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Persónuvernd
Rauðarárstíg 10, 105 Reykjavík

postur@personuvernd.is, www.personuvernd.i
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 samræmi
við lög nr. 77/2000 um persónuvernd og meðferð
persónuupplýsinga. Þau hafa það markmið að
stuðla að því að með persónuupplýsingar sé farið í
samræmi við grundvallarsjónarmið um persónu-
vernd og friðhelgi einkalífs. Hlutverk stofnunarinnar
er að hafa eftirlit með framkvæmd laganna.

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 21. nóvember 2005. 

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

Lyfjafræðingur óskast 
til starfa

Lyfjastofnun óskar eftir að ráða lyfjafræðing til starfa
sem fyrst. Góð þekking og reynsla af lyfjamálum

æskileg.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólapróf í lyfjafræði
• Góð íslenskukunnátta
• Tölvukunnátta
• Öguð og sjálfstæð vinnubrögð
• Góðir samskiptahæfileikar
• Góð enskukunnátta nauðsynleg og annað/önnur 

Evrópumál æskileg

Í boði er fjölbreytt og krefjandi starf.
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráð-
herra f.h. ríkissjóðs og Lyfjafræðingafélags Íslands.
Upplýsingar um starfið gefa sviðsstjórar Lyfjastofnun-
ar, sími 520 2100.

Umsókn um starfið óskast send, ásamt upplýsingum
um fyrri störf og meðmælum til Lyfjastofnunar
merkt: Starfsumsókn.

Umsóknarfrestur er til og með 25. nóvember 2005.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um
ráðningu hefur verið tekin.

Helstu verkefni Lyfjastofnunar eru: 
• Veiting markaðsleyfa fyrir lyf ásamt umfjöllun og 

afgreiðslu á breytingum á forsendum markaðs-0
leyfa.

• Lyfjaeftirlit
• Lyfjagát
• Klínískar lyfjarannsóknir

Sjá nánar á heimasíðu Lyfjastofnunar 
www.lyfjastofnun.is



4
ATVINNA

6. nóvember 2005  SUNNUDAGUR

Gæða- og öryggisstjóri

Í boði er áhugavert og spennandi starf
sem er í mótun á þróunarsviði TR.

Starfssvið:
• Tekur þátt í stefnumótun í upplýsingaöryggis- og 

gæðamálum
• Hefur umsjón með vinnslu og öryggi upplýsinga 

hjá TR 
• Stýrir innleiðingu á stjórnkerfi upplýsingaöryggis 

skv. staðlinum ÍST BS 7799. Í því felst m.a. skipu
lagning handbókar, gerð verklagsreglna, áhættu
mats og áætlana     um rekstrarsamfellu í sam-
vinnu við svið stofnunarinnar.

• Hefur umsjón með rekstri öryggisstjórnkerfisins, 
eftirliti og innri úttektum

• Er verkefnisstjóri gæðamála og vinnur að þróun 
gæðahandbóka

• Verkefnastjórnun, greining, vinnsla og frágangur 
gagna er einnig á starfssviði öryggis- og gæða
stjóra.

Menntun og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfinu, verkfræði, 

hagfræði, tölfræði eða sambærilegt
• Þekking á upplýsingaöryggismálum, gæða- og 

öryggisstöðlum er æskileg 
• Reynsla af verkefnastjórnun er æskileg
• Nákvæmni og skipulögð vinnubrögð
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum

Nánari upplýsingar veitir Sigríður Lillý Baldursdóttir,
framkvæmdastjóri þróunarsviðs, sími 560 4400.
Senda má upplýsingar rafrænt eða í pósti til starfs-
mannaþjónustu Tryggingastofnunar, Laugavegi 114,
150 Reykjavík, tölvupóstfang gudjonsk@tr.is. 

Umsóknarfrestur er til 21. nóvember 2005. Öllum
umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um
ráðningu liggur fyrir.

Stefna Tryggingastofnunar er að vera öflug og traust stof-
nun, ákvarða og greiða réttar tryggingabætur, veita
gagnlegar upplýsingar og ráðgjöf til viðskiptavina og
annast eftirlit með málefnum sem TR eru falin samkvæmt
lögum á faglegan, öruggan og hagkvæman hátt.

ÁLFTANES

ÚTBOÐ
ÍÞRÓTTAHÚS, STÆKKUN

Sveitafélagið Álftanes óskar eftir tilboðum 
í stækkun íþróttahússins við Breiðumýri 

á Álftanesi.

Helstu stærðir eru:

Grunnflötur íþróttasalar 790 m2

Grunnflötur anddyris 21 m2

Útboðsgögn verða seld á skrifstofu Ráðgjafar ehf. Borgar-
túni 20, 105 Reykjavík frá og með þriðjudeginum 8. nóv-
ember 2005. Gjald fyrir útboðsgögn er 5.000,- kr.
Tilboðum skal skila á sama stað eigi síðar en þriðjudaginn
29. nóvember 2005 kl. 11:00 og verða þau þá opnuð að
viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.
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Fræðslustjóri
Laus er til umsóknar staða 

fræðslustjóra við Hrafnistuheimilin.

Hrafnista óskar eftir að ráða hjúkrunarfræðing í stöðu
fræðslustjóra frá 1. desember 2005. Hrafnistuheimilin
samanstanda af dvalar- og hjúkrunarheimilunum Hrafn-
istu í Reykjavík og Hafnarfirði og hjúkrunarheimilunum
Víðinesi og Vífilsstöðum 

Helstu verkefni:
• Umsjón og skipulag fræðslu starfsfólks
• Samskipti og tengsl við menntastofnanir
• Umsjón með RAI-mati
• Vinna við gæðamál

Hæfniskröfur:
• Próf í hjúkrunarfræði og æskilegt að viðkomandi hafi 

viðbótarmenntun
• Góð tölvukunnátta
• Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð
• Jákvætt viðmót og hæfni í mannlegum samskiptum

Nánari upplýsingar veitir Dagbjört Þyri Þorvarðardóttir,
hjúkrunarforstjóri, sími 585 9400, 
netfang: thyri@hrafnista.is. Umsóknir ásamt ferilskrá
óskast sendar hjúkrunarforstjóra fyrir 18. nóvember nk.

Alcoa Fjarðaál er nýtt 

hátækni framleiðslu- 

fyrirtæki þar sem öll 

störf henta báðum 

kynjum, sem og fólki 

á öllum aldri.

Búðareyri 3

730 Reyðarfjörður

Sími 470 7700

www.alcoa.is

Nú leitum við að þremur öflugum einstaklingum í 

framleiðslustörf, fólki sem er með góða almenna 

menntun (stúdentspróf eða iðnmenntun æskileg en ekki 

skilyrði), mikla hæfni í mannlegum samskiptum og áhuga 

á þátttöku í hópstarfi. Fólki sem er árangursdrifið og 

tilbúið að takast á við ný, fjölbreytt og krefjandi verkefni.  

Frumkvæði, skipulagshæfni og sjálfstæði í vinnubrögðum 

eru mikilvægir eiginleikar. Fimm ára þátttaka á vinnu- 

markaði er lágmarksskilyrði sem og almenn tölvukunn- 

átta. Íslensku- og enskukunnátta, bæði í rit- og talmáli, er 

nauðsynleg.

Fram að því að framleiðsla áls hefst, í apríl 2007, 

felast störfin í gæðaeftirliti með smíði bakskauta á vegum 

Bechtel. Unnið er á tólf tíma dagvöktum mánudaga til 

laugardaga á meðan á þessu stendur. Jafnframt taka 

viðkomandi þátt í öðrum undirbúningi að starfsemi 

álversins.
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Frekari upplýsingar má fá á 
www.alcoa.is og hjá Helgu Jónsdóttur 
(helga@img.is) og Sigurlaugu 
Þorsteinsdóttur (sigurlaug@img.is) hjá 
Mannafli- Liðsauka. Umsóknarfrestur 
er til og með 20. nóvember. 
Umsækjendur eru vinsamlega beðnir 
um að sækja um starfið á heimasíðu 
Mannafls- Liðsauka, www.mannafl.is 
og láta starfsferilskrá fylgja með. 

Framleiðslustörf hjá Fjarðaáli
Á næsta ári mun Alcoa Fjarðaál ráða um fjögur hundruð manns til fjölbreyttra starfa í 

álveri fyrirtækisins í Fjarðabyggð. Fyrirtækið leggur áherslu á umhverfis-, öryggis- og 

heilsumál, verkferla, hópavinnu, umboð til athafna, stöðugar endurbætur og síaukna 

hæfni og ábyrgð starfsmanna.

Þegar framleiðsla áls hefst felast störfin m.a. í stýringu 

framleiðslutækja, framleiðslukerfa og farartækja. Verkin 

eru fjölbreytt, unnið er í teymum og á mismunandi 

vinnustöðvum. Einnig munu starfsmenn koma að öðrum 

þáttum starfseminnar fyrir hönd síns teymis og eftir 

áhugasviði hvers og eins, sem og taka þátt í tímabundn- 

um vinnuhópum um afmörkuð málefni. Unnið verður á 

vöktum allan sólarhringinn eftir að álframleiðsla hefst.

Mikið er lagt upp úr þjálfun starfsmanna fyrirtækisins og 

munu þessir starfsmenn fá sérstaka þjálfun erlendis til 

að takast á við gæðaeftirlitsstörf, og síðan umfangs- 

mikla þjálfun í framleiðslustörfum.

Viðkomandi þurfa að geta hafið störf eigi síðar en          

1. febrúar 2006. Vinnustaður er á Reyðarfirði.   

Fyrri hluta næsta árs verða auglýst fjölmörg framleiðslu- og iðnaðarstörf hjá Alcoa Fjarðaáli.
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Hrafnista

Hrafnistuheimilin  Lausar stöður

Hrafnista í Reykjavík

Óskum eftir starfsfólki í aðhlynningu. Dagvinna eða vaktavinna.  
Starfshlutfall og vinnutími samkomulag. Einnig eru í boði stuttar vaktir, t.d. frá kl 8-13 eða 18-22.
Sjúkraliðar
Lausar eru stöður sjúkraliða í dagvinnu eða vaktavinnu. Starfshlutfall og vinnutími samkomulag.   
      

Hrafnista Hafnarfirði

Óskum eftir starfsfólki í aðhlynningu. Dagvinna eða vaktavinna. 
Starfshlutfall og vinnutími samkomulag. Einnig eru í boði stuttar vaktir, t.d. frá kl 8-13 eða 18-22. 
Sjúkraliðar
Lausar eru stöður sjúkraliða í dagvinnu eða vaktavinnu. Starfshlutfall og vinnutími samkomulag.  

Vífilsstaðir, Garðabæ

Óskum eftir starfsfólki í aðhlynningu í vaktavinnu. 
Sveigjanlegur vinnutími skv. Time Care vaktaskipulagskerfi. Starfshlutfall samkomulag.

Víðines, Kjalarnesi

Óskum eftir starfsfólki í aðhlynningu.  
Dagvinna eða vaktavinna. Starfshlutfall og vinnutími samkomulag. Bílastyrkur

Upplýsingar veitir starfsmannaþjónustan í síma 585-9529.  

Einnig eru upplýsingar og umsóknareyðublöð á heimasíðu Hrafnistu: www.hrafnista.is

Dvalarheimili Hrafnistu hafa sett 

sér það meginmarkmið að vera 

ávallt í fararbroddi í þjónustu og 

umönnun við aldraða. Fólk og 

velferð þess eru í fyrirrúmi og 

fagleg vinnubrögð ásamt hlýlegu 

viðmóti og umhyggju eru grund-

vallarþættir í starfsemi okkar. 

Á dvalarheimilum Hrafnistu er 

gefandi og vinalegt starfsum-

hverfi og þar ríkir góður starfs-

andi. Við metum starfsfólk 

okkar mikils og bjóðum ýmis 

hlunnindi sem gera störf hjá 

okkur eftirsóknarverð og skapa 

Hrafnistu sérstöðu. 
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Aðhlynning - sjúkraliðar

Bílstjóri
Ferskar kjötvörur hf. óska eftir að ráða 

bílstjóra til útkeyrslu á höfuðborgarsvæðinu.

Umsóknarfrestur er til 12.nóv n.k.

Umsóknareyðublöð liggja frammi á skrifstofu
fyrirtækisins að Síðumúla 34 í Reykjavík.

Nánari upplýsingar veitir Ingibjörn Sigurbergs-
son í síma 588-7580 eða 660-6320 frá 

kl. 12:00 til 17:00 virka daga.

Upplýsingar um fyrirtækið er að finna á 
heimsíðu þess www.ferskar.is.

Starfið

Tamningamenn sinna
fjölbreyttum störfum
tengdum hestum og hesta-
mennsku svo sem tamning-
um, þjálfun og reiðkennslu.
Annað sem nefna mætti er
störf í atvinnurekstri tengd-
um hestamennsku og
hrossarækt, til dæmis
hestaleigur, hestaferðir og
tamningastöðvar. 

Námið
Námið sem er sérhæft

diplómanám er bæði bók-
legt og verklegt og tekur
tvö ár. Fyrra árið er 45 ein-
inga hagnýtt starfsnám sem
lýkur með prófgráðunni
hestafræðingur og leiðbein-
andi. Á því ári er áhersla
lögð á grunnfög búfræðinn-
ar á sviði jarðræktar, bú-
fjárræktar og bústjórnar.
Einnig er hagnýt þekking
veitt á sviði hrossaræktar
og hestamennsku.

Síðara árið er sérhæft
diplómanám og að því loknu
fæst prófgráðan tamninga-
maður. Á því ári er ítarlegri
þekking veitt á fræðilegri
þekkingu, verklegri færni
og sjálfstæðum vinnu-
brögðum ásamt kunnáttu á
sviði reksturs.

Námsgreinar
Á fyrra ári er meðal ann-

ars kennd reiðmennska,
kennslufræði og reið-
kennsla, erfðir og kynbætur
hrossa, bóklegt og verklegt
nám í fóðrun og hirðingu,
hófhirða og járningar, at-
ferlis- og tamningafræði,
fóðurfræði, heilsufræði
hrossa, líffæra- og lífeðlis-
fræði, hesthúsaðstaða og
umhverfi, saga hestsins,
tölvufræði og rekstrarhag-
fræði.

Á síðara ári er kennd
reiðmennska og þjálfun,

þjálfunarfræði, frumtamn-
ingar, járningar og fyrir-
tækjarekstur, þjálfunar-
fræði og fyrirtækjarekstur.

Inntökuskilyrði
Krafist er 65 eininga úr

framhaldsskóla til að kom-
ast í Hólaskóla og þarf við-
komandi að vera orðinn 18
ára. Ef áð-
urnefnd-

um skilyrðum er ekki full-
nægt er skólayfirvöldum
heimilt að veita undanþágu
með tilliti til aldurs og
reynslu af hestamennsku. 

Umsækjendur þurfa að
þreyta inntökupróf í reið-
mennsku
og stand-
ast það

lágmarkskröfur til að fá
inngöngu í skólann. 

Að námi loknu
Möguleiki er á 15 eininga

diplómanámi til þjálfara og
reiðkennara. Þá er hægt að
stunda nám til BSc gráðu

við Landbúnaðar-
háskólann að

Hvann-
eyri.

Hvernig ver›ur ma›ur tamningama›ur

Sigurbjörn Bárðarson er tamningameistari.
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Radisson SAS 1919Hótel
býður alla hefðbundna hótel þjónustu og að
auki öðruvísi upplifun.

Það kemur til með að skapa sér sérstöðu meðal hótela í
Reykjavík en í því eru 70 mjög smekklega hönnuð herbergi
sem eru allt frá venjulegum eins manns herbergjum upp í
glæsilegar svítur. Fyrir fólk í viðskiptaerindum er fundarað-
staða fyrir allt að 18 fundarmenn. Á hótelinu er nútímalegur
veitingastaður og bar, þar sem njóta má stemningar 
miðborgarinnar.
Ef þig langar að taka þátt í nýtt og ferskt hótel og uppfylla
væntingar gesta okkar, þá ertu velkomin/n í hópinn.

Við getum lofað því að þú verður reynslunni ríkari en ein-
nig getum við lofað skemmtilegri og gefandi vinnu. Hef-
urðu áhuga?
Ef svo er, þá reiknum við með því að þú sért:

• Þjónustulunduð/aður
• Sveigjanleg/ur og orkumikil/l
• Eigir gott með að vinna í hóp
• Sjálfstæð/ur
• ... og brosmildur!!

Eftirfarandi starf er í boði:

Bókunarstjóri

Ábyrgðarsvið:
• Bókanir einstaklinga og hópa í herbergji og fundarsali
• Umsjón með áætlanagerð og eftirfylgni
• Greining sölutekna og tekjustýring.

Hæfnisskilyrði eru:
• Reynsla af hótelstörfum við bókanir, móttöku og sölu.
• Hafa góða yfirsýn, vera töluglöggur og úrræðagóður.

Góð tölvuþekking er nauðsynleg

Senda skal inn umsóknir og ferilskrár á ensku fyrir 11.11. 2005.
Tölvupost: aleksandra.babik@radissonsas.com
Radisson SAS 1919 Hotel 
Pósthússtræti 2, 101 Reykjavik

1919.reykjavik.radissonsas.com

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

Verslunarstjóri

Starfssvi›
Ábyrg› á rekstri verslunar
Dagleg stjórnun
Starfsmannahald
Samskipti vi› vi›skiptavini
Birg›ahald og önnur tilfallandi störf

Menntun og hæfniskröfur
Gó› almenn grunnmenntun
Reynsla af verslunarstörfum
Reynsla af stjórnun og rekstri
Gó›ir skipulagshæfileikar
Reynsla í starfsmannahaldi
Rík fljónustulund

- vi› rá›um

Verslanir Nettó eru 5 talsins, á Akureyri,
í Reykjavík, Grindavík, á Akranesi og í
Kópavogi. Samkaup hf sem rekur Nettó
er me› 35 verslanir undir merkjum
Samkaup úrval, Samkaup strax, Kaskó
og Nettó og eru flær ví›a um landi›.
Hjá Samkaupum hf starfa í dag 730
manns og margir me› langan starfs-
aldur. Frekari uppl‡singar má finna á
heimasí›unum www. Samkaup.is og
www.netto.is

Nettó Akranesi óskar a› rá›a verslunarstjóra.

Vi› leitum a› metna›arfullum einstaklingi, samstarfsfúsum og sjálfstæ›um.

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is fyrir 14. nóvember nk.
Númer starfs er 4953.

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

Icelandair er fyrirtæki í forystu á alþjóðamarkaði í ferðaþjónustu. Við erum í öflugri sókn 
og sækjumst eftir einstaklingum til að taka þátt í uppbyggingu okkar á komandi árum.

Sölustjóri í Danmörku 

Vilt þú 
markaðssetja
Ísland og vaxa
með okkur?

