli og verður
tekið í notkun í byrjun næsta sumars.

Hjúkrunarheimilið Fellsendi er sjálfseignarstofnun og hefur
núverandi heimili verið starfrækt frá árinu 1968 og er stað-
sett í fallegu umhverfi og býr yfir góðum heimilisbrag.

Óskað er eftir starfsfólki sem er tilbúið að starfa með núver-
andi starfsmönnum að skipulagningu og þróun nýs heimilis.

Staða hjúkrunarfræðings.
Um er að ræða fullt starf.

Stöður sjúkraliða og starfsfólks við aðhlynningu.
Vinnutími og starfshlutfall eftir samkomulagi.

Nánari upplýsingar veitir Ásta S. Sigurðardóttur hjúkrunarfor-
stjóri í síma 434-1631 /eða 849-7835, 
netfang asta@fellsendi.is.

Laus störf á Reykhólum,
Austur-Barðastrandarsýslu

Hjúkrunarforstjóri í Barmahlíð
Laust er starf hjúkrunarforstjóra við Hjúkrunar- og dval-
arheimilið Barmahlíð á Reykhólum frá 1. febrúar 2006.
Á heimilinu eru 15 vistmenn. Mjög góð vinnuaðstaða.

Sjúkraliði eða ófaglærður starfsmaður í
umönnun í Barmahlíð
Laust er ofangreint starf. Um er að ræða tímabundna
ráðningu frá 1. janúar 2006 til 31. desember 2006.

Leikskólastjóri í Hólabæ
Laust er starf leikskólastjóra við leikskólann Hólabæ á
Reykhólum. Á Hólabæ eru 14 börn.

Valgerður Baldursdóttir (s.899 5479) hjúkrunarforstjóri
veitir nánari upplýsingar um störfin í Barmahlíð
vallab@snerpa.is . Einnig um öll störfin á skrifstofu
Reykhólahrepps s. 434 7880 sveitarstjori@reykholar.is 

Umsóknarfrestur um ofangreind störf er til 15. nóvem-
ber nk.

Reykhólahreppur
www.reykholar.is 

Á Reykhólum er mikil náttúrufegurð og einungis
tæp-lega 3 tíma akstur til Reykjavíkur. Þar er öll
almenn þjónusta fyrir hendi svo sem leikskóli,
grunnskóli, mjög góð sundlaug, bókasafn, heilsug-
æsla, verslun og kirkja. Verið er að taka í notkun
nýtt og glæsilegt íþróttahús.
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SVEINSPRÓF Í HÚSASMÍÐI

Sveinspróf í húsasmíði verður haldið 
27. – 29. janúar 2006

Umsóknafrestur er til 1. desember 2005 

Ekki er tekið við umsóknum sem berast eftir auglýstan 
umsóknafrest.

Með umsókn skal fylgja afrit af prófskírteini, námssamningi
og lífeyrissjóðsyfirlit. Nemendur sem eru að ljúka skóla-

námi á yfirstandandi önn geta skilað inn afrit af 
prófskírteini eftir skólaslit. 

Til að próf geti farið fram á tilteknum stað er miðað
við að próftakar séu fimm eða fleiri.

Upplýsingar og umsóknareyðublöð liggja frami hjá Mennta-
félagi byggingariðnaðarins, Hallveigarstíg 1, Reykjavík.

Sími 590 – 6400 og fax 590 – 6401 

Hægt er að nálgast umsókn á 
heimasíðu Menntafélags byggingariðnaðarins

www.mfb.is

AUGLÝSING UM SVEINSPRÓF

Sveinspróf í málmiðngreinum, netagerð, gull- og silf-
ursmíði, skósmíði, úrsmíði, söðlasmíði, hársnyrtiiðn
og snyrtifræði verða haldin í janúar og febrúar 2006,
ef næg þátttaka fæst.
Sveinspróf í vélvirkjun verður haldið í mars 2006.

Umsóknarfrestur er til 1. desember nk. Með umsókn
skal leggja fram afrit af námssamningi, lífeyrissjóðs-
yfirlit og burtfararskírteini með einkunnum eða stað-
festingu skóla á því að nemi muni útskifast í desem-
ber 2005.

Umsóknareyðublöð má nálgast á heimasíðu Um-
sýsluskrifstofu námssamninga og sveinsprófa, vef-
fang: www.uns.is og á skrifstofunni.

Kostnaður próftaka s.s. efniskostnaður, er mismun-
andi eftir iðngreinum.

Fræðslusetur iðnaðarins,
Hallveigarstíg 1, 101 Reykjavík,

sími: 590 6400, bréfsími: 590 6401,
netfang: uns@uns.is

Bæjarlistamaður Seltjarnarness 2006

Menningarnefnd Seltjarnarness auglýsir eftir um-
sóknum frá listamönnum búsettum á Seltjarnar-
nesi um nafnbótina Bæjarlistamaður Seltjarnar-
ness árið 2006. Nafnbótinni fylgir 600.000 kr.
starfsstyrkur. Væntanlegir umsækjendur eru
beðnir um haga umsóknum í samræmi við Reglur
um bæjarlistamann sem liggja frammi á Bæjar-
skrifstofu að Austurströnd 2 en þær er einnig að
finna á heimasíðu bæjarins, 

http://www.seltjarnarnes.is

Umsóknum skal skila á Bæjarskrifstofur Seltjarn-
arness merktum: ,,Bæjarlistamaður 2006“ fyrir 25.
nóvember n.k.

Menningarnefnd Seltjarnarness.

Auglýsing um starfsleyfistillögur
Með vísan til 9. gr. reglugerðar nr. 785/1999 um starfsleyfi fyrir atvinnurekstur sem getur haft í för með sér

mengun eða mengandi starfssemi, munu starfsleyfistillögur neðangreinds fyrirtækis liggja frammi hjá 
upplýsingaþjónustunni í Ráðhúsi Reykjavíkur dagana 29. október 2005 til 29. nóvember 2005. 

Fyrirtæki/gildistími starfsleyfis í árum    Almenn skilyrði   Sértæk skilyrði      Heimilisfang 

Vífilfell hf. – 8 ár                 X            X           Stuðlahálsi 1 
Ölgerðin Egill Skallagrímsson ehf. 8 ár       X            X              Grjóthálsi 7-11

Rétt til að gera athugasemdir hafa eftirtaldir aðilar:

1. Sá sem sótt hefur um starfsleyfi svo og forsvarsmenn og starfsmenn tengdrar eða nálægrar starfsemi. 
2. Íbúar þess svæðis sem ætla má að geti orðið fyrir óþægindum vegna mengunar. 
3. Opinberir aðilar, félög og aðrir þeir sem málið varðar. 

Athugasemdir, skulu vera skriflegar og sendast Umhverfissviði Reykjavíkurborgar, Skúlagötu 19, 
101 Reykjavík, fyrir 29. nóvember 2005.

Félagamiðstöðin, óskar eftir verktökum, sem vilja taka þátt
í lokuðum útboðum vegna endurbóta á húsnæði hennar við
Grettisgötu 89 í Reykjavík.

FORVAL - ÚTBOÐ
Útboðin verða tvö.

Útboð 1: Verkefnið nær til rifa og endur-
byggingar á steyptu burðarvirki, ísetningu nýrra
glugga, flísalagnar utanhúss, tréklæðninga á
skyggni, smíði og uppsetning á vindfangi, inn-
veggja smíði, uppsetning kerfislofta, gólfdúka-
lagna, innréttinga, loftræstingar og endurnýjun
raflagna. Stefnt er að því að útboðsgögn verði
afhent væntanlegum bjóðendum í byrjun 
nóvember og að tilboðum verði skilað 3 vikum
síðar. Áætlaður verktími er 3 mánuðir.

Útboð 2: Verkefnið nær til rifa og endur-
byggingar á þaki fjórðu hæðar, ísetningu nýrra 
glugga, gler-kerfisveggja, uppsetningu kerfis-
lofta, gólfdúkalagna, innréttinga, loftræstingar
og endurnýjun raflagna. Stefnt er að því að 
útboðsgögn verði afhent væntanlegum 
bjóðendum um miðjan desember og að 
tilboðum verði skilað 3 vikum síðar. Áætlaður
verktími er 4 mánuðir.

Þeir sem óska eftir forvalsgögnum sendi beiðni

um það á netfangið; einar@arkitekt.is
eða í síma 54 54 700 hjá Batteríinu arkitektum.

Styrktarsjóður Bjargar Símonardóttur
auglýsir eftir umsóknum

Tilgangur sjóðsins er að styrkja táknmálstúlkun eða
textun á íslensku menningarefni hvort heldur er í
sjónvarpi, kvikmyndahúsum eða í leikhúsum. 

• Rétt til að sækja um styrk hafa framleiðendur og 
íslenskir rétthafar sjónvarpsefnis, kvikmynda og 
fræðsluefnis á myndböndum og einnig leikhús. 

• Þeir umsækjendur skulu að öllu jöfnu sitja fyrir 
sem ekki eiga kost á öðrum styrkjum. 

• Umsóknum um styrki úr sjóðnum skal skila á þar 
til gerðum eyðublöðum frá sjóðsstjórn, ásamt ítar
legum upplýsingum um verkefnið og umsækjend
ur. Umsóknarfrestur er til 1. desember 2005.

Allar nánari upplýsingar er að finna á heimasíðu
styrktarsjóðsins www.deaf.is/bjargarsjodur 

Félag heyrnarlausra
bt/ Stjórnar Styrktarsjóðs Bjargar Símonardóttur
Suðurlandsbraut 24
108 Reykjavík 

Skrifstofuhúsnæði
Byggingafélag Gylfa og 
Gunnars auglýsir eftirtalin 
skrifstofuhúsnæði til leigu.
Kópavogur: Askalind 215 fm og 168 fm. 

Hlíðarsmári frá 130 fm. til 328 fm. 

Reykjavík: Vegmúli 146 fm. og 63 fm.

Nánari uppl. veitir Snorri í síma 
693-7335.

Verktakar ath. 
Óskum eftir vandvirkum verktökum til endurnýjunnar
á sex 50 fm íbúðum þann 1.des. Íbúðirnar eru allar
eins og á sömu hæð. Verktíminn er 2 mánuðir og þarf
að skila af sér fyrir 1. febrúar. Traustur verkkaupi. 
Nánari upplýsingar veitir Halldór í síma 824-5054.

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

Hraunteigur - Rvík sérhæð

Nýkomin í einkasölu á þessum frábæra stað sérlega falleg 87 fm 3ja her-
bergja íbúð á jarðhæð (kjallari) í mjög góðu þríbýli. Hús í góðu standi að
utan, fallegar innréttingar og gólfefni, talvert endurnýjuð eign í góðu
standi. Verð 18,3 millj.

Leirubakki 22

Hraunhamar kynnir sérlega smekklega 2ja herb.íbúð á fyrstu hæð á þes-
sum góða stað í bakkahverfi, íbúðin er 94,2 fm með geymslum. Skipting
eignarinnar.hol, eldhús með borðkrók, stofa, baðherbergi, svefnhebergi 2
geymslur auk sameignar. Þetta er mjög góð eign sem vert er að skoða.
Íbúðin getur verið laus strax. V.15,5 millj.
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4ra herbergja íbúð á efstu hæð með bílskúr.  Eldhús með upprunalegri 
innréttingu og borðkrók.  Baðherbergi með baðkari og tengi fyrir þvottavél.  3 
svefnherbergi, öll með parketi.  Stofa með parketi, útgengt á svalir með 
frábæru útsýni.  Bílskúr fylgir íbúðinni.  Sérgeymsla og þvottahús í sameign.

Hvassaleiti 16 Stærð: 118,8 fm
Fjöldi herbergja: 4

Byggingarár: 1961
Brunabótamat: 14,4 millj.

Bílskúr: 20,3 fm. (innifalinn í stærð íbúðar)

l

Hafdís
Sölufulltrúi
895 6107

hafdis@remax.is

Ásdís Ósk
Sölufulltrúi
863 0402

asdis@remax.is

Jónas Örn 
Jónasson  hdl.

lögg.fasteignasali
520 9550

103 Reykjavík

MJÓDD

Verð: 19.900.000

Opið hús í dag kl. 17:00 -17:30
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– stærsti fjölmiðillinn

LEITIN HEFST HÉR!
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Þú finnur allar nýjustu fasteignirnar í allt – fasteignum 
sem fylgir frítt með Fréttablaðinu alla mánudaga.

Ekki missa af mest lesna fasteignablaðinu í vikubyrjun!

Allar eignir eru skráðar á visir.is svo þú getur fylgst með 

fasteignamarkaðnum jafnóðum!
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FASTEIGNIR

Vorum að fá í einkasölu mjög góða risíbúð í tvíbýli á þess-
um eftirsótta stað. Mjög góð og vel skipulögð, 3ja herb.
íbúð í þessu vinsæla hverfi. Parket á gólfum. Verð 17,9
millj. Íris og Helgi taka vel á móti gestum.

Allar nánari uppl. á www.fasteignastofan.is.

GRÆNAKINN 12 - EFRI HÆÐ
OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KL. 14 - 17

Netfang: fastmark@fastmark.is  -  http://www.fastmark.is

Fallegt, vel skipulagt og afar vel staðsett 152 fm einbýlishús á tveim-
ur hæðum auk 42,0 fm sérstæðs bílskúrs með mikilli lofthæð. Á neðri
hæð eru, forstofa, sjónvarpshol, gesta w.c., rúmgott eldhús með eyju,
borðstofu, setustofu með miklum frönskum gluggum og eitt herbergi.
Á efri hæð eru þrjú rúmgóð herbergi með skápum og flísalagt baðher-
bergi. Ræktuð lóð með hellulagðri verönd og skjólveggjum. Hiti í inn-
keyrslu og hluta af stéttum. Góð staðsetning efst í götu í lokuðum
botnlanga. Verð 49,0 millj.

Eignin verður til sýnis í dag, sunnudag, frá kl. 14-16. Verið velkomin.

Heiðargerði 64

OPIÐ HÚS Í DAG frá kl. 14 - 16

Skeifan 19 • 108 Reykjavík • Sími 533 1060 
• Fax 533 1069 • www.xhus.is • xhus@xhus.is

Mjög góð snyrtileg 103
fm endaíbúð í viðhalds-
litlu fjölbýli við Suður-
hóla.
Íbúðin er björt 3ja her-
bergja á annarri hæð í
enda íbúð með sér inn-
gangi af svölum. Eign í
góðu ásigkomulagi. Tvö
rúmgóð herbergi, stofa
björt og falleg með parketi á gólfi. Eldhús gott með góðum
borðkrók. Þvottaaðstaða innan íbúðar og yfirbyggðar sval-
ir. Blokkin er klædd að utan og sameign nýtekin í gegn.
Laus strax.

Jón Magnússon
Hrl. lögg. fasteigna og skipasali

SUÐURHÓLAR 24
2. HÆÐ, ENDAÍBÚÐ TIL HÆGRI

OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KL. 16 - 17

533 4300 564 6655
Salómon Jónsson lögg. fasteignasali Vilhjálmur Bjarnason lögg. fasteignasali

Opið hús 
Miðbraut, Seltjarnarnesi

í dag, sunnudag, milli kl. 14 og 15 

Mjög góð 83,2 fm
3ja herbergja íbúð
ásamt 23,8 fm bíl-
skúr. Eldhús með
hvítri sprautulakk-
aðri innréttingu og
parketi á gólfi. Rúm-
góð stofa með park-
eti á gólfi og útgang
á stórar svalir. 
Baðherbergi með
flísum á gólfi og

veggjum, baðkar. Þvottahús og geymsla innan íbúðar. Snyrtileg
sameign. Húsið vel við haldið. Góður bílskúr. Verð 25,9 millj.

533 4300 564 6655
Salómon Jónsson lögg. fasteignasali Vilhjálmur Bjarnason lögg. fasteignasali

OPIÐ HÚS 
Kleifarseli 16 

Góð 3-4ra herbergja íbúð
á 2 hæðum (hæð og ris)
í nýlega viðgerðu og fal-
legu fjölbýli. Góð stað-
setning og stutt í skóla,
leikskóla og verslun. Á
1.hæð er forstofuhol,
baðherbergi m/baðkari
m/sturtuaðstöðu, eldhús
og þvottahús innaf, björt
stofa með gluggum í
norður og austur og út-

gengi á skjólgóðar austursvalir og vinnuherbergi. Í risi eru 2 svefn-
herbergi og rúmgott sjónvarpshol (sem auðvelt er að breyta í her-
bergi). Húsið var tekið í gegn og málað árið 2003. 