• Icelandair er kraftmikið ferðaþjónustufyrirtæki sem
 tekur þátt í harðri samkeppni á alþjóðamarkaði.
• Icelandair er framsækið fyrirtæki, leiðandi í ferða-
 þjónustu á Íslandi, leiðandi í markaðssetningu á
 Internetinu og í fremstu röð í þróun upplýsinga-
 tækni.
• Starfsmenn Icelandair eru lykillinn að velgengni
 félagsins. Hjá Icelandair starfa um þúsund manns 
 af mörgum þjóðernum í tíu löndum.
• Icelandair leggur áherslu á að starfsmenn félagsins
 séu þjónustusinnaðir og tilbúnir að takast á við
 krefjandi og spennandi verkefni í alþjóðlegu starfs-
 umhverfi.
• Icelandair leggur áherslu á þjálfun starfsmanna 
 og símenntun, hvetur starfsmenn til heilsuræktar 
 og styður við félagsstarf starfsmanna. 
• Icelandair er reyklaust fyrirtæki.
• Við erum ein áhöfn með sameiginlegt, skýrt 
 markmið, berum virðingu fyrir viðskiptavinum  
 og samstarfsmönnum og höfum gaman að því 
 sem við gerum.

Við leitum að starfsmanni sem hefur öfluga reynslu af markaðs- og 
sölumálum og almennum stjórnunarstörfum til starfa hjá félaginu í 
Danmörku.

Starfssvið:
• Ábyrgur fyrir greiningu á sölutölum og markaðsupplýsingum
• Þróa söluáætlanir og stýra framkvæmd þeirra
• Útbúa markaðs- og söluskýrslur
• Ábyrgur fyrir Internetsölu
• Ábyrgur fyrir samskiptum við viðskiptavini og samstarfsaðila
• Starfsmannastjórnun
• Útbúa auglýsingaáætlanir

Hæfniskröfur:
Við leitum eftir kraftmiklum og áhugasömum einstaklingi með
háskólamenntun í markaðs- og sölufræðum. Viðkomandi þarf að
hafa frumkvæði og brennandi áhuga á að ná góðum árangri í starfi.
Hér er um krefjandi og spennandi starf að ræða í heimi ferðamála
og alþjóðlegrar markaðssetningar. Reynsla í markaðs- og
sölumálum er nauðsynleg.

Mjög góð ensku- og dönskukunnátta er skilyrði. Hér er um fram-
tíðarstarf að ræða og þarf viðkomandi að geta hafið störf sem fyrst.

Viðkomandi þarf að vera reiðubúinn að flytjast milli starfa og vera 
tilbúinn að starfa um tíma erlendis hjá Icelandair.

Skriflegar umsóknir óskast sendar inn á veffangi
Icelandair www.icelandair.is/umsokn
eigi síðar en 14. nóvember.
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Sigurður Margeir Magnússon gröfu-
maður, annar eigandi SM-verktaka,
segist oft vinna frameftir kvöldi.
„Ég vakna venjulega klukkan sjö og er
mættur í vinnuna klukkan hálf átta. Í dag
var ég að vinna við nýja Morgunblaðs-
húsið við Hádegismóa við að taka hæðir
inni í sökkli,“ segir Sigurður Margeir
Magnússon gröfumaður en hann er ann-
ar eigandi SM-verktaka, fyrirtækis sem
hann rekur ásamt föður sínum. Þeir
feðgar sérhæfa sig í lagningu frárennsl-
islagna ásamt því að leggja hitaveitu og
raflagnir í jörðu. Fyrirtækið rekur fimm
gröfur og tvo vörubíla. 

Sigurður Margeir segir að dæmigerð-
ur vinnudagur standi oft fram á kvöld
hjá sér og gjarnan með viðkomu á
nokkrum stöðum. Að lokinni vinnu við

sökkulinn um fimmleytið lá til dæmis
leiðin hjá honum að Hallsvegi í Grafar-
vogi þar sem hann þurfti að lækka
brunna í stíg sem verða seinna meir
teknir upp í malbik. 

„Því var lokið um klukkan hálf sjö og
þar með var mínum vinnudegi lokið,”
segir Sigurður sem játar að hann vinni
oft lengi frameftir á kvöldin og að þessi
dagur hafi í raun verið með styttra móti.
Hann viðurkennir að hafa mikið að gera
og fagnar því. „Eins og staðan er í dag er
nóg um verkefni og vonandi heldur það
bara áfram.“

„Eins og staðan er í dag er nóg um verkefni og von-
andi heldur það bara áfram,“ segir Sigurður Margeir.

Fréttablaðið/E.Ól.

Hefur miki› a›
gera og fagnar flví

Meginhlutverk skólastjóra er að:

stýra og bera ábyrgð á daglegri starfsemi og rekstri
skólans 

veita skólanum faglega forystu á sviði kennslu og
þróunar í skólastarfi

Leitað er að umsækjanda sem:

hefur kennaramenntun, og er með framhalds-
menntun á sviði stjórnunar, uppeldis- eða kennslu-
fræði æskileg

hefur stjórnunarhæfileika og reynslu af stjórnun

hefur reynslu af kennslu og vinnu með börnum og
unglingum

er lipur í mannlegum samskiptum

Staða skólastjóra Engjaskóla

Reykjavíkurborg leggur áherslu á þróun skóla í átt til einstaklingsmiðaðs náms, samvinnu nemenda,

sterka sjálfsmynd þeirra og skóla án aðgreiningar. Auk þess er lögð áhersla á að styrkja tengsl skóla við

grenndarsamfélagið og sjálfstæði skóla.

Grunnskólar Grunnskólar 
ReykjavíkurReykjavíkur

Engjaskóli í Reykjavík er heildstæður grunnskóli
með 350 nemendum.

Skólinn var byggður 1997 og er með íþróttahúsi,
fullkomnu eldhúsi og ríkulega búinn tölvum og
öðrum kennslugögnum.

Lögð er áhersla á einstaklingsmiðað nám og gott
samstarf við foreldra og hefur skólinn verið
móðurskóli í foreldrasamstarfi.

Mikil og fjölbreytt listgreinakennsla er í skólanum og
mikil samvinna innan árganga og stiga.

Jafnframt er lögð áhersla á góð samskipti nemenda
og starfsfólks og stöðuga símenntun alls starfsfólks.

Staðan er laus frá og með 1. janúar 2006 en þó er mögulegt að viðkomandi hefji störf síðar samkvæmt nánari samkomulagi.
Umsóknum fylgi yfirlit yfir nám og störf og gögn er varða frumkvæði á sviði skólamála, greinargerð um hugmyndir
umsækjenda um framkvæmd skólastarfsins, auk annarra gagna er málið varðar. Umsóknarfrestur er til 5. desember 2005.
Umsóknir sendist Menntasviði Reykjavíkur, Fríkirkjuvegi 1, 101 Reykjavík. Upplýsingar gefa Ingunn Gísladóttir,
starfsmannastjóri, netfang: ingunn.gisladottir@reykjavik.is og Anna Kristín Sigurðardóttir,  skrifstofustjóri grunnskólaskrifstofu,
anna.kristin.sigurdardottir@reykjavik.is í síma 411 7000.

Laun eru skv. kjarasamningi LN og KÍ.

Járniðnaðarmenn
Hamar ehf óskar eftir að ráða vélvirkja ,vélstjóra
og Stálsmiði einnig er möguleiki á að taka inn
nema á vélaverkstæðin á Eskifirði, Kópavogi og

Akureyri. Mikil og fjölbreytt vinna.

Áhugasamir vinsamlegast hafið samband við Davíð Þór 
Sigurbjartarson í GSM 660 360 david@hamar.is.

eða Eskifjörður Sigurður Kristinn Lárusson 
GSM 660 3613 siggil@hamar.is

Aðstoðarverkstjóri
Byggingafélag Gylfa og Gunnars auglýsir eftir
aðstoðarverkstjóra. Starfið felst í umsjón á

byggingarstað. Aðstoðarverkstjóri starfar undir
stjórn byggingastjóra. 

Nánari uppl. veitir Guðjón í síma 562-2991. 

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

Veislan veitingaeldhús óskar eftir að ráða 
starfsmann í 100 % starf, góðan og ábyrgan 
aðila sem getur séð um borðbúnaðardeild 

Veislunnar ásamt ýmsu öðru.

Óskum eftir duglegri konu til að sjá um þrif á 
skrifstofum og fl. í Veislunni 2 í viku, vinnutími er

samkomulag, þarf að geta byrjað sem fyrst.

Við tökum við glæsilegum sal Ferðafélags Íslands 
í Mörkinni 10 nóvember, þurfum að bæta við okkur
starfsfólki, það er þjónar, aðstoðarfólk í smurbrauð,

eldhús og uppvask.

Áhugasamir vinsamlega komið á Austurströnd 12,
Seltjarnarnesi eða hafið samband í síma 561-2031

einnig hægr að senda póst á arny@veislan.is

100%

Vegna forfalla er laust hlutastarf
íþóttakennara við Hamarsskóla í
Vestmannaeyjum. 

Einnig er laust til umsóknar 50% starf þroskaþjálfa
við sama skóla.

Upplýsingar fást hjá Halldóru Magnúsdóttur skóla-
stjóra og Sigurlási Þorleifssyni aðstoðarskólastjóra í
síma 481-2644.

Vestmannaeyjabær auglýsir einnig eftir talkennara
til starfa við grunn- og leikskólana í bæjarfélaginu .
Áhugavert og fjölbreytt starf sem miðar að því að
samhæfa þjónustu við börn á tveimur skólastigum. 

Upplýsingar hjá Ernu Jóhannesdóttur fræðslufulltrúa
í síma 488-2000.

Fræðslu- og menningarsvið Vestmannaeyja

Amma óskast
Erum að leita eftir barngóðri konu 
til að aðstoða við heimilisstörf og 

annast 5 ára strák. 
Upplýsingar í síma 893 2628 eða 893 2632.



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

Kennarar óskast til starfa

Foldaskóli, sími 540-7600
• Kennari í 50-60% stöðu til vors sem stuðningsaðili í 

bekk og í frímínútum með nemanda.

Hlíðaskóli, sími 552-5080
• Kennari í 80% stöðu. Starfið felst í að kenna nemend-

um með sérþarfir.
• Sérkennari frá áramótum í 100% stöðu. Starfið felst í 

að kenna nemendum með sérþarfir.
• Íþróttakennari frá áramótum í 100% stöðu.

Rimaskóli , sími 567-6464/664-8320

Vegna fæðingar-og feðraorlofs vantar kennara í eftir-
taldar stöður: 

• Umsjónarkennari í 2. bekk frá 1. jan. 2006 út skólaárið
• Umsjónarkennari í 3. bekk frá 1. des. 2005 út skólaárið
• Íþróttakennari frá 1. jan. - 31. mars 2006 

Vesturbæjarskóli í síma 562-2296
• Umsjónarkennari í 3. bekk í 100% stöðu.

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

Skólaliðar óskast til starfa

Fellaskóli, sími 557 3800
• Skólaliði í 100% stöðu. Starfið felst í m.a. í baðvörslu 

og tilfallandi störfum í íþróttahúsi. Um er að ræða 
vaktavinnu. 

Fossvogsskóli, sími 568 0200
• Starfsmaður skóla í 75% stöðu til að sinna nemendum

í leik og starfi.

Langholtsskóli, sími 553 3188/664-8280
• Skólaliði í 50-100% stöður.

Starfið felst ma. í aðstoð við ræstingar.
Rimaskóli, sími 567 6464/664 8320
• Skólaliði í ræstingastörf. Sveigjanlegur vinnutími eftir 

hádegi.

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 mat-
sal nemenda og ræstingum.

Selásskóli, sími 567 2600
• Skólaliði í 100% stöðu. Starfið felst m.a. í að aðstoða 

nemendur í leik og starfi.

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

Stuðningsfulltúar óskast til starfa

Foldaskóli, sími 540 7600
• Stuðningsfulltrúi í 70% stöðu.

Hlíðaskóli, sími 552 5080
• Stuðningsfulltrúi í 80% stöðu.

Vesturbæjarskóli, sími 562 2296
• Stuðningsfulltrúi í íþróttum í 1.-7. bekk í 80-100% 

stöðu. Starfið felst m.a. í baðvörslu og aðstoð í 
íþróttatímum.

Upplýsingar veita skólastjórar og aðstoðarskólastjórar í við-
komandi skólum. Umsóknir ber að senda til viðkomandi skóla.
Laun eru samkvæmt kjarasamningum Reykjavíkurborgar við
viðkomandi stéttarfélög. 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

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

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

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

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

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

Laufásborg, Laufásvegi 53-55 í síma 551-7219.
laufasborg@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

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

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.

Deildarsjóri

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

Um er að ræða 100% stöðu.

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.

Sérkennsla

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

Seljakot, Rangárseli 15 í síma 557-2350.
Um er að ræða 80-100% stöðu.
seljakot@leikskolar.is

Menntunar- og hæfniskröfur:
Leikskólasérkennari, þroskaþjálfi eða háskólamenntun á
sviði uppeldis- eða sálfræði.
Reynsla af vinnu með einstaklingum með þroskafrávik
æskileg
Færni í mannlegum samskiptum
Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
Nákvæmni í starfi

Yfirmaður í eldhús

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

Seljakot, Rangárseli 15 í síma 557-2350. 
Um er að ræða 80-100% stöðu.
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

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

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

Hæfniskröfur:
Áhugi á matreiðslu
Snyrtimennska
Hæfni í mannlegum samskiptum

Um er að ræða 100% stöður.

Nánari upplýsingar um þessi störf veita leikskólastjórar í
viðkomandi leikskólum. Einnig veitir starfsmannaþjón-
usta Menntasviðs upplýsingar í síma 411 7000. Laun
eru samkvæmt kjarasamningum Reykjavíkurborgar við
viðkomandi stéttarfélög. Umsóknareyðublað og nánari
upplýsingar um laus störf er að finna á heimasíðunni
www.leikskolar.is
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Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum hjá borgin-
ni. Atvinnuauglýsingar má einnig skoða á heimasíðu Reykjavíkurborgar: www.reykja-

vik.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. 

UMHVERFISSVIÐ

HEILBRIGÐISFULLTRÚI
-matvælaeftirlit

Umhverfissvið Reyjavíkurborgar auglýsir laust til um-
sóknar starf heilbrigðisfulltrúa hjá Matvælaeftirliti, Heil-
brigðiseftirliti og vöktun. Næsti yfirmaður er deildar-
stjóri Matvælaeftirlits.

Starfið felst m.a. í þjónustu við íbúa og fyrirtæki 
borgarinnar og ábyrgð á:
• Reglubundnu eftirliti með matvælum og neysluvatni.

Skráningum og skýrslugerð, sinna kvörtunum og 
annast fræðslu.

• Sinna öðrum verkefnum samkvæmt gildandi starfs
lýsingu fyrir heilbrigðisfulltrúa og samkvæmt fyrir
mælum deildarstjóra.

• Samstarf og samvinna við aðrar deildir Heilbrigðis-
eftirlits og vöktunar.

Menntunar og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun á sviði heilbrigðisvísinda, raunvís-

inda, eða sambærilega menntun, s.s. matvælafræði 

eða dýralækningar.
• Hæfni í mannlegum samskiptum er afar mikilvæg 

sem og geta til að leiða og taka þátt í uppbyggilegu 
hópastarfi.

• Jákvæðni og vilji til að takast á við fjölbreytt og 
krefjandi verkefni.

• Sjálfstæði, frumkvæði og skipulagningu í starfi
• Réttindi til að mega starfa sem heilbrigðisfulltrúi 

æskileg.

Launakjör fara að kjarasamningum viðkomandi stéttar-
félaga og Reykjavíkurborgar.

Nánari upplýsingar veita Óskar Í. Sigurðsson, deildarstjóri
Matvælaeftirlits, og Árný Sigurðardóttir, forstöðumaður
Heilbrigðiseftirlits og vöktunar, hjá Umhverfissviði Reykja-
víkurborgar, Skúlagötu 19, frá kl. 9-16 í síma 411 8500.

Umsóknir skulu berast til Umhverfissviðs Reykjavíkurborgar
eigi síðar en 21. nóvember nk. merktar 
„Heilbrigðisfulltrúi“.

Reykjavík 3. nóvember 2005.
Umhverfissvið Reykjavíkurborgar

Umhverfissvið Reykjavíkurborgar fer með heilbrigðis- og mengunarvarnareftir-
lit, náttúruvernd og garðyrkju, sorphirðu frá heimilum, dýraeftirlit, Vinnuskóla
Reykjavíkur, Staðardagskrá 21 og stefnumótun og þróunarverkefni á sviði um-

hverfis og samgöngumála.

Framkvæmdastjóri félags- og
útbreiðslusviðs SÁÁ

SÁÁ óskar eftir að ráða framkvæmdastjóra félags- og út-
breiðslusviðs.

Samtök áhugafólks um áfengis- og vímuefnavandann eru
landssamtök sem vinna að áfengis- og vímuefnavörnum
um allt land og veita öllum landsmönnum þjónustu.
Framkvæmdastjórinn vinnur í umboði framkvæmdastjórn-
ar og ber fjárhagslega ábyrgð á þeim rekstrarþáttum er til-
heyra sviðinu.
Æskilegt er að viðkomandi hafi reynslu af félagsstarfi.

Helstu verkefni:
• Vinna að fjáröflunum félagsins
• Umsjón með félagaskrá
• Skiplagning félagsstarfs
• Útbreiðslu-, kynningar- og útgáfumál
• Rekstur sambýla

Hæfniskröfur:
• Frumkvæði, metnaður og framúrskarandi samskipta

hæfni
• Hæfni til að vinna í krefjandi og breytilegu umhverfi
• Geta unnið sjálfstætt sem og í hópi
• Skilningur á rekstri og áætlanagerð
• Hugmyndaauðgi og áhugi á starfsemi SÁÁ

Skriflegum umsóknum ásamt upplýsingum um menntun
og fyrri störf óskast sendar á skrifstofu samtakanna Síðu-
múla 3-5 108 Reykjavík, merkt; Framkvæmdastjóri félags-
og útbreiðslusviðs, fyrir 1. desember 2005.

Farið verður með allar umsóknir og fyrirspurnir sem trún-
aðarmál. 

Upplýsingar veitir formaður SÁÁ, Þórarinn Tyrfingsson í
síma 530 7600.

SMIÐIR
Byggingafélag Gylfa og Gunnars óskar eftir
trésmiðum í uppsteypu og frágang á skrif-
stofu og þjónustuhúsnæði að Bíldshöfða 9.
Góður aðbúnaður og virkt starfsmannafélag.

Nánari upplýsingar veitir Guðjón í síma 562-2991

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



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

Iðjuþjálfi 

Þjónustumiðstöð Laugardals og Háaleitis óskar 
eftir iðjuþjálfa.

Hæfniskröfur: 
• Starfsréttindi í iðjuþjálfun.
• Lipurð í mannlegum samskiptum.
• Skipulagshæfileikar. 
• Áhugi á þverfaglegri teymisvinnu.

Helstu verkefni:
• Þjónustumat vegna umsókna um félagslega heima-

þjónustu.
• Þjónustumat vegna umsókna um stuðnings-

þjónustu.
• Þátttaka í teymisvinnu og samstarf við hagsmuna-

félög og íbúa.
• Þátttaka í teymisvinnu í tengslum við þekkingar-

stöðvaverkefni um málefni aldraðra og fatlaðra.

Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkur-
borgar og Iðjuþjálfafélagi Íslands.

Nánari upplýsingar veitir Kristjana Gunnarsdóttir í síma
411 1500, netfang: kristjana.gunnarsdottir@reykjavik.is

Umsóknun skal skilað á Þjónustumiðstöð Laugardals
og Háaleits, Síðumúla 39 fyrir 22. nóvember 
næstkomandi.

Félagsráðgjafar

Lausar eru tvær stöður félagsráðgjafa á
Þjónustumiðstöð Breiðholts. Um hlutastörf getur
verið að ræða. Önnur staðan er afleysingastaða til
1. nóvember 2006.

Hæfniskröfur:
• Starfsréttindi í félagsráðgjöf.
• Þekking og reynsla í vinnslu meðferðarmála með 

einstaklinga og fjölskyldur æskileg.
• Lipurð í mannlegum samskiptum.
• Skipulagshæfileikar.
• Áhugi á þverfaglegri teymisvinnu.

Helstu verkefni eru:
• Almenn félagsráðgjöf í einstaklings- og fjölskyldu-

málum.
• Vinna með starfsfólki í leik- og grunnskólum.
• Þverfaglegt starf í Þjónustumiðstöð Breiðholts.
• Samvinna við samstarfsaðila og hagsmunasamtök.

Þjónustumiðstöðin er þekkingarstöð í fjölskylduráðgjöf.

Umsækjendur þurfa að geta hafið störf sem fyrst. 

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkur-
borgar og Stéttarfélags íslenskra félagsráðgjafa.

Nánari upplýsingar veitir Þóra Kemp í síma 411 1300,
netfang: thora.kemp@reykjavik.is

Umsóknum skal skilað á Þjónustumiðstöð Breiðholts,
Álfabakka 12, 109 Reykjavík fyrir 22. nóvember 
næstkomandi.

Eldhús 

Þjónustumiðstöð Miðborgar og Hlíða óskar eftir
starfsmanni í móttökueldhús Félags- og þjónustu-
miðstöðvarinnar að Vesturgötu 7.

Starfið felur meðal annars í sér aðstoð í borðsal og
móttöku og sölu á aðsendum mat. 
Óskað er eftir áreiðanlegum starfsmanni með færni í
mannlegum samskiptum og ríka þjónustulund. 
Um er að ræða 50% stöðu. 

Umsækjandi þyrfti að geta hafið störf 1. desember
næstkomandi.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkur-
borgar og Eflingar - stéttarfélags.

Nánari upplýsingar veitir Halldóra Guðmundsdóttir í
síma 535 2740, netfang: 
halldora.gudmundsdottir@reykjavik.is

Umsóknum skal skilað á Félags- og þjónustu-
miðstöðina Vesturgötu 7 fyrir 22. nóvember 
næstkomandi.

Stuðningsfjölskyldur 

Miðgarður, Þjónustumiðstöð Grafarvogs og
Kjalarness óskar eftir stuðningsfjölskyldum. 

Stuðningsfjölskyldur vinna öflugt forvarnarstarf til að
tryggja og viðhalda festu og öryggi í lífi þeirra barna
sem hjá þeim dvelja.
Við óskum því eftir liðsinni fólks sem getur annast
börn í eina til tvær helgar í mánuði eða eftir nánara
samkomulagi.

Hafir þú áhuga á mannlegum samskiptum og afar
gefandi verkefnum þá er hlutverk stuðningsfjölskyldu
áhugavert tækifæri.
Greitt er samkvæmt verktakasamningi.

Nánari upplýsingar veitir Ingibjörg S. Sæmundsdóttir í
síma 411 1400, netfang: 
ingibjorg.s.saemundsdottir@reykjavik.is

Umsóknum skal skilað til Miðgarðs,
Þjónustumiðstöðvar Grafarvogs og Kjalarness,
Langarima 21, 112 Reykjavík fyrir 22. nóvember
næstkomandi.

Danskennari/leiðbeinandi 

Vesturgarður, Þjónustumiðstöð Vesturbæjar og
Þjónustumiðstöð Miðborgar og Hlíða óska eftir
danskennara eða leiðbeinanda í Félags- og þjónustu-
miðstöðvarnar að Aflagranda 40 og Vesturgötu 7. 

Um hlutastarf er að ræða einu sinni til tvisvar í viku á
hvorum stað.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi
Reykjavíkurborgar og viðkomandi stéttarfélags.

Nánari upplýsingar veita Droplaug Guðnadóttir í síma
562 2571, netfang: droplaug.gudnadottir@reykjavik.is og
Halldóra Guðmundsdóttir í síma 535 2740, netfang: 
halldora.gudmundsdottir@reykjavik.is

Umsóknum skal skilað á Félags- og þjónustumiðstöðina
Aflagranda 40 eða Félags- og þjónustumiðstöðina
Vesturgötu 7 fyrir 22. nóvember næstkomandi.

Heimaþjónusta og liðveisla

Vesturgarður, Þjónustumiðstöð Vesturbæjar 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 Reykjavíkur-
borgar og viðkomandi stéttarfélags.

Nánari upplýsingar veita: Droplaug Guðnadóttir, net-
fang: droplaug.gudnadottir@reykjavik.is, 
Helga Eyjólfsdóttir netfang: helga.kristjana.eyjolfsdott-
ir@reykjavik.is og Unnur Karlsdóttir, 
netfang: unnur.karlsdottir@reykjavik.is Síminn hjá
okkur er 562 2571.

Umsóknum skal skilað á Félags- og þjónustu-
miðstöðina Aflagranda 40, 107 Reykjavík fyrir 22.
nóvember næstkomandi. 

Sjúkraliði 

Vesturgarður, Þjónustumiðstöð Vesturbæjar óskar
eftir sjúkraliða eða starfsmanni vönum umönnun í
Félags- og þjónustumiðstöðina að Aflagranda 40.
Starfið felur í sér aðstoð við böðun og önnur til-
fallandi 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 miðvikudaga.
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 þjónustumiðstöðina
Aflagranda 40, 107 Reykjavík fyrir 22. nóvember 
næstkomandi. 

Stuðningsfjölskyldur

Vesturgarður, Þjónustumiðstöð Vesturbæjar óskar
eftir stuðningsfjölskyldum.

Stuðningsfjölskyldur vinna öflugt forvarnarstarf til að
tryggja og viðhalda festu og öryggi í lífi þeirra barna sem
hjá þeim dvelja. Við óskum því eftir liðsinni fólks sem
getur annast börn í eina til tvær helgar í mánuði eða
eftir nánara samkomulagi. Hafir þú áhuga á mannlegum
samskiptum og afar gefandi verkefnum þá er hlutverk
stuðningsfjölskyldu áhugavert tækifæri. Æskileg búseta á
höfuðborgarsvæðinu. Greitt er samkvæmt verktaka-
samningi.

Nánari upplýsingar veitir Droplaug Guðnadóttir í síma 
562-2571 netfang: droplaug.gudnadottir@reykjavik.is

Umsóknum skal skilað á Félags- og þjónustumiðstöðina
Aflagranda 40, 107 Reykjavík fyrir 22. nóvember 
næstkomandi.

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.

Áhugaverð störf í boði
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Arcadia Ísland óskar eftir að 
ráða innkaupafulltrúa til starfa.

  Hæfniskröfur:

*Reynsla af innkaupum 
  og verslunarrekstri
*Skipulögð og nákvæm vinnubrögð
*Frumkvæði og metnaður
*Hæfni í mannlegum samskiptum
*Mjög góð ensku- og tölvukunnátta
*Brennandi áhugi á tísku 

  

TOPSHOP TOPMAN

Umsóknir sendist til
Hildar Björgvinsdóttur,
starfsmannastjóra, í netfangið
hildurb@hagar.is

Umsóknarfrestur rennur út
mánudaginn 14. nóvember nk.

Starfssvið: Umsjón með vöruflæði í verslanir okkar, 
samskipti við erlenda birgja og umsjón með rekstri 
deilda okkar í Hagkaupum.  Um framtíðarstarf er að ræða.

Bifvélavirki
Loftorka óskar eftir að ráða bifvélavirkja á
verkstæði sitt , leitað er eftir vönum manni

með reynslu í viðgerðum vörubíla og vinnuvéla.

Fyrirtaks vinnuaðstaða , fæði á staðnum og heim-
keyrsla. Einungis er leitað að manni með réttindi , upp-
lýsingar hjá Brynjólfi Brynjólfssyni verkstæðisformanni .

Loftorka Reykjavík ehf.
Miðhrauni 10 • 210 Garðabæ

s. 5650877

Loftorka hefur síðan 1962 verið í verktakstarfsemi 
og unnið í jarðvinnu og malbikun.

Stuðningsfulltrúar/ Starfsmenn
óskast á heimilisdeild í umönnun. Um er að ræða stöður
í vaktavinnu, hlutastöðu og fullt starf. Við leitum að fólki
sem er ábyrgt, samviskusamt, duglegt og gott í samstarfi.
Umsóknir berist fyrir 21. nóv. nk. til Sigríðar Harðardóttur,
hjúkrunarframkvæmdarstjóra hæfingar LSH Kópavogi og
veitir hún jafnframt upplýsingar í síma 543 9210 og 824
5598, netfang sighard@landspitali.is.

Laun samkvæmt gildandi samningi viðkomandi stéttarfélags og fjár-
málaráðherra.Umsóknareyðublöð fást í upplýsingum Fossvogi og
Hringbraut, skrifstofu starfsmannamála Eiríksgötu 5, á heimasíðu
www.landspitali.is Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar í
störf á Landspítala háskólasjúkrahúsi. Öllum umsóknum verður svarað
þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Kennara vantar 
í afleysingakennslu í myndmennt og textílmennt
frá 3. janúar til 31. maí 2006. Um er að ræða um
65-70% stöðuhlutfall. 

Flóaskóli er staðsettur í Villingaholtshreppi. Í skólan-
um eru rúmlega 50 nemendur í 1.-7. bekk. Í skólan-
um fer fram blómlegt og metnaðarfullt starf. Aðstaða
fyrir nemendur og kennara er mjög góð.

Áhugasamir hafi samband við Kristínu Sigurðardóttur,
skólastjóra, í símum 486-3360 eða 663-5720. Einnig
er hægt að afla upplýsinga um skólann á heimasíðu
hans, www.floaskoli.is . 
Umsóknir sendist til Flóaskóla, Villingaholtshreppi,
801 Selfoss eða á netfangið floaskoli@floaskoli.is.

Veitingastaðurinn býður uppá einstaklega fjölbreyttan 
matseðil með alþjóðlegu yfirbragði og einungis fyrsta flokks
hráefni. Á barnum er boðið uppá úrval spennandi smárétta
ásamt drykkjum í afslöppuðu og þægilegu umhverfi.

Við leitum að:

• Veitingastjóri

Við leitum hins „eina rétta“ veitingastjóra Salt Lounge Bar &
Restaurant. Veitingastjóri er ábyrgur fyrir því að viðskipta-
vinir Salt Lounge Bar & Restaurant fái ávallt fyrsta flokks
þjónustu í takt við þægilegt umhverfi staðarins.
Ef þú býrð yfir einstakri þjónustulund, hefur góða reynslu af
sambærilegu starfi og ert tilbúin(n) að vera ein(n) af stjórn-
endum og lykilfólki Radisson SAS 1919 Hotel, þá ert þú
sú(sá) sem við leitum að.

• Þjónum á veitingastað

Við leitum að fólki í fullt starf! Reynsla æskileg.
Senda skal inn umsóknir og ferilskrár á ensku fyrir 11.11.
2005.
Tölvupost: aleksandra.babik@radissonsas.com
Radisson SAS 1919 Hotel 
Pósthússtræti 2, 101 Reykjavik
1919.reykjavik.radissonsas.com

Styrktarfélag vangefinna

Búseta
Þroskaþjálfi og stuðningsfulltrúi óskast til starfa á heimili í
Fýlshólum. Um er að ræða 19% stöðu aðra hvora helgi og
48% stöðu á kvöld- og næturvöktum. Æskilegt er að um-
sækjendur geti hafið störf sem fyrst. Hlutverk starfsfólks er
aðallega fólgið í því að leiðbeina og styðja íbúa í daglegu
lífi.
Upplýsingar veitir Dagbjört Theodórsdóttir í síma 561-0408
og 861-3136. 

Ofangreind störf taka laun samkvæmt gildandi kjarasamn-
ingum.
Umsóknareyðublöð og upplýsingar um Styrktarfélagið má
nálgast á heimasíðu þess www.stryktarfelag.is

T.ark vinnur að fjölbreyttum hönnunarverkefnum bæði innan- og
utanlands. Hjá T.ark starfa 26 manns; arkitektar, byggingafræðin-
gar, innanhússarkitektar og tækniteiknarar. 

ARKITEKTAR
BYGGINGAFRÆÐINGAR

T.ark leitar að reyndum arkitektum og bygginga-
fræðingum. Þekking á tölvuvæddu hönnunarum-
hverfi er skilyrði. Reynsla í frágangi aðaluppdrátta,
gerð vinnuteikninga og eftirfylgni á framkvæmda-

stað er æskileg. Boðið er upp á fjölbreytt starf
með samhentum hópi.

Skila skal umsóknum ásamt starfsferilsskrám á
skrifstofuna, Brautarholti 6, 3. hæð, eða á 

netfangið bjarni@tark.is. 
Farið verður með allar umsóknir sem 

trúnaðarmál.

TEIKNISTOFAN ehf  ARKITEKTAR
BRAUTARHOLTI 6 105 REYKJAVÍK
teiknistofan@tark.is  www.tark.is
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KÓPAVOGSBÆR

LAUS STÖRF

Bæjarskrifstofur Kópavogs:
• Skjalavörður

Félagsþjónusta:
• Aðstoð við heimilisstörf

• Félagsleg heimaþjónusta

• Félagsráðgjafi hjá fjölskyldudeild

• Félagsráðgjafi í barnaverndarvinnu

• Starf með fötluðum dreng

Íþróttamiðstöðin Versalir:
• Helgarvinna baðv/afgr. 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

• Umsjónarkennari á miðstig

Kársnesskóli:
• Forfallakennari

Kópavogsskóli:
• Forfallakennari

Kópavogsskóli íþróttahús:
• Baðvarsla kvenna

Lindaskóli:
• Gangavörður/ræstir

Salaskóli:
• Dægradvöl 20-50%

• Heimilisfræðikennari 100% v/forfalla

Smáraskóli:
• Stuðningsfulltrúi 50%

LEIKSKÓLAR KÓPAVOGS:
Arnarsmári:

• Leikskólakennarar

Álfaheiði:
•Leikskólakennari

Efstihjalli:
• Leikskólakennari

Fagrabrekka:
• Sérkennslustjóri

Grænatún:
• Leikskólasérk./leiksk.k./þroskaþj.

Kópahvoll:
• Leikskólakennari

Núpur:
• Leikskólakennari hlutast.

Rjúpnahæð:
• Leikskólakennari

• Leiksk.sérk./þroskaþj.

• Deildarstjóri

Smárahvammur:
• Leikskólakennari

• Sérkennsla

Nánari upplýsingar á:
www.kopavogur.is

og www.job.is

Úra- og skartgripaverslun 
auglýsir eftir starfsmanni. 

Upplýsingar í síma 698-6876.

Óskar eftir að ráðaí eftirtalin störf:

1. Jarðvinnudeild
Menn með vinnuvélaréttindi og meirapróf.
Vönum jarðvinnumönnum. Vinnuvélapróf og meira-
próf æskilegt.
Þarf að geta hafið störf sem fyrst.

2. Viðgerðarmann
Menn vana viðgerðum á vinnuvélum og farartækjum
Hlutastarf kemur til greina. Fjölbreytt verkefni. 
Þarf að vera stundvís og áreiðanlegur.

3. Rafvirkjar / Splæsingar
Starfsmenn óskast í vinnu við tengingar ljósleiðara-
kerfa o.fl.
Þekking á ljósleiðaravinnu (s.s. splæsingum) æski-
leg. Einnig vana alm. Rafvirkjastörfum.
Þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Upplýsingar um störfin eru gefin í síma 595-1500.
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TIL SÖLU / TIL LEIGU

ÚTBOÐ

TILKYNNINGAR

American Style er rótgróið fyrirtæki sem opnar sinn fjórða 

veitingastað að Bíldshöfða 14. Starfsmenn eru nú um 70. 

Á American Style starfar líflegur hópur fólks á öllum aldri 

og starfsaldur er með því hæsta sem þekkist í greininni. 

•Yfirmaður staðarins á kvöld-
  og helgarvöktum 
•Uppgjör
•Talningar
•Þrif

•Góð/ur í mannlegum
  samskiptum
•Þjónustulipurð
•Jákvæðni og dugnaður
•Geta unnið vel undir álagi
 
Unnið er 2-3 kvöld í viku og aðra hverja 
helgi. Miðað er við að umsækjendur séu 
30 ára og eldri. Starfið hentar jafnt konum 
sem körlum. 
 

•Yfirmaður á grilli
•Starfar með grillurum
•Ber ábyrgð á gæðum
•Þrif

•Góð/ur í mannlegum
  samskiptum
•Dugnaður
•Skipulögð og öguð vinnubrögð
•Geta unnið vel undir álagi
•Reynsla æskileg en ekki
  nauðsynleg
 
Unnið er 4 virka daga og aðra hverja helgi í 
vaktavinnu, samtals um 200 tímar. Starfið 
er krefjandi. Miðað er við að umsækjendur 
séu 22 ára og eldri. Starfið hentar jafnt 
konum sem körlum.

•Afgreiðsla
•Matreiðsla
•Þrif
•Frágangur

•Dugnaður
•Góð ástundun
•Geta unnið vel undir álagi
 
Í fullu starfi er unnið 4 virka daga og aðra 
hverja helgi í vaktavinnu. 

Í hlutastarfi er unnið á kvöldin og um 
helgar skv. samkomulagi. Miðað er við að 
umsækjendur séu 18 ára og eldri.
 
 
 
 
 

AÐSTOÐAR REKSTRARSTJÓRI: VAKTSTJÓRI Á GRILLI: STARFSFÓLK Í SAL OG Á GRILLI:

Verksvið:

Hæfniskröfur:

Verksvið:

Hæfniskröfur:

Verksvið:

Hæfniskröfur:

Umsóknareyðublöð á öllum American 
Style stöðum og americanstyle.is 
Upplýsingar veitir starfsmannastjóri, 
Herwig s: 533-1048

Píparar
Vantar vana pípulagningamenn til starfa. Bæði
er verið aðleita eftir mönnum, til nýlagna og

viðhaldsvinnu.

Upplýsingar gefur Brynjar í síma, 698-8412

Amma óskast
Erum að leita eftir barngóðri konu 
til að aðstoða við heimilisstörf og 

annast 5 ára strák. 
Upplýsingar í síma 893 2628 eða 893 2632.