Kolbrún tekur á móti gestum milli kl.16-17.

Mjög falleg 110 fm 4ra herbergja íbúð í lyftublokk í salahverfinu í
Kópavogi auk stæðis í bílageymslu. Eignin skiptist m.a. í gang, stofu,
eldhús, þvottahús, baðherbergi og þrjú herbergi. Í kjallara er sér
geymsla. Stæði í bílageymslu. Vandaðar innréttingar og gólfefni. 

Eignin verður til sýnis og sölu frá 16.30 -18.00. 
Hildur á bjöllu nr. 0202. V. 26,7 m. 5187

OPIÐ HÚS
Rjúpnasalir - Glæsileg íbúð

Falleg og vel skipulögð 91 fm 4ra-5 herbergja íbúð sem skiptist í gang,
baðherb., þrjú svefnherbergi, stofu, eldhús/borðstofu og lítið vinnuher-
bergi. Á jarðhæð er sér geymsla og sameiginlegt þvottahús. Í bakgarði
er 31,2 fm skúr með rafm. og hita sem væri hægt að breyta í sér íbúð.
Nýtt þak og fallegur bakgarður til suðurs.

Opið hús í dag sunnudag 30.10.2005 
milli 13.00 og 16.00 V. 24,0 m. 5285

OPIÐ HÚS
Leifsgata 26

Sverrir Kristinsson, löggildur fasteignasali

SUÐURHVAMMUR 7, ÍBÚÐ 01-01. - HAFNARFIRÐI.
OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 16-17.
Mjög falleg og skemmtileg 144 fm. 4ra herbergja íbúð á 2. hæð í fallegu nýviðgerðu 4ra

hæða fjölbýlishúsi á barnvænum og rólegum stað í í Hafnarfirði. Innbyggður bílskúr. Íbúðin

sjálf er 116,9 fm. og bílskúrinn 26,7 fm. eða samtals: 143,6 fm. Það er nýbúið að 

sprunguviðgerða og mála húsið að utan. Mjög snyrtileg og falleg sameign sem einnig hef-

ur verið endurnýjuð. GÓLFEFNI: flísar á forstofu, baðherbergi og eldhúsi (nýlegar flísar á

eldhúsi) en parket á stofu, sjónvarpsholi, svefnherbergisgangi og tveimur herbergjanna

(gegnheilt nýlegt plankaparket í einu herberginu) en dúkur á því þriðja. Eigninni fylgir

rúmgóður bílskúr með öllu. Góður og barnvænn garður á baklóðinni með leiktækjum fyrir

börnin. Verð 23,4 millj. kr. Jón Már og Þórdís taka vel á móti væntanlegum kaupend-

um í dag frá kl. 16-17.

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI

[ opin hús ]
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Valhöll fasteignasala Síðumúla 27. Sími 588-4477. Ingólfur G. Gissurarson lögg. fasteignasali.

Um er að ræða 4ra herbergja ca 105 fm endaíbúð á 2. hæð í
mjög vel staðsettri blokk, þvottahús í íbúð, suðursvalir. Parket
og flísar á öllum gólfum. Íbúðin er laus fljótlega.

Kristín og Guðmundur sýna í dag sunnudag frá kl. 14 til 17

Stíflusel 11 - Íbúð 0202 
Opið hús frá kl 14-17 

Verð 18,9 millj.

Í einkasölu mikið endurnýjuð 75,9 fm 3ja herb. íbúð á jarðhæð í
góðu vel staðsettu húsi. Nýl. eldhús með vandaðri innréttingu,
parket á flestum gólfum. Húsið er staðsett beint á móti Hrafn-
istu og Laugarásbíói ásamt því að mjög góð verslun er stein-
snar frá húsinu. Örstutt í Laugardalinn. Opið hús verður í dag
sunnudag hjá Tinnu og Pétri frá kl. 15-17. 

Vesturbrún 2 - jarðhæð - sérinngangur
Opið hús frá kl 15-17 

Verð 16,7 millj. / tilboð

Opin hús í dag á eftirtöldum eignum

26.500.000     
Mjög rúmgóð og falleg 3ja herb. 
102,6 fm íbúð, á 2. hæð í litlu fjöl-
býli auk bílskúrs sem er 26,1 fm. 
Frábært útsýni. Gunnlaugur tekur á móti gestum.

Opið hús í dag frá kl 16:00 -17:00 að Melalind 2

20.900.000
Glæsileg 2ja herb. 64,3 fm íbúð ásamt stæði í 
lokaðri bílageymslu í fjórbýli með sérinngang.  
30 fm vestursvalir með einstöku útsýni. 
Inga tekur á móti gestum.

Opið hús í dag frá kl 16:00 - 17:00 að Vesturgötu 58 

OPIÐ HÚS, þr iðj udaginn 19 j úl í kl  20 – 21.
Hlíðasmári 15, 200 Kópavogi

Guðmundur Þórðason hdl & löggiltur fasteignasali

Sími 4148800 & 8688888

Nánari upplýsingar gefur Valdimar í símum 4148800
& 8688888. Verð 35 millj.

OPIÐ HÚS KL 15.00 til 15.30 Í KÓPAVOGI Í DAG
4ra herb. íbúð í Engihjalla 3, sjöunda hæð í Kópavog. Falleg 4ra
herb. íbúð með frábært útsýni. Stórar suðvestursvalir. Flott eign
á góðu verði. Nánari upplýsingar gefur Valdimar í símum
4148800 & 8688888. Verð 17,5 millj.

OPIÐ HÚS Á KL 13.00 - 13.30 Í HAFNARFIRÐI Í DAG 128 fm,
4ra herb. íbúð í Háholti 7. Frábært verð! Vel skipulögð íbúð á
þriðju hæð með suðvestur svalir. Örstutt frá skóla, leikskóla og
helstu þjónustu. Nánari upplýsingar í símum 4148800 &
8688888. Verð 20,4 millj.

OPIÐ HÚS KL 16.00 til 16.30 Í
HAFNARFIRÐI Í DAG 3ja til 4ra
herb. 103 fm. íbúð í Miðvangi 12,
þriðju hæð. Álklætt fjölbýli með yfir-
byggðum suðvestursvölum. Smart íbúð. Valdimar gefur nánari
upplýsingar í símum 4148800 & 8688888. Verð 19,8 millj.

Hrauntunga 91
Vel staðsett 2ja hæða endaraðhús með fallegu útsýni í Suðurhlíðum Kópavogs.
Vel hannað Sigvaldahús sem er 214,3 fm og þar af er 27,2 fm bílskúr. Fjögur
svefnherbergi eru í húsinu og tvö baðherbergi. Stofa er stór og björt og er út-
gengt úr henni út á ca. 60 fm suðursvalir. Rafmagn allt endurnýjað og yfirfarið.
Að hluta til nýir ofnar í húsinu. Möguleiki á að útbúa séríbúð á 1. hæð með sér-
inngangi án mikils tilkostnaðar.

Ásett verð 39,9 millj.

OPIÐ HÚS
Opið hús í dag kl.16:00-17:00

SÍMI 533 4040
FAX 533 4041
OPIÐ MÁN.-FIM. 9-18 OG FÖS. 9-17
Dan V.S. Wiium hdl., lögg. fasteignasali

Ármúli 21, Reykjavík • kjoreign.is@kjoreign.is • www.kjoreign.is

Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri Sími: 8964090

T R A U S T O G Ö R U G G Þ J Ó N U S TA

Kristinn Valur Wiium
Sölumaður Sími: 8966913

Glæsileg og mikið end-
urnýjuð 4ra herb.
endaíbúð á efstuhæð í
litlu fjölbýli á fallegum
og rólegum stað. Eld-
hús með nýlegum ljós-
um viðarinnréttingum.
Fallegt útsýni. Suður
svalir. Hús og sameign í
góðu ástandi. Verð:
22,8 millj. nr. 5259 

HÖRÐALAND

Vorum að fá í sölu góða efri
hæð í einu af nýrri húsun-
um í Fossvoginum. Eigninni
fylgir sérstæður 30,0 fm bíl-
skúr. Íbúðin sjálf er 111,0
fm. Íbúðin er í enda með
sér inngangi og góðum svöl-
um. Glæsilegt útsýni yfir dal-
inn. Góðar innréttingar og
gólfefni. LAUS STRAX. Verð
31,9 millj.

AÐALLAND - FOSSVOGUR

Reisulegt endaraðhús
með sérstæðum 38.0
fm bílskúr. Húsið er
214,6 fm. Alls 252,6 fm
Í kjallara er sér inn-
gangur og möguleiki á
sér íbúð. Staðsetning
hússins er einstaklega
góð, gróinn og skjól-
sæll staður. Verð 55,5
millj.

LAUGALÆKUR - BÍLSKÚR

SÍMI 565 8000 
SÍMI 533 6050
Bæjarhraun 22
Suðurlandsbraut 20

Runól fur Gunnlaugsson • lögg.  faste ignasal i

www.hofdi.is 

Opið hús í dag á milli kl. 14 og 16
Barmahlíð 19, sérhæð

Í dag býðst þér og þinni fjölskyldu að skoða þessa glæsilegu og mikið end-
urnýjuðu sérhæð í þessu vinsæla hverfi. Íbúðin er 102,9 fm á annari hæð í
fallegu og nýlega endursteinuðu þríbýlishúsi. Íbúðin skiptist í tvær stofur,
þrjú svefnherbergi, eldhús og bað. Sérgeymsla og bílastæði. Verð 26,6 millj.
Kristjón og Bjarnheiður taka vel á móti gestum.

Opið hús í dag á milli kl. 14 og 16
Vesturberg 86, raðhús

Hólmfríður býður ykkur að skoða þetta stórglæsilega og mikið endurnýjaða
128 fm raðhús. Húsið er á einni hæð auk 31 fm bílskúrs. Alnó innrétting er í
eldhúsi. Arinn. Verönd er í garði. Mikið endurnýjuð eign. Verð 36,9 millj.
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     -fimm
Sérþjónusta, - viðbót við M-fjóra:
Atvinnuljósmyndun og stílisti. Við sjáum um 
aflestur og nafnabreytingu hjá OR, flutning á 
heimilisfangi, síma og interneti. Allt frágengið 
á réttum tíma við afhendingu eignar.
   

     -fjórir
Heildarþjónusta, - viðbót við M-þrjá:
Við setjum upp heildar markaðsáætlun og
leggjum fyrir þig. Við sjáum alfarið um allar
auglýsingar og greiðum fyrir þær líka.
Þú sérð alltaf hvað við gerum og hvenær.
   

     -þrír
Hagþjónusta, - til viðbótar við M-tvo:
Við sýnum eignina og erum á staðnum í 
opnu húsi. Þannig erum við ávallt skrefi nær
kaupendunum og betur búin til að meta 
viðbrögð þeirra við þinni eign.
   

     -tveir
Grunnþjónusta:
Almenn sala þar sem þú færð aðgang að 
markvissu sölukerfi og öflugri viðskiptamanna-
skrá Hóls-M. Við greinum markaðinn og
skipuleggjum söluferlið. Þú sýnir eignina.
   

     -einn
Skjalaþjónusta:
Í mörgum tilfellum getur verið að þú hafir 
þegar fundið kaupanda að þinni eign. Í þeim
tilfellum bjóðum við upp á vandaðan skjala-
frágang og aðgang að samningadeild Hóls-M
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Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

Túnhvammur - Hf. raðh.

Nýkomið í einkasölu á þessum vinsæla stað sérlega skemmtilegt tvílyft rað-
hús með inbyggðum bílskúr samtals 210 fm. Húsið er fallega innréttað með
vönduðum gólfefnum. Tvö baðherbergi, 4 góð svefnherbergi, fallegar stof-
ur. Mjög góð eign í þessu fjölskylduvæna hverfi. Verð 41,2 m.

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

Efstahlíð - Hf. sérhæð

Nýkomin í einkasölu skemmtileg efri sérhæð í tvíbýli, hæðinn er 115 fm
en að auki fylgir 35 fm íbúðarrými á neðri hæð og bílskúr 33 fm og geym-
sla 33 fm samtals 215 fm. Fallegar innréttingar gott skipulag og frábær
staðsetning i enda botnlanga. Verð 32 millj.

533 4300 564 6655
Salómon Jónsson lögg. fasteignasali Vilhjálmur Bjarnason lögg. fasteignasali

Til sölu 
3ja hæða hús við

Njarðargötu í Þingholtunum

samtals 157,1 fm, en einnig er kjallari
undir öllu húsinu sem er ekki inni í fer-
metratölu með sérinngang. 1. hæð: Er
60,5fm og skiptist í forstofugang,
baðh.m/sturtu, eldhús, 2 svefnh, og
stofu. Hurð er út í sérgarð á bak við hús-
ið. 2.hæð: er 60,5fm og skiptist í eldhús
og 3 stofur. Rishæð: skráð 35,5fm en er í
raun stærri, skiptist í 2 svefnh, salerni,
baðh. m/sturtu, fatah., og 2 svefnh.
Skemmtileg eign með mikla möguleika.
Ath. að eignin er skráð í 3 einingum.
Verð 42,9 millj.

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

Kaldakinn 24 - OPIÐ HÚS

Opið hús í dag frá kl. 13-16 
Sérlega falleg og björt 80 fm risíbúð í 3 býli. Sérinngangur., fráb. útsýni,
róleg og góð staðsetning. Íbúðin er lítið undir súð. Fríða býður ykkur
velkomin. LAUS STRAX. Verð 15,6 millj.

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

Lómasalir Kóp - LAUS STRAX

Glæsileg fullbúin 105,6 fm 3 herbergja íbúð á efstu hæð í lyftuhúsi með sér
bílastæði í góð bílskýli. Sér inngangur af svölum. Vandaðar innréttingar og
gólfefni. Glæsilegt útsýni. Góð sér geymsla í kjallara. Verð 23,9 millj. 95517

Sjá einnig myndir í gluggum á FjarðargötuOpið virka daga kl. 9–18

Hafnarfirði
Fjarðargata 17
Sími 520 2600
Fax 520 2601
Netfang as@as.is
Heimasíða
www.as.is

Kári Halldórsson, löggiltur fasteignasali

NÝTT OG GLÆSILEGT 174 fm ENDARAÐHÚS á tveimur hæðum með 33 fm inn-
byggðum BÍLSKÚR, samtals 207 fm. Vandaðar innréttingar, hiti í gólfum.
Skemmtilega hannað baðherbergi, bað/sturtuklefi m/nuddi, gufu og útvarpi.
Fjögur rúmgóð svefnherbergi. Rúmgóð verönd í suður. Stutt verður í skóla og
aðra þjónustu í framtíðinni. Verð: Tilboð.

GÓÐ EIGN SEM HÆGT ER AÐ MÆLA MEÐ.
Ef þú vilt skoða hefur þú samband við Írisi í s: 555-2727 eða 659-0809.

FÍFUVELLIR 23 – HAFNARFIRÐI

533 4300
Ingvaldur Mar Ingvaldsson viðskiptafræðingur, ingvaldur@husid.is

Salómon Jónsson lögg. fasteignasali

HEILDSALA – GJAFAVARA
Heildsala með gjafavöru til sölu, leigusamningur 
um húsnæði fylgir með, gott fyrir þá sem eru að 

byrja rekstur á heildsölu og einnig þá sem 
vilja stækka og þurfa nýtt húsnæði.

SNYRTISTOFA 
Glæsileg snyrtistofa til sölu, verkefni 

góð og möguleikar á að leigja út frá sér.
Fjögur meðferðarherbergi og naglaborð.

BIFREIÐARVERKSTÆÐI 
– HAFNARFIRÐI

Vel staðsett, góð leiga, 3 lyftur og töluverð dekkjasala.
Ef þú ert að fara í eigin rekstur er þetta tilvalið tækifæri.

VEITINGASTAÐUR 
– MATSALA – PÖBB

Lítill staður með leyfi fyrir 48 manns í sæti.
Rekinn í 7 ár af sama eiganda.

Opið til 23:00 á virkum dögum en 3:00 um helgar.