Velferðarsvið fer með ábyrgð á velferðarþjónustu Reykjavíkurborgar þ.m.t. barnavernd og félagsþjónustu fyrir alla aldurshópa. Í því felst undirbúningur
stefnumótunar í velferðarmálum, áætlanagerð, samhæfing og samþætting á sviði velferðarþjónustu, eftirlit og mat á árangri og þróun nýrra úrræða.

Droplaugarstaðir hjúkrunarheimili

Aðhlynningarstörf
Lausar er stöður starfsmanna við aðhlynningu
aldraðra á nýrri deild heimilisins. Einnig eru laus
störf á öðrum deildum, þar sem unnið er að
breytingum til samræmis við skipulag nýju hæð-
arinnar.

Hæfniskröfur:
Íslensukunnátta. Reynsla af umönnun aldraðra
æskileg. Stundvísi, frumkvæði í starfi, metnaður,
og sveigjanleiki.

Hjúkrunarfræðingar – Næturvaktir
Hjúkrunarfræðingur óskast á næturnvaktir mið-
vikudag og fimmtudag aðra hverja viku. 20%
staða. ATH. Engin helgarvinna
Einnig óskast hjúkrunarfræðingar á kvöld og
helgarvaktir á allar deildir.

Hæfniskröfur: Viðurkennt starfsleyfi. Reynsla í
öldrunarhjúkrun æskileg. Frumkvæði í starfi,

metnaður og sveigjanleiki.
Kjörið tækifæri til að taka þátt í mótun starfsein-
ingar út frá hugmyndafræði og stefnumörkun
heimilisins.

Droplaugarstaðir veita íbúum heimilisins hjúkrun
og þjónustu sem byggir á sjálfræði íbúans, kom-
ið er til móts við óskir hans eftir því sem frekast
er unnt. 
Unnið er að breytingum á skipulagi umönnunar. 

Nánari upplýsingar veitir:
Ingibjörg Þórisdóttir , deildarstjóri starfsmanna
og gæðamála
Sími: 4149500 og 4149503
Veffang:ingibjorg.halla.thorisdottir@reykjavik.is

Einnig er möguleiki á að senda inn umsókn frá
heimasíðu heimilisins www.droplaugarstadir.is. Á
heimasíðunni er að finna ýmsar upplýsingar um
heimilið og starfsemi þess.

Óskum eftir að ráða starfsmenn til framleiðslu á
steyptum húsaeingum í verksmiðju okkar í Kópavogi.
Bjóðum upp á gott starfsumhverfi innanhúss.

Starfsmenn þurfa að vera handlagnir og vanir byggingar-
vinnu. Umsækjendur sendið inn umsókn fyrir 11 nóv-
ember 2005 merkt:

Einingaverksmiðjan Borg ehf
Atvinna
Bakkabraut 9
200 Kópavogur

borg@evborg.is

6. nóvember 2005  SUNNUDAGUR

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.

Kópavogur: 
Askalind 215 fm og 168 fm. 

Hlíðarsmári frá 130 fm. til
328 fm. 

Reykjavík : 
Vegmúli 146 fm. og 63 fm. 

Skrifstofuhúsnæði
Byggingafélag Gylfa og Gunnars auglýsir 

eftirtalin skrifstofuhúsnæði til leigu.

Nánari uppl. veitir Snorri 
í síma 693-7335.

F.h. Menntasviðs Reykjavíkurborgar: 
Fjarskiptalagnakerfi 4. áfangi (tölvu- og símalagnir)
ásamt nauðsynlegum lagnaleiðum fyrir nokkra af leik-
skólum Reykjavíkurborgar.
Útboðsgögn verða seld, frá og með þriðjudeginum 8. nóv-
ember á kr. 3.000, í upplýsingaþjónustu Ráðhúss Reykjavíkur.
Opnun tilboða: 21. nóvember 2005, kl 10:00 í Ráðhúsi
Reykjavíkur
Nánari upplýsingar er að finna á
www.reykjavik.is/utbod 10639

Heildsala – Smásala
Til sölu með eigin innflutning og góða álagn-
ingu, ásamt fínum samböndum. Góð uppgrip

framundan. Verð ca. 12 m. Svar merkt: 
„Tækifæri“ sendist á netfang: galle@isl.is.



[ opin hús ]

Einbýlishús við Ægisíðu - Einstakt tækifæri

85.000.000
Til sölu er glæsilegt 248 fm einbýlishús við Ægisíðu í Reykjavík
Aðalhæð skiptist í stofu og borðstofu með frábæru sjávarútsýni,
bókastofu með arni, hol, rúmgott eldhús og snyrtingu við anddyri. Á efri
hæð eru hjónaherbergi með stórum svölum, fjögur barnaherbergi og
baðherbergi. Í Kjallara er aukaíbúð með sérinngangi. Í húsinu eru alls 11
herbergi. Úr borðstofu er gengið út á svalir og sólpall. Fallegur garður.

Fr
um

Hja l t i  Pá lmason  hd l .   og  S igurður  J .  S igurðsson ,   l ö g g .  f a s t e i g n a s a l a r  

19.000.000
Falleg 104 fm.  3ja herb. íbúð með tvennum 
svölum og fallegu útsýni.  OPIÐ HÚS SUNNU-
DAGINN 6. NÓV. MILLI 15:00 OG 16:00. 
TILBOÐ YFIR 19 MILLJ.  BERIST FYRIR KL. 
16:00 MIÐVIKUDAGINN 9. NÓV.

Reykás 29 – 110 Rvk – Opið hús  kl 15:00 - 16:00

Fr
um

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

Opið virka daga kl. 9–18

Sjá einnig myndir í gluggum á Fjarðargötu

Um er að ræða 166,8 fm
matvöruverslunarhús-
næði (Esso-stöðin) í Vog-
um Vatnsleysuströnd,
húsnæðið er með dúk á
gólfi og tilheyrandi hillum og afgreiðsluborði, Lager
(ca. 20 fm), snyrting, starfsmannaaðstaða, skrifstofa
og kæligeymsla. Húsnæðið er almennt í góðu ástan-
di, bæði að innan og utan. Að auki er 60,8 fm veit-
ingastaður, salur fyrir 24 manns, bar, pizzastaður.
Flísar og plastparket á gólfum.   Hægt er að opna á
milli þessara eigna. Samtals fm er því 227.6 fm.
REKSTUR OG HÚSNÆÐI SELST SAMAN. VERÐ
37 millj.  4843

IÐNDALUR - VERSLUN
ESSO STÖÐIN

VOGAR Í VATNSLEYSUSTRÖND

F
ru

m

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

Hraunteigur 24

Öldugata 17

Glæsileg og mikið endurnýjuð neðri sérhæð

Opið hús frá kl. 15-17
Mjög glæsileg og mikið endur-
nýjuð 143 fm 5 herb. neðri sér-
hæð. Hæðin skiptist í forstofu,
hol með góðu skápaplássi,
eldhús með nýlegum innrétt-
ingum og eyju, borðstofu með
útgangi á svalir, bjarta stofu
með fallegum gluggum og
svölum til suðurs, 3 herbergi
og baðherbergi sem er flísa-
lagt í gólf og veggi. Rauðeik og

flísar á gólfum. Tvær sér geymslur í kj. Húsið í góðu ástandi að utan,
gler og gluggar endurnýjaðir að hluta. Verð 35,9 millj. Eignin verður
til sýnis í dag, sunnudag, frá kl. 15-17 Verið velkomin

Glæsileg 3ja herb. endurnýjuð íbúð

Opið hús frá kl. 15-17
Glæsileg og algjörlega end-
urnýjuð 73 fm 3ja herb. íbúð
á 3. hæð í þessu virðulega
steinhúsi. Íbúðin skiptist í
samliggjandi stofur, eldhús,
baðherbergi og eitt herbergi.
Vandaðar nýjar eikarinnrétt-
ingar og nýtt eikarparket á
gólfum, nema baðherbergi er

flísalagt. Vestursvalir. Góð lofthæð. Nýlegt gler í gluggum, lagnir
endurnýjaðar og hús hið ytra. Verð 27,9 millj. Eignin verður til sýnis í
dag, sunnudag, frá kl. 15-17. Verið velkomin.

BREKKUSEL 2, 109 Rvk
Fallegt endaraðhús á 3 hæðum ásamt 
sérstæðum bílskúr. Virkilega 
athyglisvert hús sem er vel 
þess virði að skoða.

Verð 36.9 mkr.
Hóll fasteignasala |Franz Jezorski lögg.fasteignasali |Skúlagata 17 |101 Reykjavík

OPIÐ HÚS 
MILLI KL. 16–17 Í DAG SUNNUDAG

34.500.000
189,3 fm. 5 herbergja endaraðhús á tveimur 
hæðum með 32 fm. bílskúr.
Eðvarð sölustjóri Draumahúsa verður á staðnum

Vesturberg 1 - Opið hús í dag frá kl 14:00 - 15:00

Fr
um

Hús Verslunarinnar, Kringlan 7, 103 Reykjavík, S: 534 4400

OPIÐ HÚS Í DAG MILLI 14-16
Rauðhamrar 14 Verð 29.7 millj.
• Falleg 4ra herb, m/bílskur.
• Hjónaherb m/skápum
• 2 góð barnaherbergi
• Eldhús m/ borðkrók falleg innrétting.
• Borðstofa+ góðri stofu m/útg svalir
• Baðh m/baðk+sturtuklefa

Stórkostlegt útsýni.

Kári Kort,
sölustjóri

s. 892 2506

Glæsileg 4- 5 herb. 123,8 fm endaíbúð þar af 8,8 fm geymsla á 3. hæð í fallegu
lyftuhúsi ásamt stæði í bílskýli. Fallegar eikarinnréttingar frá Brúnás, eikarinni-
hurðir frá Agli Árnasyni, tæki í eldhúsi eru frá Einari Farestveit. Hreinlætis og
blöndunartæki eru frá Tengi, wc er upphengt með innbyggðum kassa. Tenglar
fyrir síma og sjónvarp er í öllum herbergjum. Steypt í plötuna fyrir halogenlýs-
ingu. Gólfefni fylgja ekki með. Íbúðin er tilbúin til afhendingar.

Ásett verð kr. 28,7 millj.

Sandavað 5 – endaíbúð

OPIÐ HÚS
Opið hús í dag kl.14:00 - 15:00

Sigrún Gissurardóttir, löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS Í DAG, SUNNUDAG, FRÁ KL.15-17

BRÆÐRABORGARSTÍGUR 43

Magnús og Kristín taka á móti gestum.
Falleg ný uppgerð 119 fm þriggja herbergja íbúð á tveimur hæð-
um í virðulegu steinhúsi við Bræðraborgarstíg. Nánast allt nýtt í
íbúðinni sem verður til afhendingar í desember. V. 29,9 m. 

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@kjoreign.is • www.kjoreign.is

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

Ólafur Guðmundsson
Sölumaður Simi: 8964090

Kristinn Valur Wiium
Sölumaður Simi: 8966913

SAFAMÝRI 50 M/BÍLSKÚR
Rúmgóð og falleg 4ra herb. endaíbúð á
3.hæð í fjölbýli ásamt sérbyggðum 20,5
fm bílskúr. Stærð íbúðar er 106,5 fm. Sér
geymsla í kjallara. Góðar innréttingar, parket. Suður og vestur svalir.
GOTT ÚTSÝNI. LAUS VIÐ KAUPSAMNING. VERÐ TILBOÐ 20,5 MILLJ.

Nikulás tekur á móti áhugasömum í dag milli kl. 17 og 19 

OPIÐ HÚS Í DAG SUNNUDAG KL. 17-19 
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Hlíðasmári 15, 200 Kópavogi

Guðmundur Þórðason hdl & löggiltur fasteignasali

Sími 4148800 & 8957888

Glæsileg mikið endurnýjuð endaíbúð alls 115 fm á

2. hæð í litlu fjölbýli á rólegum stað. Nýtt eikar við-

arparket á stofu og herbergjum. Búið að endurnýja

allt á baðherb. Þrjú svh. á hæðinni og 14 fm auka-

herb. á jarðhæð/kj. Tvennar svalir. Nýr vandaður

dúkur á eldhúsi og borðkrók. Íbúðin er öll nýmáluð. 

EIGN Í MJÖG GÓÐU ÁSTANDI. 
ÁSETT VERÐ 21,9 M. 

Sveinbjörn Freyr hjá Saga Fasteign tekur á móti gestum.

V I Ð  S U N D I N 
K L E P P S V E G U R 1 2 8 – Í B 0 2 – 0 3 

OPIÐ HÚS FRÁ 12-14 Í DAG

Hlíðasmári 15, 200 Kópavogi

Guðmundur Þórðason hdl & löggiltur fasteignasali

Sími 4148800 & 8957888

Komið og skoðið þessa 108 fm eign á efstu
hæð auk 28 fm stæðis í upphitaðri bíla-

geymslu. Eikarparket á bjartri stofu með út-
gang á langar vestur svalir.

Eldhús með hvítri innr. Tvö skemmtilega
skipulögð barnaherb. Hjónaherb. er stórt.

Baðherb. flísalagt. 

HAGSTÆÐ LÁN ÁHV. 
ÁSETT VERÐ 23,6 M. 

Sveinbjörn Freyr hjá Saga Fasteign tekur á móti gestum.

B E R J A R I M I  8 – Í B 0 3 0 2

OPIÐ HÚS FRÁ 14-16 Í DAG

SÍMI 568 2444 - FAX 568 2446Suðurlandsbraut 54 - við Faxafen - 108 Reykjavík

OPIÐ HÚS Í DAG KL. 15 TIL 16
SKÓLAGERÐI – PARHÚS- KÓPAVOGUR

Ingileifur Einarsson lögg.fasteignasali

Til sölu mjög gott
steinsteypt parhús á
tveimur hæðum að
stærð 147 fm. auk 32
fm. bílskúrs. Húsið
skiptist m.a. í 4 góð
svefnherb. á efri hæð,
góða stofu, garðstofu,
þvottaherb., snyrtingu,
baðherbergi og eldhús
með borðkrók. Falleg
ræktuð lóð með góðri
verönd. Laust fljótlega. 

Verð 35,0 millj.

Hóll fasteignasala | Franz Jezorski lögg.fasteignasali | Skúlagata 17 | 101 Reykjavík - við höfum meira að bjóða

Asparfell 12 - bjalla nr. 6 íbúð 2f 
Opið hús í dag milli kl. 15:30 og 16:30

Tveggja herbergja 71 fm íbúð á 2 hæð. Íbúðin er talsvert endurnýjuð. Hún er 
mjög myndarleg, bæði er hún snyrtileg og vel meðfarin. Með íbúðinni fylgir 
nýlegur Electrolux ísskápur með halogen lýsingu og hljóðlát Siemens 
uppþvottavél sem er innbyggð í nýlega sérsmíðaða eldhúsinnréttingu sem 
er með halogenlýsingu og borði sem snýr að stofu. Mosaic flísar eru veggjum 
milli eldhússkápa. Parket er á öllum gólfum nema í anddyri en þar er plast 
parket.  Verð 11,4 milj.
Lárus Ómarsson sölufulltrúi tekur á móti gestum.  Sími 595 9053

VEGGFÓÐUR
MÁNUDAGA KL 21.00

FYLGSTU MEÐ!

VALA OG HÁLFDÁN 
KYNNA FYRIR OKKUR 
ÞAÐ FERSKASTA 
Í HÖNNUN OG LÍFSSTÍL 
AF ALKUNNRI SMEKKVÍSI.

Hóll fasteignasala | Franz Jezorski lögg.fasteignasali | Skúlagata 17 | 101 Reykjavík - við höfum meira að bjóða

Krummahólar 53
Opið hús í dag milli kl. 17:00 og 18:00

Fallegt 3-4 herb parhús á einni hæð, hentar vel fyrir þá sem vilja vera útaf 
fyrir sig með sér garð. Mögulegt er að búa til geymslurými í risi.
Geymsla með glugga frammi við útidyrnar áður en gengið erinn um dyrnar í 
forstofu. Stór og fínn garður fyrir börnin að leika sér
Fínt plast parket á gólfinu. Sprautulakkaðar eldhúsinnréttingar nýlega.
Allar hurðir fyrir fatlaða 90 cm.  Nýmálað
Lárus Ómarsson sölufulltrúi tekur á móti gestum.  Sími 595 9053
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LAGERHÚSNÆÐI – STAÐGREIÐSLA

Húsakaup fasteignasala, Suðurlandsbraut 52, sími: 530 1500, husakaup@husakaup.is, www.husakaup.is

Guðrún Árnadóttir, lögg. fast

Fjársterkur aðili hefur falið okkur
hjá Húsakaupum að útvega lag-
erhúsnæði í Reykjavík. Eignin
skal vera á jarðhæð u.þ.b. 500
fm, stór útkeyrsluhurð, lofthæð
um eða yfir 3,5 metrar. Stað-
greiðsla í boði.

Allar nánari upplýsingar veitir
Ágúst Skúlason í síma: 840-4048
eða á opnunartíma skrifstofu
Húsakaupa 8:30-17:30 í síma:
530-1500.
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Skeifan 19 • 108 Reykjavík • Sími 533 1060 
• Fax 533 1069 • www.xhus.is • xhus@xhus.is

Jón Magnússon
Hrl. lögg. fasteigna og skipasali

Hársnyrtistofa í fullum rekstri vel staðsett og með
stóran fastan kúnnahóp. 
3 stólar eru í notkun en möguleiki er að bæta við.
Stofan hefur verið rekin í tæp 20 ár og er nýbúið
að endurnýja hana að miklu leyti. Einstakt tæki-
færi til að hefja rekstur sem byggir á traustum
góðum grunni. Upplýsingar um rekstrarafkomu
liggja fyrir. 
Upplýsingar veitir Atli í síma 899-1178 eða
atli@xhus.is

FYRIRTÆKI  



Húsakaup, fasteignasala,  Suðurlandsbraut 52,  S ími  530 1500,  husakaup@husakaup. is

Íbúðirnar eru í húseign sem hefur verið mikið endurnýjuð bæði að utna sem innan.
Byggð var heil hæð ofan á húsið sem bæði breytir útliti hússins mjög mikið auk þess
að fegra heildar götumyndina.  Samfara þessari yfirbyggingu var framhlið hússins
endurkvörsuð (bakhlið er hraunuð).  Húseignin er einkar falleg og lítur út eins og
nýbyggt hús.

Í húsinu eru  sjö skráðar séreignir sem allar eru 2ja herbergja auk þess sem tveimur
íbúðum fylgja einstaklingsíbúðir. Allar íbúðirnar eru með eikarinnréttingum, parketi
á gólfum og böð eru flísalögð.

Glæsilegar og sérlega vel staðsettar íbúðir!
HJARTA BORGARINNAR

SÖLUSÝNING Í DAG FRÁ KL.15.-17.

• Nýtt rafmagn

• Nýtt þak

• Sameign endurgerð

• Nýjar pípulagnir að hluta

• Nýjar brunavarnarhurðir

• Ný hjóla- og vagnageymsla
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Sigrún Gissurardóttir, löggiltur fasteignasali

Opið hús — Opið hús

Dalseli 11 - íbúð 0302

Í dag frá kl 15.00 til 17.00 er opið hús í Dalseli 11, Reykjavík
Mikið endurnýjuð 76,7 fm 2ja herb. íbúð á efstu hæð með
stæði í bílageymslu.  Hús og sameign vel viðhaldið. 

Axel tekur vel á móti gestum.

HÚSAVÍK – ÞAR SEM GOTT ORÐSPOR SKIPTIR MÁLI

Skólavörðustíg 13
SÍMI 510 3800
FAX 510 3801
www.husavik.is

Reynir Björnsson
Lögg. fasteignasali

Opið hús í dag frá kl. 15-17

Hamravík 28 - Eign í sérflokki

Stórglæsileg 124,3 fm 4ra herb. íbúð á 3.hæð(efstu) í fallegu
fjölb.húsi með sér inngangi. Íbúðin skiptist í forstofu, 3 góð
herb. m/skápum og fallegu útsýni. Stór stofa og opið fallegt eld-
hús. Suður svalir. Þvottah. í íbúð. Hlynur “rustica” parket og flís-
ar á gólfum. Fallegar samstæðar sérsm. innr. úr kirsuberjaviði.
Göngustígur í skóla og leikskóla. Verð 26,7 millj. 

Guðbjörg tekur á móti gestum milli kl. 15 og 17. 
Íbúðin er á 3.hæð til hægri.

Opið hús í dag frá kl. 14-16

Kristnibraut 75 - Útsýni  

Glæsileg og nýleg 4ra herbergja ca 125 fm íbúð á 2. hæð í mjög
fallegu, litlu fjölbýlishúsi. Innan ibúðar er m.a. sjónvarpshol og
björt stofa og borðstofa með út. út á stórar suður og vestur
svalir sem liggja í L. Fallegar Flísar og parket á gólfum. Baðher-
bergi með baðkari og sturtuklefa. Mjög fallegt útsýni er til norð-
urs. Verð 26,9 millj. 

Jón Óskar býður gesti velkomna í dag að skoða frá kl. 14 - 16.
Teikningar á staðnum. Bjalla merkt 3-01. 

Opið hús í dag frá 14-16

Fannborg 5 - Laus - Mikið útsýni

Rúmgóð 3ja herb. 83 fm íbúð á 3. hæð (efstu). Íbúðin skiptist í
flísal. anddyri með skáp, 2 rúmg. herbergi með skápum, hol,
opið eldhús, bjarta borðstofu og stofu m/parketi. Baðherb. nýl.
endurgert, flísalagt m/sturtuklefa og tengi f. þvottavél. Stórar
sólríkar svalir með fjallasýn til suðurs. Stór bílageymsla er undir
planinu. Frábær staðsetning, stutt í Gjábakka, strætó, MK,
skóla, heilsugæslu, félagsstarf og verslanir. Íbúðin er laus! Gott
brunabótamat! Verð 16,9 millj.

Þórey og Gunnar taka á móti gestum milli kl. 14 og 16 í dag.
Bjalla merkt “Gunnar”. 

Opið hús í dag frá kl. 14-16

Safamýri 36 - Útsýni - Falleg blokk

Mjög góð ca 94 fm 3ja herbergja íbúð á 4. hæð (efstu) í góðu og
nýlega viðgerðu fjölbýlishúsi á þessum vinsæla stað. Fallegt
parket á gólfum. Eldhús með ca 8 ára innréttingu og baðher-
bergi með flísum og glugga. Björt stofa með útgangi út á vestur
svalir með fallegu útsýni. Hjónaherbergi einnig með útgangi út á
svalir til austurs. Verð 18,9 millj.

Kjartan býður gesti velkomna í dag að skoða frá kl. 14 - 16.
Teikningar á staðnum. Bjalla merkt 4.H.H. 

OPIÐ HÚS - ARNARHRAUN 32 HAFNARF.

Mjög fallegt ca 200 fm einbýlishús á tveimur hæðum við Arnarhraun í
Hafnarfirði, ásamt innbyggðum bílskúr. Húsið skiptist þannig. 1. hæð:
forstofa, hol, snyrting, stofa, borðstofa, eldhús og þvottahús. Innan-
gengt er í bílskúr sem er notaður að hluta sem sjónvarpsherbergi. Efri
hæð: fjögur herbergi, baðherbergi, hol og gangur. Stór og fallegur suð-
urgarður með nýlegri ca 50 fm timburverönd út af borðstofu. Eignin
verður til sýnis og sölu í dag (sunnudag) á milli kl. 13-15. V. 43 m. 5401

OPIÐ HÚS - GRETTISGATA 57A 

Falleg 3ja herb. 89 fm íbúð í gömlu steinhúsi. Íbúðin sem er björt og
snyrtileg skiptist í tvær stofur ( önnur stofan er notuð sem svefnher-
bergi), svefnherb.,  eldhús og baðherbergi. Svalir eru útaf stigapalli. Stór
sér geymsla ( 16,4 fm) fylgir í kjallara ásamt sameignar þvottahúsi. Búið
er að skipta um skólplagnir undir húsinu og út á götu. Eignin verður til
sýnis og sölu í dag (sunnudag) á milli kl. 16-18. Guðbjörg á bjöllu.  V.
18,4 m. 5402

OPIÐ HÚS - RAUÐARÁRSTÍGUR 38 2. H. 

3ja herbergja um 61,4fm íbúð á 2. hæð sem skiptist m.a. í 2 svefnher-
bergi, eldhús og baðherbergi. Suðvestur svalir. Sérbílastæði.EIGNIN
VERÐUR TIL SýNIS Í DAG (SUNNUDAG) FRÁ KL. 16-18. Petría á bjöll-
unni. V. 14,0 5287

OPIÐ HÚS - BREIÐAVÍK 27 - LAUS FLJÓTL.

Falleg 2ja herbergja 74 fm íbúð á 3. hæð til hægri í litlu fjölbýli með sér
inngangi af svölum.Íbúðin skiptist í forstofu, hol, svefnherbergi, eldhús,
baðherbergi, stofu og sér þvottahús/geymslu. Á jarðhæð er sérgeymsla
og hjólageymsla. Eignin verður til sýnis og sölu í dag (sunnudag) á milli
kl. 13-15. Dröfn og Þorkell á bjöllu. V. 16,8 m. 5364

OPIÐ HÚS - KELDULAND 5 

Mikið endurnýjuð og falleg 86 fm 4ra herbergja með glæsilegu útsýni.
Eignin skiptist m.a. í hol, stofu/borðstofu, eldhús, þrjú herbergi og bað-
herbergi. Sér geymsla í kjallara og sameiginlegt þvottahús. Húsið er í
mjög góðu ástandi að utan. Stórar suður svalir. Eignin verður til sýnis og
sölu í dag (sunnudag) á milli kl. 16-18. Jóna á bjöllu.  V. 20,9 m. 5405

Sverrir Kristinsson löggiltur fasteignasali

OPIN HÚS Í DAG, SUNNUDAG.

KRISTNIBRAUT, REYKJAVÍK. NÝTT.

Sérlega falleg 4ra herbergja 129,1 fm. Íbúð á jarðhæð í þriggja hæða
fjöleignahúsi byggðu 2001. Eignin skiptist í parketlagt eldhús með fal-
legri viðarinnréttingu, flíslagt baðherbergi með innréttingu, baðkari og
sturtu, flísalagt þvottaherbergi, þrjú parketlögð svefnherbergi með
skápum, stofu og borðstofu með útgangi út á stóra timburverönd með
skjólveggjum. Toppeign. Verð kr. 28.700.000,-

BOGAHLÍÐ, REYKJAVÍK. NÝTT.

Mjög góð 3ja herbergja 79,8 fm. Íbúð á 3. hæð í góðu fjöleignahúsi
,,Sigvaldablokk”. Íbúðin í parketlagt hol með skáp, flísalagt eldhús
með góðri eldri innréttingu, flísalagt baðherbergi með baðkari og glug-
ga, tvö dúklögð svefnherbergi, skápur í öðru, parketlagða stofu og
borðstofu með útgangi út á svalir. Ágætis útsýni. Frábær staðsetning. 

Verð kr. 18.200.000,-.

HRINGBRAUT, REYKJAVÍK. NÝTT.

Góð tæplega 60 fm. 3ja herbergja íbúð á 2. hæð á þessum vinsæla
stað. Íbúðin skiptist í hol, tvö herbergi, stofu, eldhús og baðherbergi.
Íbúðin var gerð upp fyrir nokkrum árum í sem upprunalegasta mynd,
rafmagn endurnýjað sem og gluggar og gler. Eldhúsið með gömlu
góðu innréttingunni. Í íbúðinni eru upprunalegar hurðir og skápar sem
og listar í loftum. Línolíumdúkar á gólfum. Sérlega stór geymsla í kjall-
ara sem bíður upp á ýmsa möguleika. Verð kr. 15.500.000,-.

HJALLAHLIÐ, MOSFELLSBÆR

Glæsileg 116,5 fm. neðri sérhæð í tvíbýlishúsi ásamt 24,5 fm. bílskúr.
Hæðin skiptist í forstofu/hol, þvottaherbergi, þrjú svefnherbergi, bað-
herbergi, eldhús, stofu og borðstofu. Baðherbergi er með innréttingu
og hornbaðkari og flísalagt. Háglans hvít fulningarinnrétting í eldhúsi
og flísar á milli skápa. Merbauparket á gólfum. Sérgarður með tilbur-
verönd og skjólveggjum. Bílskúrinn er með heitu og köldu vatni og
sjálfvirkum hurðaopnara. Geymsluris er yfir bílskúrnum. Hús í góðu
ástandi á góðum stað í lokuðum botnlanga. Toppeign. 

Verð kr. 30.500.000,-

Lindasmári, Kópavogur LAUS FYRIR JÓL

Virkilega góð tæplega 100 fm 4ra herbergja íbúð í litlu fjöleignarhúsi
neðst í dalnum. Inngangur er sameiginlegur með fjórum íbúðum um
teppalagðan snyrtilegan stigagang. Íbúðin skiptist í hol, gang, þrjú
herbergi, baðherbergi, stofu og borðstofu, eldhús, þvottaherbergi og
geymslu. Parket og dúkur á gólfum. Skápar í öllum herbergjum, skáp-
ur á baði og hillur í þvottaherbergi og geymslu. Sér bílastæði fyrir
framan húsið. Verð kr. 22.900.000



Ásgarður 61 - raðhús

Sölusýning
sunnudag á milli kl. 16:30-17:30

Fimm herb.109,3 fm. raðhús á tveimur hæðum auk kjallara á vinsælum stað í
Reykjavík. Eikarparket á gangi og stofu, flísar á gólfi í forstofu. Eldhús með viðar-
innréttingu, korkur á gólfi og rúmgóður borðkrókur. Þrjú svefnherbergi og bað-
herbergi eru á efri hæðinni. Í kjallara er þvottahús, geymsla og óinnréttað rými
sem ekki er inni í fm fjölda.
Mjög góð staðsetning og stutt í alla þjónustu, skóla og leikskóla. 

Vindás 4 – fjölbýli

Falleg og vel skipulögð 3ja herb 82,8 fm íbúð á efstu hæð í fjölbýli. Eikarpar-
ket á öllum gólfum nema baðherbergi og eldhúsi sem eru flísalögð. Hér er
um að ræða fallega og vel staðsetta íbúð, þar sem stutt er í alla þjónustu,
skóla og leikskóla. Frábærar gönguleiðir í næsta nágrenni. Verð 17.9 millj.

Hraunbær 110 Rvk 

LÆKKAÐ VERÐ. Góð 5 herbergja 123,5 fm íbúð á 1.hæð í fimm íbúða stiga-
húsi miðsvæðis í Árbæjarhverfi. Húsið er Steni-klætt að hluta en þakið og
vesturhlið voru viðgerð og máluð fyrir 3 árum. Merkt bílastæði og á sam-
eiginlegri lóð er fjöldi leiktækja. Stutt í verslanir, heilsugæslu, apótek, póst-
hús, banka, skóla, leikskóla, sundlaug og Fylkis-völlinn. 19,5 millj.

Elsa Björg Þórólfsdóttir
Sölufulltrúi

Netfang: elsa@fasteignasala.is
Sími 698 0585

Elsa Björg Þórólfsdóttir
Sölufulltrúi

Netfang: elsa@fasteignasala.is
Sími 698 0585

Ljósalind 4 - Kóp

sunnudag á milli kl. 15:00 og 16:00

LÆKKAÐ VERÐ.Stórglæsileg 3ja herb 98fm íbúð á 3. hæð( gegnið upp tvær
hæðir). Fallegt eldhús með vinnueyju og eyjaháf. Þvottahús innaf eldhúsi, 2 góð
herbergi með fataherbergi innaf öðru þeirra. Baðherbergi flísalagt og með
baðkari. Skápar í forstofu Eikarparket á gólfum, Stórar svalir. Frábært útsýni.

22,9 millj.

Linda Björk Stefánsdóttir
Sölu- og markaðsstjóri

Netfang: linda@fasteignasala.is
Sími 6697900

Halldór Jensson 
sölufulltrúi 

Netfang: halldor@fasteignasala.is
sími 840 2100

sunnudag á milli kl. 14:00 og 14:30

Sölusýning

SölusýningSölusýning
sunnudag á milli kl. 15:00-16:00

k
samt 

mgóð 
ofna-
nýtt á 
dhúsi.

Hólagata 3, Njarðvík
Mjög rúmgóð 140m² e.h. i tvíbýli 

ásamt 20m² geymslu og 29m² 
bílskúr. Ný eldhúsinrétting ásamt 
tækjum. Allt nýtt á baðherbergi. 

Sérinng. Búið er að klæða húsið að 
utan með steni-klæðningu.

Mávabraut 11b, Keflavík
Um 67m², þriggja herbergja íbúð. 

Eignin er á annarri hæð og er 
með sérinngang af svölum.

Fífumói 1a, Njarðvík
Góð tveggja herb. íbúð á fyrstu 
hæð. Stigagangur er teppalagður 
og mjög snyrtilegur, þurrkher-

bergi er í sameign. Snyrtilegt og 
hefur verið vel viðhaldið.

7.300.000,-

Svölutjörn, Njarðvík
Þrjú einbýli. 152m² með inn-

byggðum bílskúr. Húsin skilast 
fullbúin að utan, þrjú bygg-
ingarstig, fokheld, tilbúin 
undir tréverk og fullbúin.

ði
á 2 

ílskúr 
ð.

15.500.000,-0,-

Guðlaugur H. Guðlaugsson löggiltur fasteigna- og skipasali
Halldór Magnússon sölustjóri

Hafnargötu 29, 2. hæð, Keflavík • Sími 420 4000 • fax 420 4009  • studlaberg.is 

Mjög gott tæplega 138m2 steypt einbýlishús á tveimur hæðum ásamt
góðum 67m2 bílskúr. Eign í góðu ástandi og stendur á hornlóð á fínum
stað í bænum í góðri nálægð við skóla og íþróttamannvirki og stutt er í
miðbæinn. Húsið er klætt að utan með steni-klæðningu, rúmgott
steypt plan er við húsið og afgirtur garður. Búið er að endurnýja vatns-
lagnir í húsinu sem og raflagnir og rafmagnstafla er nýleg. Nýtt þak-
járn er bæði á húsinu og á bílskúrnum. Eignin er laus nú þegar. 

26.000.000.-

Tjarnargata 33, Reykjanesbæ LAUST



Yamaha YZF450 ‘04, glæsilegt dekur-
hjól. Verð aðeins kr. 590 þúsund. Upp-
lýsingar í JHM Sport ehf.

Til Sölu er YZ125 2005. Álstell, létt og
kraftmikið. Nýr stimpill gott viðhald. Vel
með farið og algjör gullmoli, verð 590
þúsund.

JHM Sport
Stórhöfða 35, 110 Reykjavík

Sími: 567 6116
www.jhmsport.com

Nýr Chrysler Crossfire Limited. Leður,
rafm. í öllu, 18” álfelgur að framan og
19” að aftan, sjálfvirk loftkæling, hiti í
sætum, ofl. ofl. Til sýnis á staðnum. Al-
gengt verð 5.500 þús. Okkar verð 3.990
þús.

Sparibíll ehf
Skúlagötu 17, 101 Reykjavík

Sími: 577 3344
www.sparibill.is

Innflutningur á notuðum og
nýjum bifreiðum frá Þýska-
landi og USA. www.bilasol-

ur.is/magnusson

Nýr Land Rover Sport bensín 4400cc.
300 hestöfl, 19” dekk, ABS, álfelgur,
geislaspilari, glertopplúga, GPS stað-
setningartæki, hiti í sætum, hraðastillir,
leðuráklæði, loftkæling, Xenon aðalljós.
Verð 8.790.000. Fleiri litir fáanlegir.
Ágúst 862 2000 e -mail magnus-
son@internet.is myndir, www.bilasol-
ur.is/magnusson

M. Benz E 200 K Classic (W211). 2005
módel, ek. 30 þ. km, ABS, álfelgur, ESP
stöðugleikakerfi, CD, topplúga, hraða-
stillir, þjónustubók og fl. Verð
3.950.000. Allir litir fáanlegir. Ágúst 862
2000 myndir á, www.bilasol-
ur.is/magnusson

M. Benz E 500 ek. 38 þ. km, árg. 2003,
18” álfelgur, ABS, leðuráklæði, loft-
púðafjöðrun, Xenon aðalljós o.fl. Verð
5.900.000. Ágúst 862 2000, myndir,
www.bilasolur.is/magnusson

M. Benz E 200 K Classic (W211) 2005
módel, ek. 25 þ. km, ABS, álfelgur, ESP,
stöðugleikakerfi, CD, topplúga, hraða-
stillir, þjónustubók og fl. Verð
3.950.000. Allir litir fáanlegir. Ágúst 862
2000 myndir á, www.bilasol-
ur.is/magnusson

M. Benz ML 320 CDI, 7/2005, ek. 5 km.,
ABS, ASR spólvörn, ESP stöðugleika-
kerfi, geisladiskamagasín, glertopplúga,
intercooler, leðuráklæði, loftpúðafjöðr-
un, rafdrifin sæti, Xenon aðalljós ofl. ofl.
Verð 7.900.000.- Ágúst 862 200, mynd-
ir á, www.bilasolur.is/magnusson

BMW 320 IA Touring ek. 103 km., ABS,
ASR spólvörn, geislaspilari, glertopp-
lúga, handfrjáls búnaður, hiti í sætum.
Verð 1.790.000.- Ágúst 862 2000,
myndir á www.bilasolur.is/magnusson

Magnússon ehf.
Sími: 862 2000
a.magnusson

Alvöru akstursbíll. Hafðu gaman af því
að keyra í vinnuna. BMW ///M. S. 856
7334 Sveinn.