Söluskrá er á 
www.husid.is

BORGARTÚN 28  •  SÍMI: 588 5160  •  
WWW.fyrirtaekjasala.is •  gjy@fyrirtaekjasala.is

FAGLEG ÞJÓNUSTA  -  SÉRHÆFÐ ÞEKKING  
TRAUST VINNUBRÖGÐ

FYRIRTÆKI TIL SÖLU - SÝNISHORN ÚR SÖLUSKRÁ OKKAR

GUNNAR JÓN YNGVASON
LÖGGILTUR FASTEIGNA FYRIRTÆKJASALI • VIÐSKIPTAFR. MBA

GUNNAR JÓN YNGVASON
LÖGGILTUR FASTEIGNA FYRIRTÆKJASALI • VIÐSKIPTAFR. MBA

HEILDSALA með verkfæri og vörur fyrir byggingariðnaðinn, yfir 50
ár í rekstri, góð vörumerki, fínasta afkoma, miklir framtíðarmöguleikar.

ÞVOTTAHÚS efnalaug vel rekið fjölskyldu þvottahús , með mikinn
og góðan búnað , stór hópur traustra fastra viðskiptavina bæði fyr-
irtækja og einstaklinga. 

INNFLUTNGUR OG SALA á myndlistarvörum, mjög vandað-
ar vörur, selt í skóla og stofnanir. Gott hlutastarf.

BLÓMA OG GJAFAVÖRUVERSLUN í sterkum verslunar-
kjarna í miðju stóru íbúðahverfi, gott og vel rekið fyrirtæki.

BÍLAÞJÓNUSTA verkstæði í Hafnarfirði, smurning og dekkja-
þjónusta, þekkt nafn á góðum stað, mikill og góður búnaður.

SÉRVERSLUN með barna- og unglingafatnað, mikill eigin inn-
flutningur og traustur rekstur á góðum stöðum.

TRÉSMIÐJA trésmiðja í fullum rekstri, með mikinn og góðan bún-
að og góða verkefnastöðu, mikið að gera og góð afkoma.

HEIT BÚÐ góð verslun í Kringlunni með flotta afkomu og heitar vörur.

VERSLUN/ÞJÓNUSTA hægt að vera með hvar sem er á land-
inu, ódýrar auðseljanlegar vörur og þekkt vörumerki, þú opnar þína
búð hjá þér.

SÖLUTURN/GRILL opið 8-18 aðeins virka daga 1-2 störf. Verð
aðeins 4,4 millj.

MATVÖRUVERSLUN á rótgrónum stað miklir möguleikar á að
stórauka reksturinn.

SÉRHÆÐUR VEITINGASTAÐUR í miðbænum, miklir mögu-
leikar og tækifæri fyrir rétta aðila.

KAFFIHÚS Laugavegi, flott kaffihús, nýjar og glæsilegar innréttingar.

PÖBB-VEITINGAHÚS á Laugavegi, einn af elstu börum bæjarins.

VEISLUÞJÓNUSTA sem er með tvo glæsilega sali, áratuga góð-
ur rekstur, frábært tækifæri fyrir kokkinn.

HÁRSTOFA fín stofa í fullum rekstri, 5 stólar og góður búnaður

HÖFUM TRAUSTA KAUPENDUR AÐ m.a.

Meðalstóru framleiðslufyrirtæki.

Stóru fyrirtæki sem tengist sjávarútvegi.

Verslunarrekstur sem sýnir góða afkomu.

EF ÞÚ VILT SELJA HAFÐU ÞÁ SAMBAND

Láttu viðskiptafræðinga MBA og löggiltan fyrirtækjasala með ára-
tuga reynslu aðstoða þig. EKKI SÆTTA ÞIG VIÐ MINNA.

Opið hús verður í dag 
sunnudaginn 30. október á
milli kl. 14-17. Um ræðir gott
146,7 m2 einbýlishús ásamt
63 m2 bílskúr. Eignin telur
m.a. eldhús m/eikarinnrétt-
ingu, stofu m/hurð út á sól-
pall, baðherbergi m/baðkari og innréttingu, fjögur svefnher-
bergi m/skápum. Verð 28,5 m.

Nánari upplýsingar og myndir af eigninni á www.log.is

Fasteignasala Lögmanna Suðurlandi, Austurvegi 3, 800 Selfoss  Sími 480 2900- Fax 482 2801 - fasteignir@log.is - www.log.is

LÓURIMI 6, SELFOSSI



EINBÝLI

Blómvellir við Tjarnarmýri Rúmgott og
vel skipulagt 146 fm einbýli á tveimur hæðum á
góðum stað á Seltjarnarnesinu, ásamt 36 fm bíl-
skúr. Húsið stendur á ca 400-500 fm eignarlóð.
Á neðri hæð er anddyri, hol, tvær saml. stofur,
sólstofa, eldhús og þvottah./baðherb. Á efri
hæð eru 4 sv.herb. og bað, ásamt geymslu og
geymslurisi. Fallegur og vel hirtur garður er fyrir
framan húsið og afgirt leiksvæði aftan, timbur-
verönd út af sólstofu til suðurs. Bílskúrinn er með
rafm. og hita. Falleg upphituð hellulögn er í inn-
keyrslu og við inngang. V. 40,9 m. 5329
Dynskógar - Hveragerði Fallegt og mik-
ið endurnýjað 122 fm einbýlishús á einni hæð á
góðum stað í Hveragerði. Eignin skiptist í for-
stofu, gang, þvottahús, eldhús, tvær stofur,
baðherbergi, þrjú svefnherbergi og geymslu.
Garðurinn er 1250 fm með miklum gróðri, heit-
um potti og timburverönd. Húsið hefur verið
gert upp að utan og innan. M.a. nýjar innrétting-
ar í eldhúsi, nýjar hurðir, öll gólfefni, baðherberg-
ið er nýlega endurnýjað. Húsið er nýlega klætt
að utan, skipt um gler og glugga, auk ýmissa
annarra endurbóta. V. 22,3 m. 5313

PARHÚS

Furubyggð 23 - Parhús í sérflokki
Einlyft bjart og glæsilegt parhús með fallegum
garði (lækur í garði) og í mjög rólegu umhverfi,
innst í botnlanga. Húsið skiptist m.a. í forstofu,
hol, hjónaherbergi, eldhús, borðstofu, stóra
stofu m. kamínu, tvö svefnherbergi, glæsilegt
baðherb., þvottahús, geymslu og tvo bílskúra.
Annar bílskúrinn er 62 fm á tveimur hæðum.
Neðri hæðin er vönduð og hentar vel sem
vinnustofa. Góð sólverönd og mjög fallegur
gróður. Á lóðarmörkum rennur fallegur lækur.
Allar innréttingar og gólfefni eru sérlega glæsileg
og vönduð. 5220

Suðurgata - Parhús í hjarta
Reykjavíkur Um er að ræða sögufrægt,
vel staðsett og fallegt 244 fm parhús við Suð-
urgötuna í Reykjavík. Húsið sem er parhús
skiptist í kjallara, tvær hæðir og rishæð. Hús-
ið er í mjög góðu ástandi og var nánast end-
urbyggt fyrir rúmlega 20 árum og hefur verið
haldið mjög vel við síðan. Sérbílastæði er á
lóð og fallegur bakgarður. V. 55 m. 5218

Akurgerði - Parhús Þriggja hæða 205 fm
parhús með góðum bílskúr og aukaíbúð í kjall-
ara. Húsið er klætt að hluta með Steni. Eignin
skiptist þannig: 1. hæð: forstofa, gestasnyrting,
eldhús og tvær stórar stofur. 2. hæð: þrjú svefn-
herb. og baðherbergi. Kjallari: forstofa, þvotta-
herb., geymsla og lítil aukaíbúð með eldhúskrók
og salerni. Rúmgóður bílskúr fylgir og er hann
með rafmagni og heitu og köldu vatni. Lóðin er
falleg. V. 32 m. 5217

RAÐHÚS

Hvassaleiti - Vel staðsett 245 fm rað-
hús á fjórum pöllum með innbyggðum bílskúr
og aukaíbúð í kjallara. Húsið skiptist þannig á 1.
hæð er forstofa, hol, gestasnyrting, eld-
hús,sjónvarpsherbergi, stofa og borðstofa. Á
efri hæð eru þrjú svefnherbergi (voru fjögur) og
baðherbergi. Bílskúrinn er með rafm. og hita. Í
kjallara er þvottahús og tveggja herbergja auk-
aíbúð. Ekki er full loftæð í kjallara. Gunnar Hans-
son teiknaði húsið, en innréttingar teiknaði
Sveinn Kjarval. V. 45 m. 5330

4RA - 6 HERBERGJA

Laugarnesvegur Glæsileg 135 fm íbúð á
jarðhæð ásamt stæði í bílskýli í nýlegu fjölbýli
byggðu af ÍAV. Sér inngangur. Íbúðin skiptist í
stofu, borðstofu, eldhús, tvö svefnherbergi,
baðherbergi og sérþvottahús í íbúð. Glæsi-
legar innréttingar og gólfefni. Útg. út á hellu-
lagða verönd til suðurs. V. 39,5 m. 5354

Skjólbraut - Laus strax. 4ra herbergja
velstaðsett hæð á frábærum stað sem skipt-
ist í forstofu, innra hol, 3 svefnherbergi þar af
eitt forstofuherbergi, stofu, eldhús og baðher-
bergi. Búið er skipta um gler og glugga í aust-
ur- og suðurhlið. Svalahurð er ný og stofan er
nýparketlögð. Sameignlegt þvottahús fylgir í
kjallara V. 19,5 m. 5078

Kelduland Falleg, björt og vel skipulögð
4ra herbergja endaíbúð á 2.h.h. í Fossvogin-
um. Eignin skiptist m.a. í hol, stofu/borðstofu,
eldhús, þrjú herbergi og baðherbergi. Sér
geymsla í kjallara og sameiginlegt þvottahús.
Stórar suðursvalir með miklu útsýni yfir Foss-
voginn. Húsið er í mjög góðu ástandi að utan.
V. 20,5 m. 5353

Suðurhólar Falleg og vel staðsett 4ra her-
bergja endaíbúð á 2. hæð. Íbúðin er mikið
endurnýjuð meðal annars nýleg eldhúsinnrétt-
ing og tæki. Skiptist í 3 svefnherbergi, stofur,
eldhús og baðherbergi. Stutt í skóla, verslun
og sundlaug. V. 19,2 m. 5309

Opið hús - Leifsgata 26 Falleg og vel
skipulögð 91 fm 4ra-5 herbergja íbúð sem
skiptist í gang, baðherb., þrjú svefnherbergi,
stofu, eldhús/borðstofu og lítið vinnuherbergi.
Á jarðhæð er sér geymsla og sameiginlegt
þvottahús. Í bakgarði er 31,2 fm skúr með
rafm. og hita sem væri hægt að breyta í sér
íbúð. Nýtt þak og fallegur bakgarður til suð-
urs. Opið hús í dag sunnudag 30.10.2005
milli 13.00 og 16.00. Kári og Harða á bjöllu. V.
24,0 m. 5285

Bergstaðastræti - Laus strax Glæsi-
leg íbúð á 2. hæð í litlu fjölbýli á mjög góðum
stað í Þingholtunum. Íbúðin er sérlega björt
og velumgengin. Eignin skiptist í hol, stofu,
svefnherbergi, fataherbergi, eldhús og bað. Í
kjallara er Sameiginlegt þvottahús, hjóla- og
vagnageymsla og sérgeymsla með hillum V.
14,5 m. 5196

3JA HERBERGJA

Laufengi Falleg 3ja herbergja 85 fm íbúð á
2. hæð í litlu fjölbýlishúsi á rólegum stað við
Laufengi. Eignin skiptist m.a. í hol, tvö her-
bergi, baðherbergi, eldhús og stofu. Ný-
standsett baðherbergi. Svalir til suðurs. V.
16,9 m. 5219

Sólvallagata - glæsileg Falleg og vel
skipulögð þriggja til fjögurra herbergja íbúð á
þriðju hæð við Sólvallagötu. Íbúðin skiptist í
gang, tvö til þrjú herbergi, stóra stofu (hægt
að bæta við herbergi), eldhús og baðherbergi.
Vandaðar innréttingar og gólfefni. Tvennar
svalir eru á íbúðinni , annarsvegar úr stofu og
hinsvegar útaf eldhúsi. Íbúðin hefur verið end-
urnýjuð og eru innréttingar og gólfefni vönd-
uð. Góð staðsetning í vesturbæ Reykjavíkur.
Íbúð er laus 1.11.2005. V. 20,9 m. 5126

Maríubaugur - Laus strax Falleg, ný-
leg 3ja herbergja íbúð á 3. hæð í húsi þar sem
aðeins er ein íbúð á hæð og þrjár íbúðir í
stigagangi. Íbúðin skiptist í hol, tvö herbergi,
stofu, eldhús, baðherbergi, þvottahús og
geymslu. Frábært útsýni. V. 19,9 m. 5302

Akurhvarf - Glæsileg íbúð Glæsileg
3ja herbergja íbúð á 2. hæð í nýju lyftuhúsi í
Hvarfahverfinu við Vatnsenda í Kópavogi.
Eignin er einstaklega vel skipulögð, í 3. hæða
lyftuhúsi auk stæðis í bílageymslu. Íbúðin
skiptist í forstofu, hol, eldhús, þvottahús, bað-
herbergi, tvö herbergi og stofu. Svalir til suð-
urs. Íbúðin er fullbúin án gólfefna. Eikarinnrétt-
ingar. Öll tæki eru frá AEG. Handklæðaofn. V.
24,9 m. 5273

2JA HERBERGJA

Breiðavík - fallegt útsýni Falleg 2ja
herbergja 74 fm íbúð í litlu fjölbýli með sér inn-
gangi af svölum.Íbúðin skiptist í forstofu, hol,
svefnherbergi, eldhús, baðherbergi, stofu og
sér þvottahús/geymslu. Á jarðhæð er sér-
geymsla og hjólageymsla. V. 16,8 m. 5364

Sverrir Kristinsson löggiltur fasteignasali

Sverrir Kristinsson
Framkvæmdastjóri

sverrir@eignamidlun.is

Þorleifur St. Guðmundsson
B.Sc. Sölumaður

thorleifur@eignamidlun.is

Guðmundur Sigurjónsson
Lögfr. og lögg. fasteignasali
gudmundur@eignamidlun.is

Magnea Sverrisdóttir
Löggiltur fasteignasali

magnea@eignamidlun.is

Kjartan Hallgeirsson
Löggiltur fasteignasali 

kjartan@eignamidlun.is

Óskar Rúnar Harðarson
Lögfræðingur

oskar@eignamidlun.is

Jason Guðmundsson
Löggiltur fasteignasali
jason@eignamidlun.is

Geir Sigurðsson
Löggiltur fasteignasali
geir@eignamidlun.is

Hákon Jónsson
B.A., Sölumaður

hakon@eignamidlun.is

Elín Þorleifsdóttir
ritari

elin@eignamidlun.is

Jóhanna Valdimarsdóttir
Gjaldkeri

johanna@eignamidlun.is

Ólöf Steinarsdóttir
Ritari

olof@eignamidlun.is

Margrét Jónsdóttir
Skjalagerð

margret@eignamidlun.is

Fr
um

RÁNARGATA - GLÆSILEG  
Glæsileg 4ra-5 herbergja íbúð á 3.hæð
með fallegu útsýni. Íbúðin hefur öll verið
innréttuð á glæsilegan hátt m.a. gólfefni,
eldhúsinnrétting sem er með granítvinnu-
borðum, innb. ísskáp o.fl. Á neðri hæðinni
er baðherb, herbergi,eldhús og stórar
stofur. Í risi eru tvö herb., sjónvarpshol og
baðherbergi/þvottahús. Suðursvalir eru út
af stofu en norðursvalir út af sjónvarpsholi.
EIGN Í SÉRFLOKKI  5421