Góðir í vetrarfærðina!
Subaru Legacy árg. ‘02, ssk., ekinn 107
þ. km. 5 dyra, 4x4 kr. 1.390.000. Subaru
Outback árg. ‘98, ssk., ekinn 109 þ. km.
5 dyra, 4x4, kr. 1.050.000. Uppl. í s. 824
0059.

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

Passat ‘97 ek. 80 þ., 1800 vél, nýskoð-
aður, sumar/vetrard., spoiler, litað gler,
álfelgur. Verð 700 þ. stgr. S. 588 3310 &
820 4608.

Toyota Corolla SI árg. ‘93 hvítur, 2” púst
og sía, nýtt í bremsum framan og aftan,
nýjir demparar að aftan, CD/MP3 spil-
ari, þjófavörn, fjarstart, filmur. Héðinn
663 7276.

Hyundai Accent ‘97 ek. 144 þús. Ný
sumar/vetrardekk. Verð tilboð. S. 868
5424.

BMW 316. árg. ‘91. Keyrður 180 þús.
Skoðaður ‘06. Ásett verð 250 þús. Uppl.
í s. 691 8179.

Toyota Corolla árg. 04/05 1.6 sjálfskipt.,
ek. 9000 km, verð 1820 þús. Góður
stgr. afsláttur. S. 861 5360.

Nissan Micra LX árg. ‘97, ek. 102 þ. Verð
190 þús. Uppl. í s. 694 1764.

Til sölu Oldsmobile Silhouette árg.
1991 V6, leðurklæddur, 7 manna. Í
mjög góðu lagi. Verð 150 þús. Uppl. í s.
856 2794.

2 nýskoðaðir bílar til sölu. Skoda Felicia
og Nissan Almera. Upplýsingar í s. 690
2959.

Til sölu MMC 4x4 árg. ‘89. Verð 35 þús.
S. 691 9505 & 697 3681.

Daihatsu Charade 1300 3 dyra ‘94 ek.
158 þús., skoðaður ‘06, nýjar bremsur.
Verð 115 þús. Uppl. í s. 557 9626 & 862
9626.

Toyota Corolla ‘92 ek. 219 þ. Skoðaður
‘06, góður bíll. verðhugm. 150 þ. S. 820
8464.

Til sölu Polaris Yndi 580 árg ‘97 rafstart,
bakkgír. Nýjar legur í búkka. Verð 280
þús. S. 896 1287.

Subaru Legacy ‘91, ný dekk, bremsur,
tímareim, gormar + demparar. Ryð í
frambretti og hlera. Frábær í akstri, stgr
aðeins 100 þús. Uppl. í s. 820 4570.

Opel Corsa Swing 1.4 Árg. 1997, ekinn
129 þ. rauður. Skoðaður ‘06, án aths.
Mjög vel með farinn. 5 gírar, 3 dyr,
heilsársdekk. Tilboð 270.000 kr. Uppl.
820 3303.

Útsala 390 þús.
Subaru Legacy árg. ‘96 sjálfskiptur. Fal-
legur bíll. Ásett verð 590 þús. Útsala
390 þús. S. 856 2794 & 697 7836.

Til sölu Grand Cherokee Laredo ‘93.
Góður og heill bíll á góðum dekkjum.
Verð 350 þ. S. 849 2335.

Toyota Corolla station 4x4, árg. 1997,
ek. 220 þús. Nýyfirfarinn og skoðaður.
Einn eigandi frá upphafi. Verð 350 þús.
stgr. Uppl. í s. 865 4419.

Toyota Corolla Station 1300 ‘96 ek. 140
þús., beinsk., nýsk. Verð 370 þús. S. 869
5331.

Til sölu Daewoo Nubira station árg. ‘99,
ekinn 101 þ. í góðu lagi, v. 350.000 stgr.
Uppl. í s. 820 8161.

Korado dísel árg. ‘97, ek. 144 þús. Ný
dekk. Sk. ‘06 í góðu standi. Verð 560
þús. stgr. Uppl. í s. 895 0543.

Toyota Avensis W 12/97 ekinn 125 þ.
km. til sölu. Filmur, cd, fjarst saml. S.
896 4965.

Toyota Yaris ‘02, 1,0 vél, ek. 69 þ., 5 g.,
5 d., sk. ‘07, CD. V. 770 þ. Tilboð 690 þ.
S. 821 6306.

Avensis 1800 VVTi árg. 2000, bsk., nýsk.
‘06. Lítið ekinn og mjög vel með farinn.
Reyklaus. Verð 990 þ. S. 862 6862.

Til sölu Grand Cherokee 5.9 Limited ek-
inn 170.000 km. Verð 1450 þús. Uppl. í
síma 897 8900.

Honda Accord 06.’03 ek. 54 þús.,
beinsk. Einn eigandi, dekurbíll. Nýleg
vertar+ sumardekk. Ásett verð 1590
þús. Gott lán getur fylgt. Uppl. í s. 899
9096.

Til sölu Toyota Avensis 2004. Ekinn 30
þús. Uppl. í s. 693 1813. Verð 2.260
þús.

Til Sölu Honda CRV. 2004. Grænn,
hlaðinn aukahlutum, leður, sæti m.
hita, sóllúga og margt fleira. Ekinn
30.000 km. Verð 2.690 þús. Sími 698
5322.

Scoda Octavia árg. 07.’05 diesel 1.9 ek.
2000 km. Sjálfsk., air condition, cruise
control. Alger sparibaukur + ný v.dekk.
Nýr 2.270 þús. Tilboð 2.020 þús. S. 899
9096.

Vantar Suzuki Vitara helst breytta á 33”-
35”. Uppl. óskast í síma 821 4068, Dav-
íð.

4-5 d lítið ekinn Toyota, Mazda, Subaru
eða Skoda ‘99 eða nýrri óskast. S. 663
5717.

14 farþ. Econoline árg. ‘93 til sölu. Læst
framdrif, rafm.trappa, loftdæla, auka
felgur, auka sjálfskipting fylgir, nýleg
351 cid bensínvél. Viðhaldsbók, bíll í
toppstandi. Efni í flottan húsbíl eða til
áframhaldandi hópflutninga. Sími 897
3015.

Einn með öllu! Mitsubishi Pajero árg.
2003, m/ dráttarkrók, ekinn 75.000.
Verð 4.190 þ. Nánari upplýsingar í s.
894 0255.

Toyota Landcruiser Turbo árg. 1988, 38”
með original barkalæsingum. Fæst á
750 þús. Ath. skipti á fólksbíl á svipuðu
verði eða ódýrari. S. 893 9420.

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

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

Jeppar

Bílar óskast

2 milljónir +

1-2 milljónir

500-999 þús.

250-499 þús.

0-250 þús.
Bílar til sölu

[ ALLAR SMÁAUGLÝSINGAR VIKUNNAR Á visir.is ]
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Toyota Landcruiser 90 afmælisútgáfan
árg. ‘01, mjög vel með farinn, aldrei lent
í tjóni. Ásett v. 2.820 þús. er á nýjum
33” naglad. Ekki möguleiki á skiptum,
bein sala. Uppl. í s. 862 1524, Gylfi.

Sparneytin Díselbíll Musso GL TD 1999.
Ekinn 130 þ., nýupptekin vél. Verð
1.290. Ath ódýrari. S. 897 5667.

Ford Club Wagon árg. ‘88, 4x4, dana 60
hásing að framan og aftan, 38” dekk,
13 manna. Verð 800 þús. Uppl. í s. 893
6985.

Pajero ‘98 2800 TDI, ek. 110 þús. Einn
eigandi. Gott eintak. Skipti möguleg á
ódýrari. S. 897 6428 & 694 6100.

Stuttur Pajero ‘91, ek. aðeins 170 þ.
Smurbók. Ný 33” dekk, krómfelgur, cru-
ise control, CD, rafm. í öllu, dráttakrók-
ur, nýsk. V. aðeins 190 þ. Einnig 38”
Pajero ‘89, v. 90 þ. S. 860 3280.

Yndislegir Bord.collie/Ísl hvolpar fást
gefins! Hafið samband í síma 8656689

2006 Ford F150 Lariat kominn og fæst
hjá Islandus.com undir markaðsverði!
Einnig Toyota Hilux Diesel pallbílar á til-
boðsverði. Hægt að velja um fjölda lita
og aukabúnað. Við útvegum allar gerð-
ir pallbíla t.d. Ford Explorer SportTrack,
F150 RegularCab, Supercab og
CrewCab. Nánari upplýsingar í síma
552 2000 og á www.islandus.com

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.

Til sölu 2 Polaris fjórhjól til uppgerðar.
Uppl. í s. 893 6272.

Óska eftir innanborðsvél í Shetland bát.
T.d. 4 cyl. Volvo Penta. Uppl. í s. 863
4317.

Til sölu Kawasaki Vulcan 750 árg. 2001.
Glæsilegt hjól. Mikið af aukahlutum.
Verð 750 þús. Uppl. í síma 863 3865.

Nagladekk og álfelgur af Suzuki Vitara
1600. Sáralítið notuð, P225/75R15.
Verð 65 þ. staðgreitt. S. 898 2823.

Lítið notuð negld vetrardekk,
235/75R15 undan Suzuki Vitara. Verð
30-35 þús. S. 695 5065.

Nýleg nagladekk til sölu 195/65R15, lít-
ið notuð. V. 25 þús. S. 868 4972, Dóri.

Nagladekk til sölu, 175, R13, 3mán.
notkun, s. 691 1225.

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.

Diesel vél og fl.
5.7L Oldsmobile + 400 skipting +
Dana-20 millikassi, er í Bronco. Selst
ódýrt. Sími 693 0093.

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 beiki, gler og einnig stál.
Mjög hagstætt verð. Einnig ryðfrí fittings
fáanleg á sama stað. Atlantskaup ehf.
Uppl. í s. 533 3700.

Su Doku Frístund á sölustöðum. 9x9-
16x16 og 25x25 reita gátur. s. 553
8200.

Bílskúrsala vegna flutnings. Lager af
kvennsokkabuxum 1.100 stk. 50 þús.
Förðunarvörur 4.000 stk. 50 þús. Ýmsar
vörur fyrir snyrtistofur ódýrt naglavörur
ódýrt. Góðir föðrunarpenslar ódýrt.
Fururúm án dýnu, sjónvarpskápur, þarf
að seljast sem fyrst. uppl. 820 2610 eft-
ir kl. 16

Trésmíðavélar
til sölu (verkstæði). Mikil verkefni
framundan sem væntanlegur kaup-
andi getur yfirtekið. Verkstæðið er í
fullum rekstri. Uppl. í s. 892 8413.

Til sölu vegna flutninga borðstofuborð
með 6 stólum, skenkur og sjónvarpss-
kenkur úr Ego Decor. Uppl. í s. 864
7657.

Þvottavél á 15-20 þ. og ársgamall
þurrkari á 10 þ. Í fínu ástandi. S. 848
8835 & 568 4647.

Encor bassi á 16 þ., Fender magnari á 6
þ. og leður sverfnsófi á 6 þ. S. 847
3786.

Til sölu frystikista. Uppl. í s. 553 0199 og
til leigu bílskúr. Uppl. í s. 588 2328.

Óska eftir litlum notuðum glerbræðslu-
ofni. uppl. í síma 848 4337.

Óska eftir kæliborði til afgreiðslu. Uppl.
í s. 846 5757.

Ódýrt Edyde píanó og 96 bassa Golden
Cup harmonikka til sölu. Hnappaharm-
onikka óskast einnig. Uppl. í s. 867
3191.

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

Nýtt!! Nýtt!!
Venus erotic store. Var að lenda 10-16
tíma 2ja diska DVD, verð 3.990. Allar
spólur 1990. 3 á 5.000. Venus Freyju-
götu 1 sími 552 2525. www.venus6.is.
Sendum í póskröfu um land allt.

Kr. 4.900 (fást í svörtu og
sand)

Opið 10.00-18.00 þriðjud.- föstud. Praxis
S. 568 2878 & 691 0808 Síðumúla 13,
108 R. www.praxis.is , praxis@praxis.is

Kr.5.990 (fást í svörtu og
hvítu.)

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

Sjóðsvél óskast. Leitum að einfaldri
notaðri sjóðsvél. jakobina@nora.is S.
893 5815.

Fræsivél til sölu ásamt fylgihlutum.
Uppl. í s. 893 6448

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.

Þú getur það með Herbalife! 6 ára
reynsla/góð eftirfylgni. Edda Borg S.
896 4662.

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

Herbalife - nýr lífsstíll. Sveinbjörn s. 898
5434, netfang: svbjarna@simnet.is

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

Hreingerningar

Fæðubótarefni

Heilsuvörur

Vélar og verkfæri

Tilboð á blómum
Blómvendir 1.290.- Jólastjörnur
490.- Ástareldur 490.- Nóvem-

berkaktus 590.-
Blómið, Grensásvegi 50 S. 581

1330.

Verslun

Sjónvarp

Hljóðfæri

Óskast keypt

Grjónastólar
Skemmtileg gjöf fyrir fólk á öllum

aldri!
Fást í 3 stærðum, verð 7.500,-

10.500,- og 12.500. Til í öllum lit-
um !!

Pantið tímanlega fyrir jólin!!
H.S.bólstrun ehf

Auðbrekku 1 kóp.
www.bolstrun.is/hs

S. 544 5750 gsm 699 5750.

Til sölu

Varahlutir

Hjólbarðar

Mótorhjól

Vinnuvélar

Bátar

Fjórhjól

Vörubílar

Pallbílar
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Vanur bókari getur bætt við sig verkefn-
um. Vönduð og góð vinnubrögð. Uppl.
í s. 891 8667 Georg.

Húsasmiður auglýsir. Þarf að skipta um
rennur, glerja. Tilboð, tímavinna. S. 553
2171.

Viðhaldið þitt ...
er okkar fag. Erum að bæta við okkur
smærri verkefnum á höfuðborgarsvæð-
inu. Alm. smíðavinna, parket og flísa-
lagnir. S. 690 1015.

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

Eina verslun sinnar tegundar á landinu.
Erum með lausnir á öllum vandamál-
um. Opnunartímar verslunar: alla virka
daga 9-13. Föstudaga 9-18. laugara-
daga 11-14. Meindýravarnir Suðurlands
ehf, Gangheiði 59, 800 Selfoss. S. 482
3337 & 893 9121.

Búslóðaflutningar og búslóðageymsla.
Stór bíll. Gerum tilboð í flutning út á
land. S. 898 6565. Flutningaþjónusta
Brynjars.

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.

908 6116 er spákonan Sirrý. Ástir, fjár-
mál, heilsa. Tímap. í s. 823 6393.

Englaljós til þín.

Ertu óhamingjusamur/söm? Viltu vita
meira?Tarot lestur og fáðu svör við
spurningunum þínum. 908 5050. Lára
kl. 16:00 til kl. 24:00.

Dulspekisíminn 908 6414. Símaspáin-
draumaráðn. Spák. Yrsa í beinu sam-
bandi. Hringdu núna!

www.tarot.is
Tarotnámskeið-Talnaspekinámskeið.
Uppl. og skrán., á vef og s. 553 5381.

Gestarúm tilvalið fyirir gesti og í sumar-
bústaðinn. Stærð dýnu 183x99x14 cm
þykkt. Kr. 8,900- Innbú ehf S. 421 4490.
Sala Varnarliðseigna www.innbu.is

Ljós þriggja sæta plusssófi og tveir blá-
og hvítröndóttir tveggja sæta sófar.
Framleitt í Bandaríkjunum. Uppl.
annah@hi.is og 895 1943.

Til sölu 3ja sæta Lazy-Boy sófi á kr.
30.000. Einnig lítið notaður tauþurrkari
á kr. 7.000. Upplýsingar í síma 899
9488.

Til sölu stór (7manna). Svartur leður
hornsófi. Upplýsingar í síma 699 4660.

Eldhúsinnrétting frá IKEA m/ tækjum (6
ára, VARDE gerð) 50.000 kr. Hjónarúm
í viðarlit m/náttborðum + Ikea dýnur (6
ára) 20.000 kr. Hvítmálað barnarúm f.
2-12 ára (upphækkað, leiksvæði undir)
10.000 kr. Svefnsófi frá Habitat, blár 3
sæta 120cm breidd 20.000 kr. Kín-
verskur antik skápur 80.000 kr og 2
stólar 20.000 kr/stk.. Denon ster-
eogræjur 10.000 kr. Uppl. í síma 557
4521.

Tvískipt hjónarúm Never-Turn frá Betra
Bak, King Size, lítur vel út. Kostar nýtt
190 þús. fæst á 75 þús. Frí heimsend-
ing á Árborgar og Höfuðborgarsvæðið.
S. 893 1462.

Þvottavél og þurrkari til sölu. Selst
ódýrt. Uppl. í s. 899 8855 & 551 1234.

Málverk eftir Karl Kvaran til sölu. Uppl. í
s. 844 6920.

Paradise Passion
6 vikna Basset Hound hvolpar. Frábær
og yndisleg heimilisdýr. Allar uppl. um
tegundina á basset.is s. 567 0944 &
663 6342.

Fullt af nýjum vörum! www.comfort.is

Dalmatiner hvolpar til sölu. Hreinrækt-
aðir og ættbókarfærðir. Myndir á
www.hibyliogskip.is Tilboðsverð þessa
helgi. Upplýsingar 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.

Chihuahua hvolpar til sölu. Uppl. í s.
551 9637 & 868 6058, Anna.

Labrador hvolpar til sölu
Gullfallegir Labrador hvolpar til sölu.
Verð 65 þús. Upplýsingar í síma 869
6817.

12 vikna kisustrákur fæst gefins vantar
nýjan eiganda. Kelinn, gæfur og kassa-
vanur. Uppl. í s. 698 6889.

Kona óskar eftir að komast í hestana á
stór Reykjarvíkur svæðinu :-) Mér var
bent á að fá lánaðann hest fyrst, hvað
þarf ég þá að gera? Svör sendist í síma
849 4869 eða astamj@isl.is

Yndislegur 1 árs Silki Terrier til sölu.
Uppl. í síma 896 2045.

Mjög vel með farin eldhúsinnrétting til
sölu ásamt eldavél og háf. Sími 663
5325.

Sölusýning á hrossum í Hestheimum
Rangárvallarsýslu nk. sun. 6. nóv. kl. 14.
Uppl. í s. 487 6666.

8 vetra hestur, mjög greiður töltari. Að-
eins fyrir vana. Allskonar skipti geta
komið til greina. S. 565 7449 & 864
7449.

25 Glæsilegar Hótelíbúðir til leigu í
lengri eða skemmri tíma að Reykjavík-
urveg 72 Hafnafirði, skoðið heimasíðu
okkar www.bphotel.is Sími 540 9700.
Fax 540 9701.