NAUSTABRYGGJA - VIÐ SJÁVARSÍÐUNA  
Glæsilegt og fullbúið 192,5 fm raðhús á
þremur hæðum við sjávarsíðuna. Á jarð-
hæð er stór bílskúr, forstofa, herbergi og
baðherbergi/þvottahús. Á miðhæð er eld-
hús, baðherbergi, stofa og borðstofa. Á
efstu hæð er baðstofa (eru tvö herbergi á
teikningu) með mikilli lofthæð, baðherbergi
og hjónaherbergi. Góðar 23 fm svalir eru
útaf borðstofu til suðurs. Glæsilegt og
óhindrað útsýni út á smábátabryggjuna og
til Gufuneshöfðans. V. 42,3 m. 5355

DOFRABORGIR - GLÆSILEGT ÚTSÝNI  
Glæsilegt raðhús á tveimur hæðum á fal-
legum útsýnisstað í Grafarvogi. Húsið er
hraunað að utan og er bílskúrinn sam-
byggður húsinu. Stórt bílaplan er framan
við húsið og er hitalögn í hluta þess. Hús-
ið skiptist á eftirfarandi hátt. Neðri hæð:
Anddyri, þvottahús, tvö svefnherbergi,
baðherbergi og sjónvarpsstofa. Efri hæð:
Stofa og borðstofa, eldhús, gestasnyrting,
hjónaherbergi og fataherbergi inn af því. V.
38 m. 5352

KAMBASEL - ALLT SÉR  
3ja herbergja 102,9 fm íbúð með sérinn-
gangi á jarðhæð, sér garð og verönd.
Eignin skiptist í anddyri, hol,
geymslu/tölvuherbergi, stofu, eldhús, bað-
herbergi og 2 stór svefnherbergi. Sér
þvottahús er inn af eldhúsi. V. 19,5 m.
5396

KAPLASKJÓLSVEGUR   
4ra herbergja björt og falleg 100,4 fm end-
aíbúð á 2. hæð með útsýni yfir KR-völlinn.
Íbúðin skiptist í hol, baðherbergi, 3 svefn-
herbergi og eldhús.  Möguleiki er á að
sameina eitt herbergi stofunni. Suðursvalir
eru út af stofunni. Stutt er í alla þjónustu.
V. 20,7 m. 5362

REIÐVAÐ - LAUS STRAX  
Vönduð fullbúin 3ja herb. 83 fm íbúð í fal-
legu og velstaðsettu nýju fjölbýlishúsi á
glæsilegum útsýnisstað í Norðlingaholti,
rétt austan Elliðavatns. Sér bílstæði í upp-
hitaðri bílageymslu í kjallara. Íbúðin skiptist
í stofu, 2 svefnherb., eldhús, baðherb. og
sérþvottahús. Sér inngangur er af svölum.
5398

HÆÐARGARÐUR - ÞJÓNUSTUÍBÚÐ  
3ja herb. falleg og björt 85 fm 3ja herbergja
þjónustuíbúð á 2. hæð í lyftuhúsi við Hæð-
argarð. Auk þess fylgir íbúðinni 24 fm merkt
stæði í bílageymslu sem er innangengt í.
Íbúðin skiptist m.a. í stóra stofu, eldhús, tvö
herbergi, baðherbergi og geymslu. Svalir til
suðurs eru útaf stofu. Húsvörður. Vönduð
og snyrtileg sameign er í húsinu. Reykjavík-
urborg rekur þjónustumiðstöð í húsinu og er
innangegnt í hana.  5367

HVASSALEITI FYRIR ELDRI BORGARA  
3ja-4ra herbergja 108 fm íbúð á 5. hæð í
VR húsinu og sem er fyrir eldri borgara, 63
ára og eldri. Íbúðin skiptist í hol, eldhús,
stofu,borðstofu, opið sjónvarpsherbergi,
baðherbergi og svefnherbergi. Sér-
geymsla er í kjallara. Sam. þvottahús er á
hæð. Í sameign og á 1. hæð er þjónusta,
matur, hárgreiðsla, snyrting, salur og fl.
Íbúðin er laus strax. V. 27,9 m. 5357

FAXATÚN - EINBÝLI 
Fallegt 240 fm einbýlishús á þremur pöllum
við Faxatún í Garðabæ. Eignin skiptist m.a.
í hol, eldhús, stofu og borðstofu miðpalli. Á
efsta palli er baðherbergi og fjögur herbergi.
Á neðsta palli er hol, þvottahús, baðher-
bergi, herbergi, sjónvarpsherbergi og
geymsla. Fallegur garður. Hellulögð verönd.
Húsið hefur hlotið gott viðhald. V. 39 m.
5311 
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• Alark-arkitektar þekktir fyrir glæsilega hönnun. 
• Stórir gluggar til að njóta mikils útsýnis úr íbúðum.
• Allar íbúðir eru bjartar og sólríkar. 
• Stórar svalir á öllum íbúðum.
• Sér garður fyrir íbúðir á jarðhæð.

• Tvö stigahús með lyftu.
• Vandaður frágangur í sameign 
• Útveggir á stigahúsi klæddir með olíuborinni eik.
• Sér þvottahús í öllum íbúðum. 
• Göngufæri við Elliðavatn og Heiðmörk. 

Suðurlandsbraut 4a • 108 Rvk. • Fax 533 4811 • midborg@midborg.is

533 4800

Laugavegur 182 • 105 Rvík • Fax 533 4811 • midborg@midborg.is

Björn Þorri hdl., lögg. fastsali, Karl Georg hrl., lögg. fastsali.

Vorum að fá í einkasölu glæsilegar 2ja og stórar 3ja herbergja íbúðir við Sandavað 9 og 11 á mjög fallegum
útsýnisstað. Íbúðirnar eru í þriggja hæða lyftuhúsi, með alls 30 íbúðum, sem skiptast í 28 þriggja herbergja og
2 tveggja herbergja. Öllum 3ja herbergja íbúðum fylgir sér stæði í lokaðri bílageymslu. Byggingaraðili eru
Keflavíkurverktakar hf. Íbúðunum er skilað fullbúnum með gólfefnum, vandaðar innréttingar frá HTH og  tæki.
Allar íbúðir eru með sérinngang og eru til afhendingar fyrir næsta vor. 

Allar nánari upplýsingar og teikningar á skrifstofu Miðborgar



traust
Viðskipti okkar snúast um...

Landssamtök fasteignasala

• Tryggja hag neytenda með  frjálsri samkeppni á milli fasteignasala.
• Auka menntun starfsfólks á fasteignasölum með viðurkenndum námsgráðum.
• Fella niður skylduaðild að Félagi fasteignasala svo fasteignasalar hafi frjálst val  
 um félagsaðild.
• Auka upplýsingagjöf til kaupenda og seljenda um fasteignaviðskipti. 
• Leggja áherslu á félagsstarf á landsbyggðinni jafnt sem á höfuðborgarsvæðinu.
• Efla tiltrú almennings á fasteignasölum með gegnsæjum verkferlum.
• Auka fagmennsku í fasteignasölu með skýrum gæðastöðlum. 

Landssamtök fasteignasala eru nýstofnuð samtök með 
skýr markmið:

Við teljum að fjölhæf þekking sé grundvöllur að vel heppnuðum viðskiptum.  Traust og 
áreiðanleg vinnubrögð vel menntaðs starfsfólks í umboði og á ábyrgð fasteignasala er 
það sem við stöndum fyrir.
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SUNNUDAGUR  30. október 2005  

Valhöll fasteignasala Síðumúla 27. Sími 588-4477. Ingólfur G. Gissurarson lögg. fasteignasali.

Nýtt fullbúið stórglæsilegt 182 fm raðhús á tveimur hæðum með inn-
byggðum góðum bílskúr. Húsið er fullbúið að innan sem utan með
glæsilegum innréttingum. Parket á gólfum. Tvöfaldur amerískur ísskápur
og uppþvottavél af vandaðri gerð. Sérlega skemmtileg staðsetning. Ör-
stutt í skóla, sundlaug íþr.miðst. o.fl. Samdóma álit allra Álftnesinga að
þar sé dásamlegt að búa, friður og náttúran við hendina og stutt í fjör-
una. Eignin til afhendingar strax. Verð 37,9 millj.

Upplýsingar gefur Þórhallur sölumaður í síma 896-8232.

Til sýnis í dag milli kl. 14 og 16

Kringlunni 4 - 6 Norðurturni, 10. hæð • 103 Reykjavík • Sími 530 4600 • Fax 530 4609 • eigna@eigna.is

Félag Fasteignasala

SUNDIN

LANGHOLTSVEGUR. 
2JA herbergja kjallaraíbúð í góðu 3ja íbúða
húsi.
Sameiginlegt þvottahús, Rúmgóð stofa og
eldhús, baðherbergi með baðkari/ sturtu,
rúmgott svefnherbergi. Garður afgirtur
með góðu tréverki. Ný rafmagnstafla
skolplagnir nýlega myndaða. Góð fyrsta
eign.V: 13,7 millj. 

SELJAHVERFI

FLÚÐASEL. 
3ja herbergja 96,3 fmíbúð á jarðhæð í góðu
fjölbýlishúsi. Góð staðsetning, stutt í
grunnskóla og þjónustu. Íbúðin er stök á
hæðinni. Rúmgóð svefnherbergi, gott el-
hús með nýlegri innréttingu
Baðherbergi flísalagt í hólf og gólf, baðkar
með sturtuhaus - nýleg innrétting. 
5,6 fm geymsla er á sömu hæð. ( Innifalin í
fm tölu ) V: 15,7 millj.

BREIÐHOLT / BERG

AUSTURBERG. 
4ra herb. Aukaherbergi í kjallara með að-

gengi að salerni, þvottahús innan íbúðar.

Rúmgóð stofa með útgengi út á mjög stór-

ar suðursvalir. Rúmgott baðherbergi,

hjónaherbergi með góðu skápaplássi. Tvö

barnaherbergi.Geymsla í kjallara Verð:

17,9 millj. LAUS VIÐ KAUPSAMNING.

BREIÐHOLT / FELL

TORFUFELL 
79,2 fm 3ja herbergja íbúð á efstu hæð í 4

hæða fjölbýli. Íbúðin er 73,3 fm og geymsla

á neðstu hæð 5,9 fm. V. 13,2 millj.

Ómar
Bendtsen
Sölufulltrúi
s. 892 4506

Guðfinna
Sverrisdóttir 
Ritari

Ágústína
Pálmarsd.
Ritari -
skjalavinnsla

Ólafur Þór
Gíslason 
Sölustjóri
s. 822 4610

Sigurður Örn 
Sigurðarsson 
Löggiltur
fasteignasali

Sigurður Örn Sigurðarson, viðskiptafræðingur og lögg. fasteignasali

FOSSVOGUR

OPIÐ HÚS Í DAG SUNNUDAG KL 17-18:00
KÚRLANDI 11 

Tveggja hæða 310fm raðhús á þessum
mjög svo eftirsótta stað, húsið er allt ný
málað, gler og timburverk á suðurhlið ný-
lega endurnýjað, 6 svefnherbergi, stórt fjöl-
skylduherbergi, góðar geymslur, 
2. baðherbergi, 1. gestasalerni, 26 fm bíl-
skúr með hita og rafmagni, góður og gróinn
garður, steinsnar frá frístundarsvæðinu í
Fossvogsdal.Óskað er eftir tilboði í eign-
ina.
SÖLUMENN EIGNALISTANS TAKA VEL Á
MÓTI YKKUR.

FLORIDA

FLORIDA USA. 
Nú er hagstætt að kaupa í USA.
Þetta glæsilega og vandaða einbýlishús í
Florida er til sölu.
Pinewodd Drive 6458
Ventura 
Orlando Florida
Laust til afhendingar.
Verð $439.900 Stgr.
Nánari uppl. gefur Ólafur á skrifstofu Eigna-
listans.

EINBÝLI.
TVÍBÝLI
RAÐHÚS
PARHÚS

HÆÐIR
4-5 HERBERGJA
3JA HERBERGJA
2JA HERBERGJA.

VEGNA MIKILLAR SÖLU VANTAR 
ALLAR GERÐIR EIGNA Á SKRÁ.

VERÐMETUM OG SKOÐUM SAMDÆGURS.

Ö R U G G  M I Ð L U N  E I G N A

SÉREIGN

KRINGLAN 
Glæsileg og fallega innréttað húsnæði á 9.
hæð í norðurtutni Kringlunnar 4-6, með út-
sýni allan fjallahringinn frá Akrafjalli suður
til Lönguhlíðar. 
Selst með öllum búnaði og húsgögnum.
Eldhúskrókur og sturtuklefi.
Plássið er ekki hannað sem skrifstofa held-
ur afdrep fyrir efnaðan einstakling þar sem
hann getur unnið í friði og hitt viðskiptavini
og félaga.Verð 20,5 millj stgr.



2005 Renault Grand Scenic II 2,0 L Pri-
vilege Luxe typa. 7 manna, sjálfskiptur,
leður og áklæði í bland, 8 líknarbelgir,
dráttarkrókur, lykillaus ræsing, álfelgur,
regnskynjari, sjálfvirk loftkæling, ofl. ofl.
Til sýnis á staðnum. Tilboðsverð 2.390
þús.

Sparibíll ehf
Skúlagötu 17, 101 Reykjavík

Sími: 577 3344
www.sparibill.is

Leitin að nýjum bíl hefst á www.is-
landus.com. Við seljum bíla langt undir
markaðsverði, veitum öfluga þjónustu,
allt að 5 ára ábyrgð og útvegum bílalán.
Ef draumabíllinn þinn er ekki til á vefn-
um okkar í dag, finnum við hann fljótt
með alþjóðlegri bílaleit. Gerðu kjara-
kaup í Bílabúð eða reyfarakaup á Bíla-
Uppboði Islandus.com. Sími þjónustu-
vers 552 2000 og netspjall við sölu-
menn er á www.islandus.com

Fyrstur kemur Fyrstur fær. Nokkrir
splúnkunýjir Jeep Grand Cherokee
2005 á útsöluverði. Nýr frá verksmiðju
V6 frá kr. 3.299.000, V8 Limited frá kr.
3.899.000 og V8 HEMI Limited frá kr.
4.190.000. Eigum einnig nokkra lítið
ekna 2005 bíla með nýja laginu frá kr.
2.650.000. Valinn Jeppi ársins 2005 af
bílablöðum í USA. Allt að 5 ára ábyrgð
og bílalán fæst á alla bíla frá Is-
landus.com. Nýjir og nýlegir bílar langt
undir markaðsverði. Sími 552 2000.

Porsche Cayenne 2004, ekinn 18 þús.
km. Grátt leður, sóllúga, 18” Turbo felg-
ur ofl. ofl. Tilboð 5.990 þ. Sveinn 856
7334. Stórglæsilegt eintak.

Skoda Octavía 4x4 2,0 árg. 08/2001,
ekinn 66 þús. km, álf., dráttarkr., mjög
gott eintak. Verðh. 1.190 þús. Uppl. í s.
694 3308.

www.bilapartar.is Toyota Yaris árg.
1999, ekinn 137 þús. km, samlitur,
spoiler, álfelgur og geislaspilari. Einnig
Toyota Corolla árg. 1993, 1600 vél,
sjálfskipt, spoiler og álfelgur. Uppl. í s.
893 6404.

Scout II ‘73 til sölu, gullmoli í topp-
standi. 6cyl, 4g., ek. 135 þ. km, sk. ‘06.
Tilboð. S. 864 2019.

Honda civic 1400, 3/2000 ek. 120 þ.
sjálfskiptur mjög góður Verð 720 þús.
tilboð 670 Þús. s:846-1997

2005 Chevrolet Z71 5 dyra leður 20”
krome felgur stærra púst ný loftsía leð-
ur segl krókur omfl. v. 3,7M S:860-9243

Nissan Almera 1.4 árg. ‘99 beinskiptur
ekinn 94 þús. CD player, sumar+vetrar-
dekk. Uppl. í s. 694 9445.

Til sölu Toyota Corolla ‘93, sk. ‘06. CD,
Bíll í toppstandi. S. 899 9066.

Til sölu Peugot 406 ‘97, sk. ‘06, ek. ca.
30 þ. á vél. Verð 250 þ. Uppl. í s. 825
2281.

16” nagladekk, sem ný. 205/55/R16.
20 þ. S. 825 6139.

MMC Lancer, grænn, árg. ‘95, ek. 166
þús. Þarfnast lagf. Sk. ‘05. S. 894 0382,
Kristín.