Húsnæði í boði

Hestamennska

www.sportvorugerdin.is

Fyrir veiðimenn

Ýmislegt

Dýrahald

Málverk

Heimilistæki

Húsgögn

Námskeið

Múrarar

Spádómar

Tölvur

Búslóðaflutningar

Meindýravarnir

Húsaviðhald

Bókhald
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Vesturbæingar ! 
Glóð-inn 
Vesturbæjarlaug 

Tími Rómanov-ættarinnar
í Rússlandi. Leiðsögn
klukkan 15:00. 
Listasafn Kópavogs,
Gerðarsafn 

Hamborgaratilboð 660.kr 
Glóð-inn við 
Vesturbæjarlaug 

Kjósum Hönnu Birnu í 2
sætið. 
Stuðningsfólk 

Jólatilboð. Gardínur og
dúkar 20 % afsláttur í dag 
Lene-Bjerre Bæjarlind 6 

Vertu með í milljónapotti.
Lottó.is

Jólablað BoBedre er kom-
ið.
Penninn-Eymundsson.

Lokað í dag og mánudag-
inn 7 nóvember 
vegna árshátíðar starfs-
manna.
Öreind Auðbrekku 3,
Kópavogi.

Þú finnur allt um Edduna
2005 á 
vísir.is

Taktu þátt í kosningu um
sjónvarpsmann ársins á
vísir.is og þú gætir
unnið miða á Edduhátíð-
ina.
vísir.is

10_ár í Mörkinni.
Mörg góð tilboð.
Yfirhafnir í úrvali.
Topphúsið.

Frankie stálvaskar-
Ísleifur Jónsson Bolholti.

Atlantsolía
Ávalt ódýr.

Blómin beint af kæli.
Blómaval, Skútuvogi.

Hringurinn heldur jóla-
basar á Grand Hótel
sunnudaginn 6. nóvem-
ber kl. 13:00.
Á basarnum verður mikið
af fallegum handunnum
munum og
gott úrval af heimabökuð-
um kökum.
Allur ágóði rennur í
Barnaspítalasjóð Hrings-
ins.
Hringskonur.

Ertu búin að skoða nýja
Húsasmiðjublaðið?
Stútfullt blað af spenn-
andi tilboðum.
Húsamsiðjan- 
ekkert mál.

Jólatilboð, gardínur og
dúkar 20% afsláttur í dag.
Lene-Bjere, Bæjarlind 6

Hljómsveitin Logar laugar-
dagskvöld.
Klúbburinn 
við Gullinbrú.

Mundu eftir milljónunum.
Lottó.

Reynsluaktu Mazda í dag.
Komdu í Brimborg,
Bíldshöfða.

Opið til sex um helgar.
Ikea.

Opið til klukkan 14-
Ísleifur Jónsson Bolholti.

Jólalandið opið.
Blómaval, Skútuvogi.

Húsasmiðjublaðið er
komið út.
Hundruð frábærra tilboða
sem vert er að skoða.
Húsasmiðjan- 
ekkert mál.

Kjósum Hönnu Birnu í 2
sætið.
Stuðningsfólk.

Opnunartilboð á afskorn-
um blómum.
Blómaval, Skútuvogi.

Hamborgaratilboð 660
Glóð-inn við 
Vesturbæjarlaug.

Við erum Mazda.
Brimborg, öruggur stað-
ur til að vera á.

Dúndur tilboðsdagar.
Stílistinn, Hveragerði

Notarleg stemmning í
nýrri og 
glæsilegri verslun.
Blómaval, Skútuvogi

Jólin þín byrja í 
Ikea.

Champions þurrkublöð
20% afsláttur
Olís

Ódýra belgíska konfektið
komið.
Vínberið, Laugavegi.

Hreinlætistæki-
Ísleifur Jónsson Bolholti.

Mazda er á öruggum
stað.
Brimborg, Bíldshöfða.

Rafhitaðir nuddpottar-
Ísleifur Jónsson Bolholti.

Tjöruhreinsir 1 ltr_398 kr. 
Olís

Taktu þátt og kjóstu stutt-
mynd ársins á vísir.is og
þú gætir unnið
miða á Edduhátíðina. 
vísir.is

1 kíló belgískt konfekt
990 kr.
Vínberið, Laugavegi.

Vesturbæingar!
Glóð-inn, 
Vesturbæjarlaug

Rúðusköfur frá 223 kr.
Olís

Sunnudagur í Hallgríms-
kirkju.
Fræðslumorgunn kl. 10.
Rannveig Guðmundsdótt-
ir ræðir um líðan barna
við skilnað.
Hallgrímskirkja.

Sunnudagur í Hallgríms-
kirkju
Fræðslumorgunn kl. 10.
Messa og barnastarf kl.
11.
Hallgrímskirkja.

Vegas, opið öll kvöld.
Vegas

Vegas! Nýtt, nýtt.
Vegas

Vegas, skemmtilega öðru-
vísi.
Vegas

TIL SÖLU
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4 herbergja íbúð í 108 Rvk. til leigu í eitt
ár. Aðeins reglusamt og skilvíst fólk
kemur til greina. Uppl. í síma 866 0950.

Glæsieg nýendurnýjuð 60 fm 2 herb.
íbúð á svæði 101. Leiga 90 þús. á mán.
hiti innifalinn. Laus strax. Uppl. í símum
892 9092 og 896 0060.

25 fm stúdíó á sv. 108. Öll aðastaða.
Meðmæli óskast. Leiga 46 þús. S. 557
5058 & 866 4754.

65 fm glæsileg 2 herb. íbúð í Garðabæ
til leigu. Upplýsingar í s. 698 0701 &
699 0701.

Til leigu góð 2 herb. kjallaraíbúð í
Nökkvavogi. Nýstandsett með sér inn-
gangi. Reyklaus. Leiga 65.000 + 2 mán.
trygging. Uppl. í síma 896 5412.

Rúmgóð 4ra herb. íbúð á Framnesvegi
til leigu. Nánari uppl. á www.brynjolf-
ur.net eða í 699 4774.

3ja herbergja íbúð óskast sem fyrst.
Reglusemi og skilvísum greiðslum heit-
ið. (greiðsluþjónusta). Meðmæli ef ósk-
að er. Uppl. í s. 660 7750.

49 ára reglusaman mann vantar snyrti-
legt húsnæði sem fyrst, 1-2 herb. með
baði og eldunar- og þvottaaðst. Uppl. í
síma 659 2465, Haukur.

Óska eftir herbergi. Skilvísum greiðslum
heitið. Sími 864 0265.

Skrifstofuherbergi til leigu í Ármúlan-
um. Góð aðstaða, hagstæð kjör. S. 899
3760.

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

Tökum í geymslu tjaldvagna og fellihýsi.
Óupphitað húsnæði rétt við Stokkseyri.
S. 847 3443 & 848 3172.

Get bætt við antik, húsbílum og tjald-
hýsum. Leigi til árs og lengur. Góð hús í
Þykkvabæ sanngjarnt verð. S. 661
7193.

Nokkur pláss laus í upphituðu geymslu-
húsnæði fyrir tjaldvagna, fellihýsi og
húsbíla á Höfuðborgarsv. Uppl. í síma
661 3131.

Ný Bónsuverslun.
Erum að opna nýja Bónusverslun í
Hafnarfirði og vantar fólk til afgreiðslu-
starfa á kassa og áfyllingar. Áhugasamir
geta sótt um á www.bonus.is eða í
versluninni í Hafnarfirði.

Nýtt viðskiptatækifæri. Viltu prufa eitt-
hvað nýtt? Ertu búinn að vera lengi að
leita að nýjua tækifæri? Viltu vera með
frá byrjun þá ferðu inn á www.sim-
net.is/okkarheimur og ég mun hafa
samband og kynna þetta fyrir þér

Ræsting hentar vel fyrir
heimavinnandi

Morgunvinna, unnið frá 08:00-12:00 og
08:00-14:00 til skiptis tvo daga aðra
vikuna og 5 daga hina vikuna. Uppl. og
umsóknir á staðnum eða á
www.kringlukrain.is

Trésmiðir Ath
Akkorð ehf. leytar að vönum mönnum.
Mikil vinna framundan og góð laun í
boði. Uppl. veitir Svanur í s. 893 1901.

Oddur Bakari
Oddur bakari óskar eftir afgreiðslufólki í
framtíðarstörf í Reykjavík og Hafnarfirði
virka daga. Einnig vantar fólk í helgar
vinnu á Grensásveg. Góð laun fyrir gott
fólk. Upplýsingar gefur Oddur í síma
699 3677.

1. vélstjóri óskast á ísfisktogara frá
norðurlandi. Uppl. í síma 843 4146.

Járnamenn!
Óska eftir járnamönnum í vetur. Uppl. í
s. 895 7263.

Viltu sjá árangur í starfi? Eigum laus
nokkur störf við ræstingar, afkastahvetj-
andi laun. Nánari uppl. hjá Sólar ehf
581 4000 eða www.solarservice.org

Atvinna - Vesturbær
Starfskraftur óskast til ýmissa starfa í
fatahreinsun. Unnið mánudaga-föstu-
daga. Ekki unnið á laugard. Uppl. á
staðnum, Hraði fatahreinsun Ægissíðu
115. S. 552 4900.

Bílstjóri óskast á sendibifreið, meirapróf
ekki skilyrði. Ekki yngi en 20 ára. Uppl. í
s. 893 3950.

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

38 ára karlmaður vanur stjórnunarstörf-
um óskar eftir vinnu, tilbúin til að skoða
flest. Vanur vinnu við erfiðar aðstæður
og ýmsu vanur. Góð meðmæli og fjöl-
breitt. Upplýsingar í síma 824 0670.

Skyggnilýsing
Mánudaginn 7. nóv. kl. 20:30 verður
Skúli Lorenzson með skyggnilýsingu í
Kærleikssetrinu Álfabakka 12. 2.h. Nán-
ari uppl. í síma 5675088 og www.kaer-
leikssetrid.is

Lífið og tilveran - afstaða þín. Kíktu á
http://www.simnet.is/hippi/konn-
un.htm

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

Ertu einmanna?
Til hvers, margir með svipuð áhugamál
og skoðanir eru núna innskráðir á
einkamal.is og bíða eftir að kynnast þér.
Einkamal.is fyrir fólk eins og þig.

Nautakjöts Hamborgaratilboð 660.-kr.
Glóð-inn V/Vesturbæjarlaug.

Fjárhagslega sjálfstæður vandamála-
laus 69 ára menntaður maður með
góða heilsu óskar eftir að kynnast konu
með vináttu í huga. Vinsamlega leggið
inn nafn og síma hjá Fréttablaðinu
Skaftahlíð 24 merkt “Hress maður”

Einkamál

Ýmislegt

Fundir

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

TINNA ehf
Saumastofa

Auðbrekka 21
200 Kópavogur

Leitum að starfsfólki vant sníðslu
og saumaskap. Erum að sauma

m.a. flíkur úr þæfðri ull.
Upplýsingar á staðnum

og í síma 554 5050

Húsgangaverslunin
Heima óskar eftir starfs-

fólki.
Heima óskar eftir starfskrafti í

nýja og glæsilega verslun að Suð-
urlandsbraut 48. Viðkomandi þarf
að vera eldri en 25 ára, vera reyk-

laus, þarf einnig að hafa góða
þjónustulund og reynslu af versl-
unarstörfum. Heima óskar einnig
eftir að ráða lagermann, þarf að
geta hafið störf strax, óskum eftir
dugmiklum og áreiðanlegum að-

ila, mikil vinna í boði.
Nánari uppl. gefur Klara í síma

860 1108

Pítan Skipholti
Óskar eftir starfsfólki í fullt starf í
vaktavinnu í sal. Góð laun í boð

fyrir rétt fólk. Framtíðarstarf.
Einnig vantar á kvöld og helgar-

vaktir.
Umsóknareyðublöð á staðnum

og einnig á www.pitan.is

Hvar ert þú að vinna í
vetur?

Hive vantar gott fólk í úthringiver
sitt með vinnutíma milli 18-22,
mán-fim. Starfsmenn vinna 2-3
kvöld í viku og ef þú ert dug-

leg/duglegur og hefur áhuga á
frábærum tekjumöguleikum,
skemmtilegri vinnu og góðu

vinnuumhverfi þá ert þú sá sem
við erum að leita að.

Áhugasamir sendi póst með
helstu upplýsingum um sig á

hordur@hive.is

Kentucky Fried Chicken
Faxafeni

Óskum eftir hressu og duglegu
fólki 16 ára og eldra í afgreiðslu
og eldhús, vantar á fastar vaktir
og aukavaktir, gott með skóla.

Góð laun í boði fyrir rétta fólkið. .
Umsóknareyðublöð á staðnum.

KFC.

Leikskólinn Brekkuborg.
Óskum eftir yfirmanni í eldhús á
leikskólann Brekkuborg í Grafar-

vogi í 100% starf.
Uppl. gefur leikskólastjóri í s.

567 9380

Leikskólinn Brekkuborg.
Óskum eftir leikskólakenn-

ara/leiðbeinanda á leikskólann
Brekkuborg í Grafarvogi í 100%

starf.
Uppl. gefur leikskólastjóri í s.

567 9380

Viltu skella þér á samn-
ing hjá Jóa Fel?

Jói Fel óskar eftir áhugasömum
nema og aðstoðarmanni í sal.

Áhugasamir hafi samband við
Jóa Fel í síma 897 9493 sem

allra fyrst.

Vörumeðhöndlun og
Merkingar

Hýsing-vöruhótel leitar að elju-
sömu og kraftmiklu starfsfólki í
vörumeðhöndlun og merkingar.
Hýsing er þjónustufyrirtæki fyrir

sérvöru sem veitir örugga og fljóta
þjónustu til viðskiptavina sinna.

Vinnutími er frá 8-17. Með nýlegu
bónuskerfi geta starfsmenn náð

allt að 20% launahækkun á mán-
uði. Einnig getum við bætt við

okkur fólki í kvöld og helgarvinnu
í Nóvember. Umsækjendur þurfa

að geta byrjað strax.
Nánari upplýsingar veitir Júlí-

us Steinn Kristjánsson á
staðnum, að Skútuvogi 9, eða í

s. 530 5697.

Atvinna í boði

Geymsluhúsnæði

Atvinnuhúsnæði

Húsnæði óskast
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Ef þú hefur áhuga að slást í hóp blaðbera hafðu þá endilega samband í síma
5858330. Okkur vantar blaðbera í eftirtalin hverfi:
Á virkum dögum: 
101-06 Bjargarstígur

Grundarstígur
Hellusund
Spítalastígur

101-09 Barónsstígur
Eiríksgata
Leifsgata

101-11 Frakkastígur 
101-12 Klapparstígur

Njálsgata
101-13 Laugavegur

Snorrabraut
101-14 Hverfisgata 
101-16 Grettisgata

Vitastígur 
101-20 Framnesvegur 
101-21 Blómvallagata

Brávallagata
Hringbraut
Ljósvallagata
Ásvallagata

101-22 Hávallagata
Túngata

101-24 Ránargata
101-29 Hörpugata

Reykjavíkurvegur
Þorragata

101-36 Vesturgata 
101-37 Hólavallagata

Suðurgata
Túngata

101-38 Sólvallagata
101-39 Bjarkargata

Hringbraut
Suðurgata
Tjarnargata 

101-44 Bræðraborgarstígur
Drafnarstígur

101-45 Blómvallagata
Brávallagata
Hofsvallagata
Hringbraut
Ásvallagata

101-46 Baldursgata
101-47 Laugavegur
101-49 Aðalstræti

Lækjargata
Pósthússtræti
Tryggvagata 

101-54 Baldursgata
Spítalastígur
Týsgata
Óðinsgata

101-56 Brekkustígur
Holtsgata
Sólvallagata
Vesturvallagata 

101-58 Garðastræti
104-03 Laugarásvegur

Sunnuvegur
104-07 Langholtsvegur
104-20 Skeiðarvogur
104-24 Skipasund

Sæviðarsund
105-01 Auðarstræti

Bollagata
Gunnarsbraut
Guðrúnargata
Miklabraut
Snorrabraut

105-02 Flókagata
Hrefnugata
Kjartansgata 

105-03 Grettisgata
Karlagata
Njálsgata
Skarphéðinsgata
Þverholt

105-07 Flókagata
105-12 Langahlíð

Skaftahlíð
105-13 Reynihlíð

Suðurhlíð
Víðihlíð

105-21 Engihlíð 
Miklabraut
Mjóahlíð

105-28 Hofteigur
Laugateigur

105-37 Bólstaðarhlíð
Langahlíð
Úthlíð

105-40 Hamrahlíð
Stigahlíð

105-43 Engjateigur 
Sigtún 

105-47 Flókagata
Skeggjagata 

107-01 Hringbraut
107-07 Birkimelur

Reynimelur
Víðimelur

107-10 Fálkagata
107-11 Fornhagi 

Hjarðarhagi 

107-13 Ægisíða 

107-14 Faxaskjól 

Sörlaskjól

107-17 Kaplaskjólsvegur

Nesvegur

107-20 Boðagrandi 

Fjörugrandi 

Keilugrandi 

107-22 Bárugrandi 

Flyðrugrandi 

Álagrandi 

107-23 Kaplaskjólsvegur

Reynimelur

107-28 Nesvegur

Sörlaskjól

108-21 Básendi

Garðsendi

Tunguvegur 

Ásendi

108-22 Austurgerði

Byggðarendi

Litlagerði

Skógargerði

Tunguvegur 

108-26 Bústaðavegur

Hólmgarður

108-35 Sléttuvegur

109-20 Lindarsel

Látrasel

Lækjarsel

Melsel

Mýrarsel

109-21 Holtasel

Hryggjarsel 

Hæðarsel

109-28 Brekkusel

Dalsel

109-32 Fjarðarsel

Fljótasel

109-35 Seljabraut

109-36 Jakasel

110-17 Álakvísl

110-18 Birtingakvísl 

Bleikjukvísl

111-17 Vesturberg 

111-18 Hamraberg

Hraunberg

Neðstaberg

111-21 Vesturberg 

112-01 Bláhamrar

Dverghamrar

Dyrhamrar

Geithamrar

112-06 Hverafold

112-09 Fannafold 

112-11 Logafold

112-26 Dofraborgir 

Dvergaborgir 

Goðaborgir 

112-36 Bakkastaðir

112-37 Bakkastaðir

Barðastaðir

112-49 Frostafold 

112-51 Grasarimi

Hvannarimi

Mururimi

Rósarimi

113-02 Maríubaugur

113-05 Ólafsgeisli

113-08 Gvendargeisli

113-12 Þórðarsveigur

170-09 Lindarbraut

Vallarbraut 

200-07 Kópavogsbraut

Þinghólsbraut

200-08 Kársnesbraut

200-11 Hraunbraut

Kársnesbraut

200-17 Hjallabrekka

Nýbýlavegur

200-38 Heiðarhjalli

200-46 Bræðratunga

Grænatunga

200-48 Kársnesbraut

Litlavör

200-56 Þinghólsbraut

200-57 Bakkabraut

Hafnarbraut

Vesturvör 

203-02 Breiðahvarf 

Fannahvarf 

Fellahvarf 

210-01 Haukanes

Þrastanes

210-02 Hegranes 

Tjaldanes 

210-04 Kríunes

Súlunes

Þernunes

210-12 Iðnbúð

Smiðsbúð

Ásbúð

210-15 Garðaflöt

Smáraflöt

Stekkjarflöt 

210-18 Garðaflöt

Lindarflöt 

210-22 Holtsbúð

210-25 Asparlundur

Einilundur

Hvannalundur

Skógarlundur

Víðilundur

210-26 Dalsbyggð

Hæðarbyggð

210-28 Garðatorg

Heiðarlundur

Hofslundur

Kirkjulundur

210-32 Holtsbúð

210-33 Ásbúð

210-41 Engimýri 

Fífumýri

Krókamýri

Langamýri

220-29 Víðihvammur

Öldugata

Ölduslóð

Öldutún

220-32 Hamarsbraut

Hellubraut

Hlíðarbraut

Holtsgata

Suðurgata

220-33 Hringbraut

Strandgata

220-34 Hringbraut

Selvogsgata

220-41 Álfholt

220-50 Fagrihvammur 

Fjóluhvammur

Lækjarhvammur

220-55 Suðurgata

221-01 Hvassaberg

Ljósaberg

Stuðlaberg

Þórsberg

221-09 Einihlíð

Engjahlíð 

Fagrahlíð 

Fjóluhlíð

Furuhlíð 

221-10 Berjahlíð

Birkihlíð

Bjarmahlíð

Brekkuhlíð

Efstahlíð

Stekkjarberg

221-18 Blómvellir

Burknavellir

225-01 Blátún

Hátún

Skólatún

225-05 Bjarnastaðavör

Gerðakot

Hákotsvör

Litlabæjarvör

Sviðholtsvör

Þóroddarkot

225-07 Lambhagi 

Miðskógar

225-11 Austurtún 

Smáratún

Suðurtún 

230-01 Bragavellir

Gígjuvellir 

Ránarvellir

Sjafnarvellir

Týsvellir

Ægisvellir 

Þórsvellir

230-07 Háteigur

Smáratún

Vesturgata 

230-10 Hringbraut

Miðtún

Sunnubraut

Sóltún

Tjarnargata 

Vallartún 

230-11 Faxabraut 

Háholt

Lyngholt 

Skólavegur

230-13 Hafnargata

Hringbraut

Suðurgata

230-14 Austurgata

Framnesvegur 

Hrannargata

Suðurgata

Vatnsnesvegur 

230-16 Brekkubraut

Mánagata

Sólvallagata

Vatnsnesvegur 

Ásabraut

230-20 Garðavegur

Kirkjuvegur

Klapparstígur

240-02 Heiðarhraun

Hvassahraun

Leynisbraut

Staðarhraun

240-06 Arnarhraun

Borgarhraun

Leynisbraut

Leynisbrún

Staðarhraun

245-01 Bjarmaland

Brekkustígur

Klapparstígur

Miðnestorg

Norðurgata

Tjarnargata 

Uppsalavegur

Víkurbraut

250-01 Einholt

Eyjaholt

Hraunholt

Lindartún 

Silfurtún 

250-02 Garðbraut

Rafnkelsstaðarvegur

250-03 Garðbraut

Gaukstaðavegur

Gerðavegur

Sunnubraut

250-04 
Heiðarbraut

Klapparbraut

Lyngbraut 

Urðarbraut

Valbraut 

Ósbraut

250-05 
Garðaveg

Garðbraut

Melabraut

Melteigur

Nýjaland-Kríuland

Skagabraut

Skólabraut

260-07 Kirkjubraut

Kópubraut

Njarðvíkurbraut

Njarðvíkurvegur

Thorkellsgata 

270-03 Barrholt

Bergholt

Njarðarholt

Urðarholt

Þverholt

270-06 Bjargartangi 

Borgartangi 

Bugðutangi 

270-07 Bjarkarholt

Dalatangi 

Grundartangi 

Hlaðhamrar

270-08 Leirutangi 

300-19 Leynisbraut

Ásabraut

300-23 Jörundarholt

600-15 Byggðavegur

Grænamýri

Hamarstígur

Rauðamýri

Þingvallastræti 

600-29 Barðstún

Eyrarlandsvegur

Hrafnagilsstræti 

Möðruvallastræti

Skólastígur

800-03 Jórutún

Miðtún

Ártún 

800-09 Háengi 

Háengi 6 

Starengi 

Álftarimi

800-15 Birkivellir

Hrísholt

Merkiland

Vallholt 

Víðivellir

800-16 Austurvegur

Grænamörk

Heiðmörk

Þórsmörk

800-18 Engjavegur 

Mánavegur

Seljavegur

Sigtún 

Sléttuvegur

Tryggvagata 

Tunguvegur 

800-19 Austurvegur

Fagurgerði 

Grænuvellir

Hörðuvellir









































Portia de Rossi er fædd og uppalin í Ástralíu. Hún
var skírð Amanda Lee Rogers en breytti nafni
sínu í Portia þegar hún var fimmtán ára gömul. 
Eftir að Portia útskrifaðist úr gagnfræðiskóla hóf
hún lögnám við Melbourne-háskólann. Hún
stundaði nám sitt af samviskusemi en hreifst þó
ósjálfrátt af kvikmyndum og kvikmyndaleik. Árið
1994 fór hún í leikprufu fyrir ódýra mynd sem
nefndist Sirens og Hugh Grant lék aðalhlutverkið
í. Hún hlaut hlutverk sem fyrirsætan Giddy og hóf
þar með leikferil sinn. 
Það var þó ekki fyrr en árið 1997 þegar Portia lék
hina ógleymanlegu Murphy í Scream 2 sem hún
fór að vekja athygli. Ári síðar fékk hún fast hlut-
verk í þáttunum Ally McBeal sem lögfræðingur og

lék í þeim næstu fjögur árin. Portia hefur einnig
leikið í myndum svo sem Stigmata (1999), Girl
(1998) og The Invisibles (1999) og komið fram
á forsíðum tímarita, þar á meðal Sharpe. 
Frá árinu 2004 hefur Portia leikið í þáttunum
Arrested Development sem hafa átt miklum
vinsældum að fagna.
Portia hefur tilkynnt það opinberlega að hún sé
samkynhneigð og fyrir ári síðan byrjaði hún
með grínistanum fræga Ellen DeGeneres. Áður
hafði hún átt í langtímasambandi með söngvar-
anum og stjúpdóttur Ringo Starr, Francescu
Gregorini. Samkvæmt fjölmiðlafréttum höfðu
þær Francesca ætlað að gifta sig þegar Portia
hitti Ellen.

12.15 Stuttmyndakeppnin 12.55 Listin mótar
heiminn 14.00 Parsifal 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 (37:37) (e) 16.45
What Not To Wear (5:5) 17.45 Oprah (2:145) 

SJÓNVARPIÐ

20.30

ÖRNINN

▼

Spenna

12.00

SILFUR EGILS

▼

Dægurmál

20.40

LAGUNA BEACH 

▼

Raunveruleiki

21.00

ROCK STAR: INXS 

▼

NÝTT

20.00

US PGA TOUR 2005

▼

Golf

8.00 Morgunstundin 8.03 Engilbert 8.15
Hopp og hí Sessamí 8.42 Magga og furðudýr-
ið 9.05 Disneystundin 9.06 Líló og Stitch
9.28 Teiknimyndir 9.35 Mikki mús 9.59 Matti
morgunn 10.13 Leirkarlinn 10.20 Latibær
10.45 Spaugstofan 11.15 Hljómsveit kvölds-
ins 11.45 Kallakaffi

7.00 Barnatími (Kýrin Kolla, Litlir hnettir,
Myrkfælnu draugarnir, Töfrastígvélin, Addi
Paddi, Pingu, Könnuðurinn Dóra, WinxClub,
Scooby Doo, Ginger segir frá, Skrímslaspilið,
Titeuf, Froskafjör, Nýja vonda nornin, Stróri
draumurinn, Home Improvement 3) 

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

Nýr bandarískur grínþáttur um ungan
og hungraðan kynningarfulltrúa í New
York.

19.40 Sjálfstætt fólk 
20.10 Missing (1:2) (Saknað) Framhalds-

mynd mánaðarins er skoskt sakamála-
drama í tveimur hlutum sem byggir á
metsöluskáldsögu eftir sænska
höfundinn Karin Alvtegen-Lundberg. 

21.20 Blind Justice (12:13) (Blint réttlæti)
Hörkuspennandi myndaflokkur.

22.05 The 4400 (4:13) (4400) Magnþrunginn
myndaflokkur. Þetta er önnur þáttaröð
myndaflokksins en sú fyrsta var til-
nefnd til þrennra Emmy-verðlauna.
Bönnuð börnum.

22.50 Deadwood (7:12) Verðlaunaþáttaröð
sem hefur verið lýst sem Sopranos í
villta vestrinu. 

23.40 Idol – Stjörnuleit 3 (6:45) 0.35 Over
There (1:13) (Bönnuð börnum) 1.20 Cross-
ing Jordan (11:21) 2.05 Tomten är far til alla
barnen 3.40 The Glow (Bönnuð börnum)
5.05 Fréttir Stöðvar 2 5.50 Tónlistarmynd-
bönd frá Popp TíVí 

23.50 Kastljós 0.15 Útvarpsfréttir í dagskrár-
lok

18.30 Að eignast vini Leikin barnamynd frá
Finnlandi.

18.50 Lísa (4:13) Sænskur teiknimyndaflokk-
ur.

19.00 Fréttir, íþróttir og veður 
19.35 Kastljós
20.00 Kallakaffi (7:12) 

20.30 Örninn (3:8) (Ørnen II) Danskur
spennumyndaflokkur um hálfíslensk-
an rannsóknarlögreglumann í Kaup-
mannahöfn.

21.30 Helgarsportið 
21.55 Válegur vinur (Harry, un ami qui vous

veut du bien)Frönsk spennumynd frá
2000. Leikstjóri er Dominik Moll og
meðal leikenda eru Laurent Lucas,
Sergi López, Mathilde Seigner og
Sophie Guillemin. Atriði í myndinni
eru ekki við hæfi barna. 

14.50 Real World: San Diego (20:27) 15.15
Hell's Kitchen (10:10) 16.00 Veggfóður 16.50
The Cut (10:13) 17.30 Friends 4 (13:24)
17.55 Idol extra 2005/2006 

18.30 Fréttir Stöðvar 2 
19.00 Girls Next Door (2:15) 
19.30 Hogan knows best (5:7) 
20.00 Ástarfleyið (2:11) 

20.40 Laguna Beach (5:11) 
21.05 My Supersweet (5:6) Raunveruleika-

þáttur frá MTV þar sem fylgst er með
nokkrum 15 ára stúlkum sem eru á
fullu að undirbúa sig fyrir stærstu
stund lífs þeirra hingað. 

21.30 Fashion Television (1:34) Í þessum
frægu þáttum færðu að sjá allt það
heitasta og nýjasta í tískuheiminumí
dag.

21.55 Weeds (5:10) ('Lude Awakening) 
22.30 So You Think You Can Dance (5:12)

Framleiðendur American Idol eru
komnir hér með splunkunýjan raun-
veruleikaþáttþar sem þeir leita að
besta dansara Banaríkjanna. 

10.15 Þak yfir höfuðið (e) 11.00 Sunnudags-
þátturinn

19.00 Battlestar Galactica (e) Boommerinn á
Caprica fær nýjar fyrirskipanir sem að
hún er ósátt við.

20.00 Popppunktur Skallapoppararnir Felix
og Dr. Gunni snúa aftur í haust með
tilheyrandi skarkala og látum. 

21.00 Rock Star: INXS – NÝTT Í þættinum
Rockstar er leitað að nýjum söngvara
fyrir áströlsku rokksveitina INXS. Aug-
lýst var eftir umsækjendum um allan
heim og þeir sem komust í gegnum
síuna fóru til Bandaríkjanna þar sem
keppnin sjálf fór fram. 

22.00 C.S.I: New York – lokaþáttur Systur-
þættir hinna geysivinsælu C.S.I. og
C.S.I: Miami sem sýndir hafa verið á
SkjáEinum. Sem fyrr fær Réttarrann-
sóknardeildin, nú í New York, erfið
sakamál til lausnar. 

22.55 Rock Star: INXS (framhald) Í þættinum
Rockstar er leitað að nýjum söngvara
fyrir áströlsku rokksveitina INXS. 

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) 

6.00 Undercover Brother (e) (B.börnum) 8.00
Twin Falls Idaho 10.00 Fíaskó 12.00 Digging
to China 14.00 Twin Falls Idaho 16.00 Fíaskó
18.00 Digging to China 20.00 Undercover
Brother (e) (Svarti spæjarinn)Hasargaman-
mynd af bestu gerð. 22.00 Sleepers Fjórir pilt-
ar gátu ekki alltaf stillt sig um að prakkarast.
0.25 Stardom (Str. b. börnum) 2.05 Justice
(Str. b.börnum) 4.00 Sleepers (Str. b. börn-
um)

OMEGA E! ENTERTAINMENT

12.00 It's Good To Be 12.30 The Soup UK 13.00 40
Celebrity Weddings & A Funeral 14.00 40 Celebrity
Weddings & A Funeral 15.00 The E! True Hollywood
Story 17.00 The E! True Hollywood Story 18.00 Uncut
19.00 Totally High 19.30 That Was Huge 20.00 50
Biggest Fashion Dos & Don'ts 21.00 Fight For Fame
22.00 Rich Kids: Cattle Drive 23.00 Wild On Tara
23.30 Party @ the Palms 0.00 The Soup UK 0.30 Wild
On Tara 1.00 101 Juiciest Hollywood Hookups 

AKSJÓN

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

8.30 UEFA Champions League 9.00 A1
Grand Prix 11.20 UEFA Champions League 

23.00 Spænski boltinn 

20.00 US PGA Tour 2005 – Bein útsending
5 (The TOUR Championship) Bein út-
sending frá The tour Championship.
Meðal keppenda eru bestu kylfingar
heims.

13.10 Meistaradeildin með Guðna Bergs
13.50 Ítalski boltinn 15.55 Box -Scott Harris-
son vs. Nedal Hussein 17.55 Spænski boltinn 

9.45 Blackburn – Charlton frá 5.11 11.45
West Ham – WBA frá 5.11 13.45 Aston Villa
– Liverpool frá 5.11 15.50 Man. Utd – Chel-
sea (b) 18.00 Everton – Middlesbrough 

20.00 Helgaruppgjör Valtýr Björn Valtýsson
sýnir öll mörk helgarinnar.

21.00 Spurningaþátturinn Spark (e) 
21.30 Helgaruppgjör (e) Valtýr Björn Valtýs-

son sýnir öll mörk helgarinnar.
22.30 Dagskrárlok

STÖÐ 2 BÍÓ

Í hvaða kvikmynd hljómaði þessi setning: 

ÚR BÍÓHEIMUM

Svar:
Frank the Tank í kvikmyndinni Old
School frá árinu 2003

„Fill it up again! Fill it up again! Once it hits your
lips, it's so good!“

Dagskrá allan sólarhringinn.
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Dead & Breakfast – 2004 The Night We Called It a Day – 2003 Stigmata – 1999
Þrjár bestu myndir
Portiu:

Í TÆKINU 

Stunda›i nám í lögfræ›i

PORTIA LEIKUR Í THE GLOW Á STÖÐ 2 KL.03.45

ENSKI BOLTINN

23.40 Rescue Me (5:13) 0.25 The Yes Men 0.05 C.S.I. (e) 1.00 Sex and the City (e) 2.30
Cheers (e) 2.55 Þak yfir höfuðið (e) 3.05
Óstöðvandi tónlist 

▼

▼

▼

▼

▼



SUNNUDAGUR  6. nóvember 2005  45

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: Matti og afi 14.10 Söngvamál
15.00 Nærmynd um nónbil 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

8.05 Morgunandakt 8.15 Tónlist á sunnudags-
morgni 9.03 Lóðrétt eða lárétt 10.15 Goðsagn-
ir um landvinninga Spánverja í nýja heimin-
um 11.00 Guðsþjónusta í Fella- og Hólakirkju 

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 Margrætt 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

Hinn sívinsæli Popppunktur er nú
kominn á fulla ferð. Í þessari fjórðu
syrpu mætast bestu og skemmtileg-
ustu hljómsveitirnar úr fyrri þáttum
svo um algjöra stjörnumessu er að
ræða. Í kvöld hefjast átta liða úrslit-
in með leik spútnikliðsins Jan
Mayen, sem tryggði sér þátttökurétt
í sérstökum forleik, og kempanna í
Rokksveit Rúnars Júl sem komust
alla leið í úrslitaleikinn í fyrstu serí-
unni. Búast má við mikilli baráttu í
leiknum en sú nýbreytni er í átta
liða keppninni að aðdáendur sveit-
anna fá að taka þátt til að afla sín-
um mönnum stig. 

VIÐ MÆLUM MEÐ...

SkjárEinn kl. 20.00

Stjörnumessa
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SKY NEWS
Fréttir allan sólarhringinn.

CNN INTERNATIONAL
Fréttir allan sólarhringinn.

FOX NEWS
Fréttir allan sólarhringinn.

EUROSPORT 
12.30 Motorcycling: Grand Prix Valencia Spain 14.15 Marathon:
New York 14.30 Marathon: New York United States 17.00 Tennis:
WTA Tournament Philadelphia 18.30 Bowls: International Open
United Kingdom 20.00 Olympic Games: Mission to Torino 20.30
Motorsports: Motorsports Weekend 21.00 Champ Car: World
Series Mexico City 23.00 News: Eurosportnews Report 23.15 Box-
ing

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 Kill 'em All: American War
Crimes in Korea 1.00 Blood of the Vikings 

NATIONAL GEOGRAPHIC 
12.00 Kalahari Supercats 13.00 Seconds From Disaster 14.00
Submarine Disasters – No Escape 15.00 Hostile Waters 17.00 Per-
fect Swarm 18.00 The Super Twisters 19.00 Violent Planet 20.00
Inside Hurricane Katrina 22.00 7/7 – Attack on London 23.30 Storm
Stories 0.00 Seconds From Disaster 1.00 Seconds From Disaster

ANIMAL PLANET 
12.00 Austin Stevens – Most Dangerous 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 – Finding Freedom 19.00 The Elephant's Emp-
ire 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 –
Finding Freedom 

DISCOVERY 
12.05 Extreme Engineering 13.00 Birth of a Sports Car 14.00 Myt-
hbusters 15.00 Brainiac 16.00 Deadliest Catch 17.00 Aircrash 18.00
Biker Build-Off 19.00 American Chopper 20.00 Mythbusters –
Specials 21.00 Fat Girls and Feeders 22.00 Complete Obsession –
Body Dismorphia 23.00 Zero Hour 0.00 Material Witness 1.00 Spy

MTV
14.00 Ema's 2005 And The Winners Are 15.00 Trl 16.00 Dismissed
16.30 Just See Mtv 17.30 Trippin 18.00 World Chart Express 19.00
Dance Floor Chart 20.00 Switched ON 21.00 Top 10 AT Ten – Weez-
er 22.00 I Want A Famous Face Jennifer Aniston 22.30 Ema's 2005
Host Special 23.00 Mtv Live