Tveir góðir. Suzuki Baleno st. árg. ‘97, v.
265 þ. stgr. Renault Twingo árg. ‘97, v.
235 þ. stgr. Get tekið ódýran sem má
vera bilaður upp í. S. 896 6744.

Grand Limetid Cherokee árg. ‘90, 4L vél
í góðu lagi. Verð 150-170 þús. Uppl. í s.
895 9754.

Gullmoli til sölu. Mitsubishi Colt ‘91. Vel
farinn. Nýskoðaður. Verð 100-120 þús
staðgr. S.847 6993

VW Golf ‘94 station, skoð. til ág. 2006 í
fínu lagi. Sumar- og vetrar dekk. Verð
110 þús. Uppl. í s. 821 6224.

Til sölu Suzuki Sidekick árg.’95, dökk-
blár með filmum. Ek. 152 þús. Verð 230
þús. S.860 3585

Volvo 244 árg. ‘87 115,6 hö, ek. 200
þús. Góður bíll í fínu standi, nema
beyglað frambretti. Þarf að skipta um
stýrisenda vinstra megin til þess að
hann komist í gegnum skoðun. Bíll sem
á mikið eftir! Verðhugmynd 80 þús. S.
823 5471.

Volvo 460 ‘97 2,0 L. Ssk. Ekinn 138 þús.
Skoðaður ‘06. Verð 290 þús. Sími 868
8565.

Toyota Corolla XLi. árg.96 ek.155 þús.
Beinsk. 5 dyra, nýskoðaður og í topp
standi. Verð 350 þús. Uppl í síma 844-
4462

Lancer 1600 ‘97 ek. 101000 km. 1 eig-
andi frá byrjun vel með farinn í topp-
lagi, nýleg tímareim og vetrardekk tilb.
kr. 395.000stgr. S. 8995549 / 8631722.

Til sölu Subaru Legacy Wagoon árg. ‘95.
Uppl. í s. 892 9610.

Til sölu Megane Scenic árg. ‘98, 1.6 L,
ek. 85 þús., 5 gíra, sk. ‘06. Verð 630
þús. Skipti ódýrari. S. 868 8565.

VW Golf ‘99 1,6, ek. 115 þ. Ný tímareim,
bremsur o.m.fl. Verð 760 þ. S. 866
3183.

Opel Calibra 4x4 2l turbo intercooler
204 hö. ‘94, 145 þ. km. Tjónlaus, mikið
endurnýjaður. 850 þ. kr. S. 864 5622.

MMC 3000 GT Twin Turbo árg. ‘92 vel
með farinn. Ásett verð 1200 þús. Selst á
990 þús. stgr. Uppl. í s. 659 8272.

Tilboð 1.090 þús.
Ásett verð 1.250 þús. 300 þús. út + yf-
irtaka á láni, afb. 25 þús. á mán. BMW
318 árg. ‘99, ek. 142 þús., bsk. Til sýnis
og sölu á Nýju Bílahöllinni s. 567 2277.

BMW 735 árg. ‘96 ek. 250 þús. fæst á
200 þús. út + yfirtaka á láni 1 mill.
Uppl. í s. 867 6464.

Lexus IS 200. Ek. 106 þús., árg. 2000,
sjálsk., leður, spoiler. Verð 1.390.000.
Lán fylgir. S. 898 4816.

Toyota Avensis 1800 beinskiptur. Ár-
gerð 2004. Verð 2.290.000. Ekinn 30
þús. Sími. 693 1813.

Toyota Avensis árg.2005 ek.19 þ.km,
með krók, sumar og vetrardekk v.2.400
þ. s.6599593

Ford Galaxy 07/05, 7 sæta, diesel, þrjú
barnasæti, snúningstóll, AC loftk. Bein
sala 2.900.000. Sími 692 8001 & 554
1253.

Ford 150 Lariat 5,4 árg. 2005, ek. 18
þús. Klæddur pallur með loki. Verð
3.850 þús skipti á ódýrari. Uppl. í s. 822
0255.

Ford Explorer XLS 4x4 árg. 09/2002, V6
4.0 sjálfsk. Ekinn 94 þ.m. Sk. ‘07. Gott
ástand. Verð 1.980 þ.kr., 450 út og yfir-
taka 32 þ./mán. S. 864-0695.

Izuzu Trooper ‘99, ný dekk, sk. ‘06, gott
verð Áhvílandi 900 þús. S. 820 4381
helgi@postbarinn.is

Lítið notaðir 2005 Jeep Grand Cher-
okee með nýja laginu. Frá aðeins kr.
2.599.000. Nýja eða nýlega Ford og
Jeep jeppa færðu ódýrara hjá Is-
landus.com. Bílar langt undir markaðs-
verði, öflug þjónusta, allt að 5 ára
ábyrgð og bílalán. Ef draumabíllinn
þinn er ekki til á vefnum okkar í dag,
finnum við hann fljótt með alþjóðlegri
bílaleit. Gerðu kjarakaup í Bílabúð eða
reyfarakaup á BílaUppboði Is-
landus.com. Sími þjónustuvers 552
2000 og netspjall við sölumenn er á
www.islandus.com

Sýningarbíll kominn til landsins! Árgerð
2006, nýr 7 manna Jeep Commandor.
Algerlega ný hönnun og ótrúlega hag-
stætt verð! Nánari upplýsingar á
www.islandus.com Gerðu kjarakaup í
Bílabúð eða reyfarakaup á BílaUppboði
Islandus.com. Sími þjónustuvers 552
2000 og netspjall við sölumenn er á
www.islandus.com www.islandus.com

MMC Pajero 2,8 TDi árg 9/’96, Gullfal-
legur bíll, álfelgur spolier, 7 manna, ssk.
Verð 950 þús., stgr. Ath skipti. Uppl. í s.
865 3307.

Til sölu Nissan Patrol SE+ 04/2001, ek.
58 þ. 38” breyting, grind, kastarar, læs-
ingar, loftdæla, tölvukubbur, þjófavörn,
fjarstart, talstöð ofl. Tveir dekkjagangar.
Verð 3,9. Uppl. í s. 899 6926.

Hilux 93 ekin 253 er á 32” lítur vel út.
s:6983060

Frábær bíll
Til sölu Toyota Landcruiser 90 árg. ‘99,
ekinn aðeins 84 þús. 35” breyttur, ný
dekk, dráttarbeisli og grillgrind. Mjög
góður bíll. Uppl. í síma 862 7050.

Nissan Terrano Luxury 09/2001 ek.
101.000 þ. Sjálfskiptur, breyttur á 33”
dekk. Upplýsingar í síma 894 4713.

Góður fyrir veturinn!
Nissan Terrano 97. Ný skoðaður, ný
dekk, nýtt púst,bíll í toppstandi ekinn
122 þús. Verð 780.000. S. 840 6825.

Landcruiser 90 árg. ‘04, 8 manna, 35”
upphækkun, sjálfsk. silfurgrár dísel eð-
alvagn, ek. 56 þús. Verð 4.640 þús.
Uppl. í s. 894 2488 & 567 3454.

Til sölu Dodge Durango árg. 2004 5,7L
Hemi vél. Uppl. í s. 868 6656 & 846
6766.

Til sölu Toyota 4Runner V6 árg. ‘91, ný-
skoðaður, 33” breyttur, ssk. Uppl. í s.
894 3005.

Toyota Land Cruiser ‘99 LX 35”. Ekinn
119 þ. Í toppstandi 2.450.000,- Sími
698 3377 & 840 9117.

Toyota Land Cruiser 90 VX árg. ‘03, ek.
47 þús. Rafm. í öllu, leður, loftpúða-
fjöðrun, fjarstart o.m.fl. Verð 4.5 millj. S.
892 6878.

Til sölu Willys cj7 1978. Er á slitnum 38”
Ground hawk. Talsvert yfirfarinn en
þarfnast lagfæringa. Ásett verð 400þús.
Uppl í síma 6161361 eftir kl 18.30. Óli

Korondo disel jeppi ‘99. sjálfsk. ekinn
ca. 140 þús. til sölu. Allur ný-yfirfarinn
bæði vél og bremsur. Ásett verð kr.
750.þús. Uppl. í síma 6698391 eftir kl.
l3 á daginn.

Jeppar

2 milljónir +

1-2 milljónir

500-999 þús.

250-499 þús.

0-250 þús.

Bílar til sölu

[ ALLAR SMÁAUGLÝSINGAR VIKUNNAR Á visir.is ]

SMÁAUGLÝSINGASÍMINN 
ER OPINN ALLA DAGA 
KL. 8–22

SMÁAUGLÝSINGASÍMINN 
ER 550 5000
smaar@frettabladid.is / visir.is

TIL BIRTINGAR NÆSTA
DAG ÞARF AÐ PANTA
FYRIR KL. 14.30

AFGREIÐSLAN ER OPIN:
MÁNUDAG TIL MIÐVIKUDAGS     8–18
FIMMTUDAG OG FÖSTUDAG      8–19
LAUGARDAG 9–17 SUNNUDAG 11–16 



Toyota Hi-Ace árg. ‘99, styttri týpan. Lít-
ur mjög vel út. Uppl. í s. 692 8593 &
567 3848.

Chevey Exress, 9 manna, V8, Hvítur. Ek.
55 þús., mílur. Tilboð óskast. Uppl. í s.
660 7750.

Get útvegað flestar stærðir lítið notaðra
sendibíla frá Þýskalandi á frábæru
verði, stuttur afgreiðslufrestur. Áhuga-
samir sendið á netfangið pet-
urk@centrum.is

M. Benz 4140 8x4 árg. 09/2003 75.
000 km m. hálfpípupalli. Getum útveg-
að þennan bíl ásamt fl. vörubílum,
vögnum og tækjum. Heiði Vélahlutir s.
534 3441 .

Mercedes-Benz árg 06/1998
249.000þkm.6x4 m stól og Hiab 245
krana. Scania 143, 1991 8x4 m Hiab
87tm krana. Getum útvegað þesa krana
ásamt fleiri bílum og tækjum. Heiði
Vélahlutir s. 534 3441.

Til sölu Scania 164 árg. ‘02, ek. 420 þús.
580 hestöfl með retarder bremsu. Loft
framan og aftan. 8,30 kassi með kæli-
vél. Góður bíll. S. 895 2703.

Atric Cat Jag árg. ‘86 440. Dettur í gang
og virkar vel. Verð 70 þús. Uppl. í s. 895
9754.

100 kw Cummins ljósavél í góðu lagi,
keyrð 700 tíma. S. 896 5531.

Óska eftir 2ja-3ja tonna grásleppuleyfi.
Uppl. í síma 898 4620.

Negld 16” vetradekk undir jeppa. Lítið
notuð. Verð 12.000 kr. stk. Uppl. í s. 896
5787.

Nýleg vetradekk 15” og álfelgur geta
fylgt með verðhugmynd 24.000 án
álfelgnanna uppl. í síma 669 9398.

32” nelgd vetrardekk á felgum undir
Toyota Hilux eða samblærilegt. Verð 30
þús. S. 897 5484.

Til sölu 4 stk 35x15” BF Goodrich dekk.
Negld og lítið slitin. Uppl í s. 695 0551
e. 17.

Til sölu felgur og vetrardekk + hjól-
koppar 185-65R15. Avensis, Carina E.
Verð 30 þús. S. 860 8842.

Góð 16” vetrardekk á felgum sem
passa undir VW Passat hjólkoppar. Sími
697 9909.

15” nagladekk á álfelgum, 205/75 R15.
Passar á subaru Legacy og fl. bílateg-
undir. Sem nýtt. Verð 50 þús. S. 553
4292 & 893 5125.

Til sölu 4 negld dekk, 185/70/14 á
Corollu felgum. V. 25 þús. S. 898 4166

Til sölu ódýr negld vetrardekk á felgum.
185/70 R-14, subaru impreza. S.554
5830

Lítil slitin 38” dekk á felgum, einnig lítið
slitin 35” dekk, negld og skorin. S. 895
2703.

4 stk. nýleg nagladekk 175/70/R14
undan Honda Civic. Verð samkomulag.
Uppl. í s. 424 6621 & 891 6321.

Til sölu ný negld snjódekk á hálfvirði,
195/65 R15. Einnig stálfelgur undan
Opel Vectra. S. 692 2141.

Aðalpartasalan s. 565
9700

Kaplahrauni 11 HF. Eigum varahluti í
Hyundai, Peugeot, Mazda, MMC, Opel
og fl. Kaupum bíla til niðurrifs.

bilapartar.is
Bílapartar, erum flutt í Grænumýri 3
Mosfellsbæ, s. 587 7659. Erum ein-
göngu með Toyota. Kaupum Toyota-
bíla. Opið virka daga frá 10-18.

Partar VTS S. 421-8090. Subaru Im-
presa 2,0GX ‘03 Toyota, Nissan, Opel,
Audi 100 ‘95, Lancer Golf. Opið 8-18.
Lau. 10-15.

Alternatorar & Startarar í Fólksbíla,
Vörub. Vinnuv. Bátav. á lager og hrað-
sendingar. 40 ára reynsla. Bílaraf. Auð-
brekku 20. S. 564 0400.

Chelsea - Boltinn. Brilliant sæti á alla
leiki. Áhugasamir sendið póst í tíma á
Chelsea@visir.is

Til sölu trésmíðarvélar (verkstæði). Mik-
il verkefni framundan sem væntanlegur
kaupandi getur yfirtekið. Verkstæðið er
í fullum rekstri. Uppl. í s. 892 8413.

20 feta gámur, einangraður með raf-
magni. Uppl. í s. 893 4976.

Vandaðir hringstigar, ótrúlega hagstæð
verð, hæð stillanleg upp í 300cm.
Breiddir 120, 140 og 160 cm, 40mm
beykiþrep og beykihandlisti, verð frá
219.700-, stálþrep og plasthandlisti,
verð frá 158.000. Stigalagerinn, Dal-
brekku 26 s. 5641890.

Stigar hringstigar og handrið á lager. Til
í 38mm þykku beyki, gler og einnig stál.
Mjög hagstætt verð. Einnig ryðfrí fittings
fáanleg á sama stað. Atlantskaup ehf.
Uppl. í s. 533 3700.

Mjög góður með blúndu og breiðum
hlýrum BCD skálum kr. 1.995,- og bux-
ur í stíl kr. 995,-Misty, Laugavegi 178,
105 Reykjavík sími 551 3366. Mælum
og veitum faglega ráðgjöf.

Til sölu ný og ónotuð Markman rafstöð
6,5 hö. Verð 120 þús. Uppl. í s. 692
4209.

Edesa ísskápur, nýlegur, hæð 170 cm,
breidd 60 cm. Westinghouse ísskápur,
frostfrýr, hæð 165 cm, breidd 70 cm.
Tvöfaldur stálvaskur og svartur sjón-
varps+ græjuskápur. Uppl. í s. 849
7006 & 895 0010.

Nýr brúnn minkapels til sölu. Upplýs-
ingar í síma 568 2544 & 899 8544.

Fjáröflun
Góður heildsölu klósettpappír frá Dan-
mörku tilvalin í fjáröflun f. skóla, íþrótta-
fél. o.fl. Uppl. í s: 895 8582.

Óska eftir 50-80cc mini krossara. Stað-
greiðsla. S. 821 3770.

Óskum eftir notuðum snjóbrettum og
skóm. Uppl. í s. 692 7949.

Til sölu 2 ára, 270 lítra Siemens ísskáp-
ur með frysti. Sanngjarnt verð. Uppl. í
s.822 7006

Get útvegað allar gerðir af harmonikk-
um. Notaðar og nýjar á frábæru verði. S.
690 2020. www.harmonikan.is

Hældrif í góðu lagi og biluð vél bensín.
Tilboð óskast. S. 869 7689 & 568 0142.

Sunbeam - Oster fjárklippur og gripa-
klippur. Kambar og varahlutir. HSW
sjálfskammta sprautur og ormalyfsdæl-
ur. Heiði rekstrarfélag. Afgreiðsla á
svæði Áburðarverksmiðjunnar í Gufu-
nesi. Símar 534 3441 og 534 3442.

TIL SÖLU: Behringer B300 box, innb.
magnarar, 300W RMS. Kaplar, stultur,
DJ mixer getur fylgt. S: 8229308.

Sjónvarps/videoviðgerðir. Afsl. til
elli/öryrkja. Sækjum. Litsýn, Síðumúli
35, s. 552 7095.

Handflekamót til leigu
Ca. 40m af álmótum, auðvelt í notkun
án krana. Uppl. í s. 660 3940.

kr. 5.900.
Opið 10.00-18.00 þriðjud.- föstud.
Praxis S. 568 2878 & 691 0808 Síðu-
múla 13, 108 R. www.praxis.is , prax-
is@praxis.is

barnapía óskast til að gæta 5 ára
drengs 1-2 helgar í mán á nóttuni í
vesturbæ upplýsingar í síma 8499784
og email ingunn785@hotmail.com

Jólasveinn.is. Erum byrjaðir að taka nið-
ur pantanir. Söng og sprell jólasveinar,
þeir hressustu í bænum. Komum á jóla-
ballið, í jólaboðið, í jólaglöggið eða
með þér að sækja jólatré. [Kynning ehf]
S. 586 9000.

Nostra Hreingerningarþjónusta. Tökum
að okkur fyrirtækja-, heimilis-, flutnings-
, stigagangaþrif og teppahreinsanir,
bónvinnu og gluggaþvott. Uppl. í s. 578
1450 eða senda fyrirspurnir á
nostra@nostra.is

Túnþökusala Oddsteins
Túnþökur til sölu, frí heimkeyrsla.
Steini. S. 663 6666 & 663 7666.

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

Tökum að okkur málningarvinnu, flísa-
lagnir, tabet og veggfóður. S. 848 6230.

Opið allan sólahringinn. Geri við tölvur
í heimahúsum og skrifstofum. Fljót og
góð þjónusta. Viðgerðir og uppsetning.
Sími 693 9221. www.tolvuvaktin.is

Örlagalínan 908 1800 &
595 2001

Miðlar, spámiðlar, tarotlestur, draum-
ráðningar. Fáðu svör við spurningum
þínum.

Englaljós til þín.
Ertu óhamingjusamur/söm? Viltu vita
meira?Tarot lestur og fáðu svör við
spurningunum þínum. 908 5050. Lára
kl. 18.00 til kl. 01.00.

Hanna 908 6040
Andleg leiðsögn, miðlun, tarot, spila-
spá, draumar, og huglækningar. Frá kl.
13 til 01.

Getum bætt við okkur verkefnum í flísa-
lögnum, múrverki og sandspörtlun.
Uppl. hjá Granant Múr, sími 866 6291.

Byggingarverktaki getur bætt við sig
verkefnum. S. 897 5347.

15 kíló farin með Shape-works. Borðið
og grennist! Edda S. S. 861 7513 & 820
7547.

Frábær líðan. Alveg síðan, Herbalife
www.eco.is Erla Bjartmarz erla@eco.is
899 4183.

Herbalife - Shapeworks - NouriFusion.
Upplifðu muninn WWW.ARANGUR.IS
S.586 8786.

Viltu léttast? Eða þyngjast? Þú getur það
með Herbalife! Hafðu samband. Ólöf. S.
861 5356, olsiar@hotmail.com

Snyrtistóll+airbrush tæki frá su-do til
sölu, gott verð. Uppl. í síma 820 4706.

Snyrtifræðingur óskar eftir að leigja
snyrtiaðstöðu, helst með öðrum snyrti-
fræðingi. Uppl. í s. 692 4292.

Rope yoga í Mosfellsbæ
Skráning stendur yfir fyrir námskeið
sem byrjar um mánaðarmótin. Umsjón
hefur Gunnlaugur B. Ólafsson Rope
yoga kennari. Leitið upplýsinga á www.
man.is eða í símum 566 8587 & 699
6684.

Til sölu tveir svartir stakir leðurstólar
(Fato) og svartur skápur (90x230) úr
Tekk Vöruhús. Uppl. í s. 846 0448.

Sixties hægindastóll á 4 þ. Siemens
þvottavél á 10 þ. Furuhjónarúm m.
náttb á 10 þ. Eldhúsb. á 2 þ. S. 821
2357.

Til sölu stór (7manna). Svartur leður
hornsófi. Upplýsingar í síma 695 4661.

3 ja ára vel með farið sófasett til sölu
3ja sæta og 2 stólar uppl í s 8937871

Sófasett úr leðri(3+2+1),sófaborð
ásamt 2 hornborðum til sölu.Verð
kr.25000.Sími 864-7107

Búslóð til sölu!
Mahogny húsgögn, skenkur borð, leður
ruggustóll og fl. B&O græjur, rúm 2x90.
Uppl. í s. 562 2018.

Fín furukommóða til sölu á 2-3 þús.
S.568 4647 & 848 8835

Til sölu góð þvottavél á 20 þús og árs-
gamall þurrkari á 10 þús. Í fínu ástandi.
S.848 8835 & 568 4647

Eldhúsinnrétting fæst gefin, lítur vel út.
Á sama stað til sölu nýlegur ísskápur og
uppþvottavél. Einnig til sölu antik
snyrtiborð m.speglum.

Við erum tvær 8 vikna Dalmatiner
stelpur, hreinræktaðar og ættbókar-
færðar. (HRFÍ) Við erum bólusettar, ör-
merktar, ormahreinsaðar og tilbúnar til
að fara á gott heimili. Við erum fjöl-
skylduvænar, barngóðar og lofum að
vera húsbóndahollar. Myndir af okkur
og okkar fjölskyldu http://www.hi-
byliogskip.is Uppl. í s. 893 3985.

Hundabúr-Hundabæli.
30% afsl.

Nutró þurrfóður fyrir hunda og ketti í
hæsta gæðaflokki. Full búð af nýjum
vörum. 30% afsl. af öllu. Opið mán. til
föst. 10 til 18, laugard. 10 til 16, sunnd.
12 til 16. Tokyo Hjallahrauni 4. Hfj. S.
565 8444.

Til sölu Chihuahua hvolpar. Anna s. 868
6058 og 551 9637, gessi@simnet.is

Hundaræktunin í Dals-
mynni

Var beðin um að selja Papilon strák.
Uppl. í s. 566 8417.

Til sölu 2 litlir Chihuahua hvolpar,
snögghærðir, karlkyns. Uppl. í s. 849
0540.

Poodle hvolpar til sölu. Frábærir, fara
ekki úr hárum. Skemmtilegir og auðvelt
að kenna. Eru 6 vikna. Afhendast 8
vikna. Verð 60-70 þús. S. 663 4085,
565 4085 & 862 8088 e. kl. 18 vd.

BAIKAL tvíhleypurnar 3” einn gikkur,
hlaupval, lausar þrengingar. Traustar
byssur. Tilboð kr. 44.900. Sjóbúðin Ak-
ureyri s. 462 6120. www.sjobudin.is

www.sportvorugerdin.is

Fyrir veiðimenn

Byssur

Dýrahald

Gefins

Heimilistæki

Húsgögn

Námskeið

Snyrting

Fæðubótarefni

Heilsuvörur

Önnur þjónusta

Múrarar

Spádómar

Tölvur

Húsaviðhald

Garðyrkja

Hreingerningar

Jólaskemmtanir

Barnagæsla

Verslun

Til bygginga

Sjónvarp

Hljómtæki

Vélar og verkfæri

Hljóðfæri

Heimilistæki

Óskast keypt
Pizza ofn.

Til sölu Blodgett færibanda pizza-
ofn, er sem nýr.

Upplýsingar í síma 660 7750.

Til sölu

Varahlutir

Hjólbarðar

Bátar

Vinnuvélar

Vélsleðar

Vörubílar

Sendibílar
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Glæsilegar 2ja og 3ja herbergja íbúðir
miðsvæðis í Reykjavík. Athugið nánari
upplýsingar má finna á heimsíðu okkar.
www.leiguibudir.is

Kaupmannahöfn - Vester-
brú

Stúdíó íbúð með húsgögnum, ADLS og
sjónvarpi. Til leigu í 2-3 mánuði. Fínn
startpakki fyrir þá sem vilja kynna sér
möguleika Kaupmannahafnar. copen-
hagen@simnet.is

Gott herb. í Kóp. til leigu. WC og sturtu-
aðstaða. Laust fljótlega. S. 699 4368.

2ja herb íbúð til leigu, sv 104, laus 15.
nóv. Uppl. reginas@bifrost.is/866-8710

3ja herbergja íbúð á svæði 108 í Jöldu-
gróf til leigu. Laus frá 1. nóv. S. 863
8892.

Hverfi 108
Til leigu 2ja-3ja herb. íbúð, leigist með
húsgögnum. Sérinngangur og garður.
Rólegt hverfi. Uppl. í s. 562 2018.

2 herb. í búð til leigu í 6 mán, mið-
svæðis í Rvk. Laus strax. Uppl. í s.861
9396

4 manna fjölskyldu vantar leiguhús-
næði, helst í Garðabæ, frá miðjum nóv-
ember til loka febrúar 2006 á meðan
beðið er eftir eigin húsnæði sem er í
byggingu. Sími 699 7768.

Bráð vantar litla íbúð til leigu í RVK í 3
til 4 mán. Verður að vera laus strax. Sími
892 2110.

4ra manna fjölskylda óskar eftir íbúð til
leigu tímabundið sem fyrst. Uppl. í s.
567 1871 & 821 5619.

Óska eftir stúdíoíbúð/rúmgóðu her-
bergi. Er snyrtilegur og skilvísum
greiðslum heitið. S. 864 5290.

30-50 fm hreinlegt atvinnuhúsnæði
óskast í Reykjavík. Uppl. í s. 897 0513.

Búslóðageymsla Olivers geymir búslóð-
ir á brettum. Starfað í 18 ár. S. 567
4046 & 892 2074. Sækjum og sendum
búslóðirnar.

Eigum nokkur stæði laus fyrir húsbíla,
hjólhýsi, 10 þús. kr. pr. m, upphitað og
vaktað hús. Tökum einnig mótorhjól,
aðeins 2.900 kr. pr. mán. Guðmundur
S. 897 8580.

Hagkaup Smáralind
Óskar eftir að ráða fólk til starfa í mat-
vörudeild, sérvörudeild og á kassalínu.
Vinnutíminn er fjölbreyttur eftir störf-
um, spurrning að ræða við Önnu að-
stoðarverslunarstjóra í síma 530 1000
og sjá hvort við eigum ekki samleið.
Einnig er hægt að skila inn umsóknum
í gegnum www.hagkaup.is eða sækja
um á staðnum.

Hlutastörf
Fagkynning ehf. leitar eftir starfsfólki í
vörukynningar í matvöruverslunum.
Viðkomandi þarf að vera með aðlað-
andi framkomu, metnað, söluhæfileika
og reiðubúin(n) að veita framúrskar-
andi þjónustu. Í boði er fjölbreytt og
skemmtilegt starf og sveigjanlegur
vinnutími. Nánari upplýsingar veitir
Harpa í síma 588-0779, á skrifstofu-
tíma. Fagkynning ehf. Smiðjuvegi 72,
200 Kópavogi. www.fagkynning.is
www.fagkynning.is

Vegna aukinna verkefna
Vantar okkur hæft kynningarfólk í
Reykjavík, Akureyri og á landsbyggðinni
strax til starfa. Mikilvægt að viðkomandi
hafi ánægju af samskiptum og sé áreið-
anlegur og stundvís. Snyrtimennska og
lífsgleði er áskilin. Fólk á aldrinum 25
og eldri sérstaklega velkomið. Áhuga-
samir hafi samband við Þórönnu Gunn-
arsdóttir hjá Kynningu ehf. í síma 586
9000 eða í GSM 869 1641. Einnig má
senda umsóknir á anna@kynning.is.

Þjónustuver Domino’s Pizza óskar eftir
starfsfólki, 18 ára og eldra, í hlutastarf
og fullt starf. Áhugasamir sækja um á
www.dominos.is

Óskum eftir rösku fólki til starfa. Einnig
vantar fólk á kvöld og helgarvaktir. Um-
sóknareyðublöð og upplýsingar í Mela-
búðinni Hagamel 39 og hjá verslunar-
stjóra í síma 551 0224.

Bakari óskast til að reka meðalstórt
bakarí í suður Noregi. Möguleikar á af-
komutengdum tekjum auk góðra
launa. Nánari upplýsingar hjá Ingvari í s.
699 60 99 eða ingvar@btnet.is

Kassastarfsmaður
Bónus vantar starfsmenn til afgreiðslu á
kassa í verslun fyrirtækisins í Kringlunni
og Faxafeni. Áhugasamir geta sótt um í
verslun eða á www.bonus.is

Starfsmaður í kæli.
Bónus í Spönginni auglýsir eftir starfs-
manni í kæli. Áhugasamir geta sótt um
í verslun eða á www.bonus.is

Just-Eat.is vantar nokkra góða bílstjóra
á eigin bíl til að keyra út mat á kvöldin.
Uppl. í síma 820 6992.

Vantar þig góða aukavinnu? Eigum laus
nokkur störf í ræstingum á Höfuðborg-
arsvæðinu. Afkastahvetjandi laun. Uppl.
í síma 581 4000 eða www.solar-
service.org

Stórkaup birgðaverslun
Óskar eftir að ráða starfsmenn í tiltekt á
lager og almenn afgreiðslustörf. Um er
að ræða störf með vinnutíma kl 8-17,
auk laugardaga. Áhugasömum er bent
á að hafa samband við Vigni verslunar-
stjóra Stórkaupa, Faxafeni 8 í síma 567
9585 eða senda póst á
storkaup@storkaup.is

Íþróttahús Fram óskar eftir starfsmönn-
um í kvöld og helgarvinnu. Um er að
ræða þrif og húsvörslu. Uppl. í síma 533
5600, Jóhanna milli 8.00-14.00

Símadömur óskast!
Vegna mikilla anna vill Rauða Torgið
enn bæta við “spennandi” símadöm-
um. Frekari upplýsingar fást á
www.raudatorgid.is (Atvinna í boði) og
í s. 899-7987. Skráning í s. 552-3349.

Dyravarsla
Viljum ráða áreiðanlegan starfsmann
við dyravörslu um helgar. Æskilegt að
viðkomandi sé 25 ára eða eldri. Uppl.
og umsóknir á staðnum eða á
www.kringlukrain.is.

Grillhúsið Tryggvagötu
Óskar eftir starfsfólki í sal í kvöld og
helgarvinnu. Unnið er á vöktum, 2 virka
daga í viku og aðra hverja helgi. Uppl. á
staðnum eða í s. 696 8397, Brynja.

Mohair hárstofa
Stólaleiga, gott verð, vinsæll staður. Mo-
hair Sportshúsinu, sími 564 4040.

Húsasmíðameistara vantar laghentan
aðstoðarmann. S. 897 3006.

Læknahjón með 2 börn búsett í Glas-
gow óska eftir Aupair frá byrjun jan.
2006. 18 ára og eldri, reyklaus. Svör
berist til Fréttabl. Skaftahlíð 24 eða á
smaar@frett.is merkt “Glasgow”

BG óskar eftir fólki til starfa við ræsting-
ar seinni part dags og á kvöldin. Einnig
vantar okkur fólk í helgarvinnu. Nánari
upplýsingar veitir Sherry í síma 693
1516 eða sherry@bgthjonustan.is.

Vantar hármodel fyrir Fudge á Íslandi
Fudge á Íslandi vantar hármodel á aldr-
inum 18 til 25 ára, bæði stráka og stelp-
ur til að koma fram á sýningu á vegum
fyrirtækisins. Áhugsamir hafi samband
við Raggý í síma 565-9100 eða 862-
9087

Borgaskóli
Starf við gæslu og ræstingu á fimmtu-
dögum í íþróttahúsi Borgaskóla í Graf-
arvogi. Vinnutími frá kl. 16:00. Hentugt
fyrir skólafólk. Upplýsingar hjá Sæ-
mundi í s. 577 2900.

Útvega pólskt starfsfólk. Er ekki með
starfsmannaleigu. adam1@visir.is s.
894 7799.

Húsasmíðmeistari óskar eftir vinnu sem
undirverktaki. Uppl. í s. 897 5347.

Aukavinna.com
Lítil fyrirhöfn, mikil laun! Kíktu á auka-
vinna.com.

Nú færðu loksins hinar skemmtilegu
merkjamyndir á DVD, frábær danskur
húmor og erótík.undirtextar á norður-
landamálunum verð. 2.950. Gott úrval
af erótískum myndum til leigu og sölu
Grensásvídeó.is Grensásveg 24 pant-
anasími 568 6635 opið alla daga 15.00
- 23.00

Viltu vera memm?
300 manns eru núna að spjalla saman
inni á einkamal.is. Eftir hverju ert þú að
bíða? Einkamál.is

Einkamál

Viðskiptatækifæri

Atvinna óskast

Hveragerði
Rótgróin tannlæknastofa í Hvera-

gerði óskar eftir starfskrafti í
hlutastarf eða 100% starf. Starfið
krefst snyrtimennsku og reglu-

semi.
Nánari upplýsingar fást í S.897

2875

Cafe Victor auglýsir
Vantar fólk í sal í vaktavinnu eða

á dagvaktir.
Upplýsingar veitir Baldur í
síma 692 0735 eða sendið
uppl. á info@cafevictor.is

Brasseria Askur, Suður-
landsbraut 4.

Óska eftir að ráða þjón eða mjög
vana manneskju í 100% vinnu.

Einnig vantar vant fólk í hlutastarf
í sal.

Uppl. í s. 553 9700 eða á
staðnum milli kl. 14-17.

Byggingafræðingur og
vanur tækniteiknari

óskast!!
Til starfa á arkitektastofu í Hafn-
arfirði. Þarf að geta byrjað sem

fyrst. Mjög góð Auto-cad kunnátta
skilyrði.

Umsóknir sendist á arkitekt-
ar@solark.is 861 2707 & 899

2707.

Ræsting-Aukavinna.
Vantar fólk á skrá í tilfallandi af-

leysingastörf.
Uppl. í s. 897 1012 um helgina

eða á raestir@raestir.is

Starfsmenn óskast á
Sjúkrahótel/Fosshótel
við Rauðarárstíg sem

fyrst.
Við leitum að fólki með mikla

þjónustulund til almennra starfa:
við þrif, vinnu í matsal og létta
aðstoð við gesti.Þeir sem vilja

vinna með góðu fólki í heimilis-
legu umhverfi hafi samband við
Bryndísi Konráðsdóttur, for-
stöðumann, í síma 562 3330,

netfang: sjukrahotel@fosshot-
el.is og tekur hún jafnframt á

móti umsóknum.

Leikskólinn Ösp, Iðufelli
16, 111 Rvk.

Leikskólinn Ösp óskar eftir deild-
arstjóra, leikskólakennara og leið-

beinendum sem fyrst. Einnig
vantar aðstoðarmanneskju í eld-

hús.
Upplýsingar gefur leikskóla-
stjóri í síma 557 6989 Svan-

hildur.

List án Landamæra
Auglýst er eftir verkefnisstjóra fyrir
listahátíðina “List án landamæra”
þar sem ráðgert er að tefla sam-
an listamönnum með og án fötl-

unar. Verkefnisstjórinn þarf að
vera hugmyndaríkur, sjálfstæður
og eiga auðvelt með mannleg
samskipti. Starfið felst í skipu-

lagningu “Listar án landamæra” í
samvinnu við stjórn hátíðarinnar.
Meðal verkefna er umsjón listvið-
burða, samskipti við listamenn,

fjáraflanir, samskipti við fjölmiðla
o.fl. Fyrirhugað er að næsta lista-
hátíð undir merkjum “Listar án
landamæra” verði í maímánuði
og er undirbúningur hennar nú
að hefjast. Auglýst er eftir verk-
efnisstjóra í hlutastarf sem gæti
bætt við sig vinnu þegar nálgast

hátíðina. Umsóknarfrestur er til 7.
nóvember 2005. Umsóknir skullu
berast til Landssamtaka Þroska-
hjálpar Háaleitisbraut 13, 108
merkt “List án Landamæra”

Nánari upplýsingar veita Frið-
rik Sigurðsson sími 588 9390
fridrik@throskahjalp.is Atli

Lýðsson sími 511 1300
atli@fjolmennt.is Kristinn
Ingvarsson sími 520 4607

krisinn.ingvarsson@reykja-
vík.is

Nonnabiti
Starfskraft vantar í fullt starf, helg-

arstarf og hlutastarf. Reyklaus.
Uppl. í s. 899 1670 & 551 2312

eða á staðnum Nonnabita
Hafnarstræti 11.

Starfsmaður óskast
Bakarí í Hafnarfirði óskar eftir að
ráða starfsmann í afgreiðslu sem

fyrst.
Uppl. í síma 555 0480. bak-

ari@hn.is Bæjarbakarí í Hafn-
arfirði.

Starfskraftur óskast!
Vantar starfskraft í afgreiðslu í

söluturni alla virka daga. Tilvalið
fyrir húsmæður sem vilja komast

út á vinnumarkaðinn.
Nánari uppl. í s. 892 2365 milli

kl. 20-21.

Bakaríið hjá Jóa Fel
Bakríið og sælkeraverslun Jóa Fel
Kleppsvegi. Vantar hresst og dug-

legt starfsfólk. Tvískiptar vaktir.
Uppl. á fást hjá Lindu í síma

863 7579 eða á staðnum. Bak-
aríið Hjá Jóa Fel, Kleppsvegi

152.

Veitingahúsið - Lauga-ás.
Okkur vantar áhugasaman og lífs-

glaðan starfskraft í sal. Góður
starfsandi. Góð laun fyrir réttan

aðila. Vaktavinna.
Nánari upplýsingar á staðnum.
Veitingahúsið Lauga-ás, Laug-

arásvegi 1.

Atvinna í boði

Geymsluhúsnæði

Atvinnuhúsnæði

Holland - Sögulegur
bær!.

Til sölu sjarmaerandi hús, hæð,
ris og garðhús, stórt hol, 2 svefnh.

og bað í risi. Niðri er stofa
m/arni, eldhús, öll tæki fylgja +

íssk. og þvottav. Sveit aftan við og
bátalægi framan við.

Uppl. Í síma 0031181479351
Kristín (íslensk)

Húsnæði til sölu

Húsnæði óskast

Húsnæði í boði
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Smáauglýsingar Frétta-
blaðsins.
150 þúsund lesendur
daglega.
Sími 550-5000

Atlantsolía
Ávalt ódýr.

Góður matur.
Grillhúsið Tryggvagötu.

Bingó í kvöld.
Vinabær.

Argóarflísin eftir Sjón,
30% afsláttur.
Bókabúð Máls og 
Menningar.

Barnahúsgögnin komin
aftur.
Komdu og kíktu á úrvalið.
Rúmfatalagerinn- 
aðeins ódýrari.

Fullar búðir af fallegri
jólavöru.
Komdu og skoðaðu úrval-
ið.
Rúmfatalagerinn- 
aðeins ódýrari.

Tími Romanov-ættarinnar
í Rússlandi.
Leiðsögn klukkan 2 og 3 í
dag.
Listasafn Kópavogs,
Gerðasafn.

Barnabókatilboð, 
Penninn-Eymundsson

Bingó í kvöld.
Allir velkomnir.
Vinabær.

Jólin þín byrja í 
Ikea.

Loðfóðraðir kuldagallar.

Verð aðeins 4.990,-
Rúmfatalagerinn- 
aðeins ódýrari.

Mikið úrval af fallegri jóla-
vöru.
Komdu og skoðaðu úrval-
ið.
Rúmfatalagerinn- 
aðeins ódýrari.

3 ferðatöskur saman í
setti.
Verð aðeins 2.990,-
Rúmfatalagerinn- 
aðeins ódýrari.

Bingó í kvöld klukkan
19:15.
Vinabær, Skipholti 33

Opið til sex um helgar.
Ikea.

Smáauglýsingar Frétta-
blaðsins.
150 þúsund lesendur
daglega.
Smááuglýsingasíminn er
opinn til klukkan 22,
sími 550-5000

Auglýstu þar sem markhópurinn þinn 
er að hlusta - á þremur stöðvum í einu.

70% hlustenda samkeyrðra 
auglýsinga Bylgjunnar, Létt 96,7 og 
Talstöðvarinnar eru 50 ára og yngri.  

 

ÞINN MARKHÓPUR?

Eitt símtal – meiri útbreiðsla – lægra verð

Hringdu í síma 550 5000 og fáðu auglýsinguna
þína lesna samdægurs á BLT (Bylgjunni, Létt
og Talstöðinni) og birta í smáauglýsingum 
í Fréttablaðinu og á vísir.is Mun fleiri en 
áður lesa og heyra auglýsinguna þína 

á einfaldan og ódýran hátt.

































Denis Leary er fæddur og uppalinn í Worcester
í Massachusetts. Foreldrar hans, Nora og John
Leary, voru írskir innflytjendur sem ólust upp
saman. Eftir æskuárin hélt Denis Leary í
menntaskóla í Boston þar sem hann reyndi
fyrir sér í leiklist og skrifum. Hann var meðlim-
ur í grínleikhópi og kenndi við menntaskólann
í fimm ár eftir útskrift. Á þeim tíma hafði hann
skrifað margar greinar í tímarit og unnið fyrir
sér sem uppistandari um tíma. 
Árið 1990 flaug Denis ásamt eiginkonu sinni,
Önnu, til London. Sömu helgi missti Anna
vatnið og plan þeirra um helgarferð varð að
margra mánaða dvöl. Denis hafði ekki mikið
fyrir stafni og fór því að skrifa einleik. Eftir að

hann lauk skrifunum fékk hann vini sína frá
Bandaríkjunum til að koma og semja tónlist og
ásamt gítarleikurunum Chris Phillips og Adam
Roth sýndi Leary leikritið No Cure For Cancer á
Alþjóðlegu listahátíðinni í Edinborg. Þrátt fyrir
nokkrar mótbárur yfir titlinum hlaut sýningin
Gagnrýnendaverðlaunin ásamt sérstökum með-
mælum. Á næsta ári var sýningin flutt til Amer-
íku og árið 1992 var No Cure For Cancer sýnt á
kapalstöðinni Showtime. Í framhaldinu var gerð
bók, geisladiskur og myndband og Denis vakti
þónokkra athygli. Allt varð þetta til þess að Den-
is öðlaðist frama í kvikmyndum og hefur leikið í
fjölmörgum myndum síðastliðin ár.

11.45 Kallakaffi (5:12) 12.15 Út og suður
12.40 Í Hrekkjavökubæ 14.00 Listin mótar
heiminn (1:5) 15.00 Gerð myndarinnar Af-
rica United 15.25 Trekkarar 16.50 Andlitið
(2:2) 17.50 Táknmálsfréttir 18.00 Stundin
okkar

SKJÁREINN

12.00 Silfur Egils 13.30 Neighbours 13.50
Neighbours 14.10 Neighbours 14.30 Neigh-
bours 14.50 Neighbours 15.15 Það var lagið
16.15 Idol – Stjörnuleit 2 (35:37) (e) 17.40
Idol – Stjörnuleit 2 (36:37) (e) 

SJÓNVARPIÐ

20.00

KALLAKAFFI

▼

Gaman

20.55

BLIND JUSTICE 

▼

Spenna

22.15

WEEDS

▼

Drama

20.00

POPPPUNKTUR

▼

Keppni

21.30

SAN DIEGO 

▼

Ameríski
boltinn

8.00 Morgunstundin 8.03 Engilbert 8.15
Matti morgunn 8.30 Magga og furðudýrið
9.00 Disneystundin 9.01 Líló og Stitch 9.22
Teiknimyndir 9.30 Mikki mús 9.52 Matta
fóstra 10.15 Leirkarlinn 10.20 Latibær 10.50
Spaugstofan 11.15 Hljómsveit kvöldsins

7.00 Barnatími (Kýrin Kolla, Litlir hnettir,
Pingu, Myrkfælnu draugarnir, Töfrastígvélin,
Addi Paddi, Könnuðurinn Dóra, Ginger segir
frá, WinxClub, Batman, Scooby Doo, Horance
og Tína, Titeuf, Skrímslaspilið, Froskafjör, Stróri
draumurinn, Home Improvement 2) 

18.30 Fréttir Stöðvar 2 
19.15 Jake in Progress (1:13) (Krísustjórinn)

Frábær myndaflokkur um kynningar-
fulltrúa í New York. 

19.40 Sjálfstætt fólk 
20.10 Monk (16:16) 

20.55 Blind Justice (11:13) (Blint réttlæti)
Hörkuspennandi myndaflokkur. Jim
Dunbar er rannsóknarlögga í New
York. Hann er einstakur í sinni röð en
Jim er blindur. Hann missti sjónina í
skotbardaga en lætur það ekki aftra
sér. Félagar Jims dást að hugrekki
hans en telja hann algerlega ófæran
um að takast á við glæpi í borginni.

21.40 The 4400 (3:13) (4400) Magnþrunginn
myndaflokkur. Fljúgandi furðuhlutur
lendir á jörðinni með 4400 manns.
Bönnuð börnum.

22.25 Deadwood (6:12) Verðlaunaþáttaröð
um lífið í villta vestrinu. 

23.15 Idol Stjörnuleit 3 (5:45) 0.10 Crossing
Jordan (10:21) 0.55 Silfur Egils 2.25 First to
Die (B. börnum) 3.45 First to Die (B.börnum)
5.10 Strákarnir 5.35 Kóngur um stund
(13:16) 5.55 Fréttir Stöðvar 2 6.40 Tónlistar-
myndbönd frá Popp TíVí 

23.50 Kastljós 0.15 Útvarpsfréttir í dagskrár-
lok

18.30 Of margir guðir Leikin bresk barna-
mynd.

18.50 Lísa (3:13) Sænskur teiknimyndaflokk-
ur.

19.00 Fréttir, íþróttir og veður 
19.35 Kastljós

20.00 Kallakaffi (6:12) Ný íslensk gaman-
þáttaröð sem gerist á kaffihúsi sem
Kalli og Magga, nýskilin hjón, reka.

20.30 Örninn (2:8) (Ørnen II) Danskur
spennumyndaflokkur um hálfíslensk-
an rannsóknarlögreglumann í Kaup-
mannahöfn, Hallgrím Örn Hallgríms-
son.

21.30 Helgarsportið Þáttur um íþróttir helgar-
innar heima og erlendis. 

21.55 Heilög vé (Kadosh) Ísraelsk verðlauna-
mynd frá 1999 um tvær systur sem
verða fyrir barðinu á kreddum strang-
trúaðra gyðinga í Jerúsalem. 

14.40 Real World: San Diego (19:27) 15.10
The Cut (9:13) 16.00 Veggfóður 16.45 Hell's
Kitchen (9:10) 17.30 Friends 4 (9:24) 18.00
Idol extra 2005/2006 

18.30 Fréttir Stöðvar 2 
19.00 Hogan knows best (4:7) 
20.00 Hell's Kitchen (10:10) (Hell's Kitchen 1) 
20.45 Laguna Beach (4:11) 
21.15 My Supersweet (4:6) Raunveruleika-

þáttur frá MTV.
21.45 Fashion Television (4:4) Í þessum

frægu þáttum færðu að sjá allt það
heitasta og nýjasta í tískuheiminumí. 

22.15 Weeds (4:10) (Fashion of the Christ)
Eftir að eiginmaður hennar deyr
snögglega lendir húsmóðirin, Nancy
Botwiní miklum fjárhagsvandræðum.
Til þess að bjarga sér úr vandræðun-
um tekur Nancyupp á því að fara að
selja maríjúana Los Angeles borgar.
Brátt kemur í ljós að allir í hverfinu
hennar eru farnir að versla við hana
þar á meðal borgarfulltrúinn Doug
Wilson. 

22.50 So You Think You Can Dance (4:13) 

10.15 Þak yfir höfuðið (e) 11.00 Sunnudags-
þátturinn – NÝTT! 

19.00 Battlestar Galactica (e) 
20.00 Popppunktur Skallapoppararnir Felix

og Dr. Gunni snúa aftur í haust með
tilheyrandi skarkala og látum. Þetta er
fimmta þáttaröðin af Popppunkti sem
er ekki undarlegt þar sem þátturinn
hefur notið verðskuldaðra vinsælda
allt frá því að hann hóf fyrst göngu
sína.

21.00 Dateline Dateline er margverðlaunað-
ur, fréttaskýringaþáttur frá NBC sjón-
varpsstöðinni í Bandaríkjunum. 

22.00 C.S.I: New York Eftir að hafa borið vitni
í morðrannsókn hittir Mac sakborn-
inginn sem efast um gildi sönnunar-
gagnanna sem Mac bar fram.

22.50 Da Vinci's Inquest Da Vinci lendir í
flóknu máli þegar skotbardagi brýst út
á meðal lögreglumanna og almennra
borgara.

12.00 Cheers – öll vikan (e) 14.00 Design
Rules (e) 14.30 Allt í drasli (e) 15.00 House
(e) 16.00 Sirrý (e) 17.00 Innlit / útlit (e)
18.00 Judging Amy (e) 

8.05 Two Weeks Notice 10.00 Down With
Love 12.00 Adams Sandler's Eight Crazy
Nights 14.00 One True Thing 16.05 Two
Weeks Notice 18.00 Down With Love 20.00
Adams Sandler's Eight Crazy Nights (Átta villtar
nætur) Stórskemmtilegur teiknimyndasöng-
leikur. 22.00 We Were Soldirers (Við vorum
hermenn) Stórbrotin stríðsmynd. Stranglega
bönnuð börnum. 0.15 Pilgrim (Str. b. börn-
um) 2.00 Identity (Str. b.börnum) 4.00 We
Were Soldirers (Str. b. börnum) 

OMEGA E! ENTERTAINMENT

12.00 High Price of Fame 13.00 50 Steamiest
Southern Stars (1) 14.00 50 Steamiest Southern
Stars (2) 15.00 The E! True Hollywood Story 17.00
The E! True Hollywood Story 19.00 The Soup 19.30
Good Girls Gone Bad 20.00 THS Investigates 22.00
Rich Kids: Cattle Drive 23.00 Wild On Tara 23.30
Wild On Tara 0.00 Party @ the Palms 0.30 The Soup
1.00 101 Sensational Crimes of Fashion! 

AKSJÓN

Fréttaþátturinn Korter er sýndur kl.18.15 og endur-
sýndur á klukkutíma fresti til kl. 9.15

10.45 A1 Grand Prix 

0.00 Spænski boltinn 

19.50 Ítalski boltinn (Juventus – AC – Milan)
21.30 Ameríski fótboltinn (San Diego –

Kansas City) Bein útsending. 

12.45 Hnefaleikar 13.45 Spænski boltinn
15.25 Gillette-sportpakkinn 15.55 Bandaríska
mótaröðin í golfi 16.50 NFL-tilþrif 17.20 UEFA
Champions League 17.50 Spænski boltinn 

9.45 Wigan – Fulham frá 29.10 11.45
Birmingham – Everton frá 29.10 13.45 Sund-
erland – Portsmouth frá 29.10 15.50 WBA –
Newcastle (b) 18.00 Tottenham – Arsenal frá
29.10 

20.00 Helgaruppgjör 
21.00 Spurningaþátturinn Spark (e) 
21.30 Helgaruppgjör (e) 
22.30 Dagskrárlok

STÖÐ 2 BÍÓ

Í hvaða kvikmynd hljómaði þessi setning: 

ÚR BÍÓHEIMUM

Svar:
Jack Skellington úr kvikmyndinni The
Nightmare Before Christmas árið 1993.

„And since I am dead, I can take off my head, to
recite Shakespearean quotations.“

Dagskrá allan sólarhringinn.
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Wag the Dog – 1997 Snitch – 1998 The Thomas Crown Affair – 1999
Þrjár bestu myndir
Denis:

Í TÆKINU 

Uppistandari og handritahöfundur

DENIS LEARY LEIKUR Í RESCUE ME Á SIRKUS KL.00.05

ENSKI BOLTINN

0.05 Rescue Me (4:13) 0.55 The Corporation 23.40 C.S.I. (e) 0.35 Sex and the City (e)
2.05 Cheers – 7. þáttaröð (e) 2.30 Þak yfir
höfuðið (e) 2.40 Óstöðvandi tónlist 

▼ ▼

▼

▼ ▼
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ERLENDAR STÖÐVAR

BYLGJAN FM 98,9

RÁS 1 FM 92,4/93,5 RÁS 2 FM 90,1/99,9

ÚTVARP SAGA FM 99,4 AÐRAR STÖÐVAR

12.00 Hádegisútvarp 12.20 Hádegisfréttir 13.00 Fjöl-
skylduleikritið: Dóttir sækonunga 14.10
Söngvamál 15.00 Drengur verður skáld 16.00
Fréttir 16.10 Endurómur úr Evrópu
18.28 Seiður og hél 19.00 Íslensk tónskáld 19.40
Þjóðbrók 20.35 Sagnaslóð 21.15 Laufskálinn
21.55 Orð kvöldsins 22.15 Slæðingur 22.30 Í
kvöld um kaffileytið 23.00 Andrarímur

5.00 Reykjavík Síðdegis. 7.00 Ísland Í Bítið
9.00 Ívar Guðmundsson 

12.00 Hádegisfréttir 12.20 Óskalagahádegi
Bylgjunnar 13.00 Bjarni Arason 16.00 Reykja-
vík Síðdegis 

18.30 Kvöldfréttir og Ísland Í Dag. 19.30 Bragi
Guðmundsson - Með Ástarkveðju 

12.20 Hádegisfréttir 12.45 Helgarútgáfan
16.00 Fréttir 16.08 Rokkland

18.00 Kvöldfréttir 18.28 Tónlist að hætti
hússins 19.00 Sjónvarpsfréttir 20.00 Popp
og ról 22.00 Fréttir 22.10 Popp og ról 

0.00 Fréttir 

FM 95,7 Effemm / Zúúber tónlistarstöðin

FM 102,2 Útvarp Latibær / Fjölskyldu útvarp

FM 102,9 Lindin / Kristilegt efni

FM 96,7 Létt / Tónlist og afþreying

FM 105,5 Útvarp Boðun / Kristilegt efni

FM 89,5 Kiss / Nýja bítið í bænum

FM 88,5 XA-Radíó / 12 spora efni

FM 91,9 XFM / Tónlist og afþreying

FM 104,5 Radíó Reykjavík / Tónlist og afþreying

8.00 Fréttir 8.05 Morgunandakt 8.15 Tónlist á
sunnudagsmorgni 9.03 Lóðrétt eða lárétt 10.00
Fréttir 10.15 Bókmenntaárið 1955 11.00 Guðs-
þjónusta í Dómkirkjunni 

TALSTÖÐIN FM 90,9

12.10 Silfur Egils 13.40 Sögur af Megasi 14.00
Sögur af fólki 15.03 Barnatíminn 16.00 Laug-
ardagsmorgunn 18.00 Hitt og þetta úr
Allt&sumt e. 

18.30 Fréttir Stöðvar 2 19.00 Barnatíminn e.
20.00 Sögur af Megasi e 20.30 Silfur Egils e.
22.00 Sannar kynjasögur eftir Cheiro. 23.00
Frjálsar hendur Illuga Jökulssonar. 

0.00 Messufall e. 1.00 Gullströndin e.

9.00 Er það svo? e 10.03 Gullströndin –
Skemmtiþáttur Reykjavíkurakademíunnar
11.00 Messufall

6.05 Morguntónar 8.00 Fréttir 8.05 Morgun-
tónar 9.00 Fréttir 9.03 Helgarútgáfan 10.00
Fréttir 10.05 Helgarútgáfan

12.25 Meinhornið

Nýr bandarískur grínþáttur er nú að
hefjast í sjónvarpinu. Krísustjórinn
fjallar um ungan og hungraðan kynn-
ingarfulltrúa í New York. Þegar fræga
fólkið rennur á rassinn mætir Jake
Phillips á svæðið og reddar málun-
um. Vandamálin eru bæði stór og
smá en Jake er alltaf til staðar, boð-
inn og búinn að lappa upp á ímynd
viðskiptavinanna. Mitt í amstri dags-
ins gleymir hann hins vegar að hugsa
um sjálfan sig en hann er hreint ekki
barnanna bestur þegar kemur að
einkalífinu.

VIÐ MÆLUM MEÐ...

Stöð 2 kl. 19.15

Hungra›ur 
kynningarfulltrúi

»

SKY NEWS
Fréttir allan sólarhringinn.

CNN INTERNATIONAL
Fréttir allan sólarhringinn.

FOX NEWS
Fréttir allan sólarhringinn.

EUROSPORT 
12.30 Tennis: WTA Tournament Linz 14.00 Tennis: ATP Tourna-
ment Basel 16.00 Tennis: ATP Tournament Lyon 17.15 Fight
Sport: Fight Club 18.45 Kick Boxing: Alkmaar 21.30 Motorsports:
Motorsports Weekend 21.45 Rally: World Championship Cata-
lunya Spain 22.15 Olympic Games: Mission to Torino 22.45
Superbike: World Championship 23.45 Boxing: WBC World Title
Berlin Germany

BBC PRIME
12.00 Blue Planet – A Natural History of the Oceans 13.00
Classic EastEnders 13.30 Classic EastEnders 14.00 EastEnders
Omnibus 14.30 EastEnders Omnibus 15.00 EastEnders Omnibus
15.30 EastEnders Omnibus 16.00 The Life of Mammals 17.00
Last of the Summer Wine 17.30 2 point 4 Children 18.00 Down
to Earth 19.00 Rick Stein's Food Heroes 19.30 Changing Rooms
20.00 No Going Back 21.00 Top Gear Xtra 22.00 I'll Show Them
Who's Boss 22.40 Hunting Chris Ryan 23.30 Wildlife 0.00 Well-
ington: The Iron Duke 1.00 The Lost Liner and the Empire's Gold 

NATIONAL GEOGRAPHIC 
12.00 Paranormal? 13.00 Battle of the Hood And the Bismarck
14.00 Battle of the Hood And the Bismarck 15.00 Battle of the
River Plate 17.30 Bombing of England 18.00 Killer Hornets 19.00
When Expeditions Go Wrong 20.00 Megastructures 21.00
Seconds From Disaster 22.00 The Super Twisters 23.00
Paranormal? 0.00 Seconds From Disaster 1.00 The Super
Twisters

ANIMAL PLANET 
12.00 Lions 13.00 Killing for a Living 14.00 The Life of Birds 15.00
Monkey Business 15.30 Meerkat Manor 16.00 Big Cat Diary
16.30 Predator's Prey 17.00 Crocodile Hunter 18.00 Lions 19.00
Killer Ants 20.00 The Life of Birds 21.00 Animal Cops Houston
22.00 Cell Dogs 23.00 Killing for a Living 0.00 The Life of Birds
1.00 Lions

DISCOVERY 
12.05 Extreme Engineering 13.00 Birth of a Sports Car 14.00
Mythbusters 15.00 Brainiac 16.00 Deadliest Catch 17.00
Aircrash 18.00 The Great Biker Build-Off 19.00 American Chopp-
er 20.00 Mythbusters 21.00 Top Tens 22.00 Top Tens 23.00 Zero
Hour 0.00 Material Witness 1.00 Spy

MTV
15.00 TRL 16.00 EMA Build-Up Show 16.30 Just See MTV 17.30
Trippin' 18.00 World Chart Express 19.00 Dance Floor Chart
20.00 Switched On 21.00 EMA Build-Up Show 21.30 EMA Build-
Up Show 22.00 MTV Europe Music Awards 2004 1.00 Just See
MTV

VH1
12.00 VH1 Weekly Album Chart 13.00 Top 100 21.00 40 Least
Metal Moments 23.00 VH1 Weekly Album Chart 0.00 VH1 Hits 

CLUB
12.15 Hollywood One on One 12.45 Paradise Seekers 13.10
Staying in Style Again 13.40 Matchmaker 14.10 Design Chal-
lenge 14.35 Lofty Ideas 15.00 Fantasy Open House 15.25 Comp-
letely Hammered 15.50 Insights 16.15 City Hospital 17.00 Yoga
Zone 17.25 The Method 17.50 Crime Stories 18.40 Retail Ther-
apy 19.10 Girls Behaving Badly 19.40 The Roseanne Show 20.30
Come! See! Buy! 21.00 Cheaters 22.00 What Men Want 22.30 My
Messy Bedroom 23.00 Sextacy 0.00 Women Talk 0.30 Sex and
the Settee 1.00 Hollywood One on One 1.25 Hollywood One on
One 1.55 Paradise Seekers 

CARTOON NETWORK
12.00 Cow and Chicken 12.30 Courage the Cowardly Dog 13.00
Dexter's Laboratory 13.30 Ed, Edd n Eddy 14.00 Courage the
Cowardly Dog 15.00 The Grim Adventures of Billy & Mandy 16.00
What's New Scooby-Doo? 17.00 The Grim Adventures of Billy &
Mandy 18.30 Scooby-Doo and the Reluctant Werewolf 20.00 The
Flintstones 20.30 The Jetsons 20.45 The Jetsons 21.00 Droopy
Master Detective 21.30 Scooby-Doo 22.00 Tom and Jerry 23.00
Dexter's Laboratory 23.30 The Powerpuff Girls 0.00 Johnny
Bravo 0.30 Ed, Edd n Eddy 1.00 Skipper & Skeeto 

JETIX
12.05 Braceface 12.35 Ubos 13.05 Digimon II 13.30 Moville
Mysteries 14.00 Super Robot Monkey Team 14.30 Totally Spies
15.00 Martin Mystery 15.30 A.t.o.m Alpha Teens ON Machines
16.00 Pucca 16.05 Spiderman 16.30 Pucca 16.35 Totally Spies

MGM
12.55 She Knows Too Much 14.30 Johnny Ryan 16.10 Square
Dance 18.00 Miles from Home 19.50 Florida Straits 21.25 Semi-
Tough 23.10 Rage 0.50 Where's Poppa? 

TCM
20.00 The Hill 22.05 Code Name: Emerald 23.40 The Asphalt
Jungle 1.30 Thirty Seconds over Tokyo 3.45 San Quentin

HALLMARK
11.45 The Lost Child 13.30 Peacekeeper War 15.15 My Louisi-
ana Sky 17.00 Dinotopia 18.30 Snow in August 20.00 Law &
Order Vi 20.45 Jane Doe: Til Death Do Us Part 22.15 Sioux City
0.00 High Sierra Search And Rescue 0.45 Law & Order Vi 1.30
Snow in August 

BBC FOOD
12.00 Ching's Kitchen 12.30 The Tanner Brothers 13.00 Full On
Food 14.00 Off the Menu 14.30 My Favourite Chef 15.00 My
Favourite Chef 15.30 Dinner in a Box 16.00 The Naked Chef
16.30 Saturday Kitchen 17.00 Neven Cooks 17.30 Safari Chef
18.00 Ainsley's Gourmet Express 18.30 Worrall Thompson 19.00
Sophie's Weekends 19.30 Paradise Kitchen 20.00 United States
of Reza 20.30 The Tanner Brothers 21.00 Rachel's Favourite
Food 21.30 Made to Order 22.00 The Hi Lo Club 22.30
Masterchef Goes Large 

DR1
11.55 Kærlighed uden grænser 12.25 Arbejdsliv – Perker nej tak
12.55 En ¢velse i kærlighed 13.15 OBS 13.20 Gymnastik: World
Class Competition 2005 14.20 Ridesport: FEI World Cup Dressa-
ge 15.20 Vagabonderne på Bakkegården 17.00 Sigurds
Bj¢rnetime 17.30 TV Avisen med Sport og Vejret 18.00 'Allo 'Allo!
18.30 Sådan ligger landet 19.00 •rnen 20.00 TV Avisen 20.15
S¢ndag 20.45 S¢ndagssporten med SAS liga 21.10 De skrev hi-
storie 21.50 Blind Justice 22.30 OBS 22.35 Byen uden grænser

SV1
12.45 Först & sist 13.30 Folktoppen 14.30 En gränslös rapsodi
15.00 Dokument utifrån: Lisettes aktiva liv och död 16.00
Gränslös kärlek 16.30 Skolakuten 17.00 BoliBompa 17.01 Nasse
17.10 Pingu 17.15 Tv-huset 18.30 Rapport 19.00 Lite som du
19.30 Sportspegeln 20.15 Stopptid 20.20 Agenda 21.15 Karriär
21.45 Vetenskap – Materiens mysterier 22.15 Rapport 22.25
Design 365 22.30 Kommissionen 23.15 Sändning från SVT24 

Jake in Progress

0.10 Útvarpað á samtengdum rásum

Jake gengur betur í starfi
en einkalífi.








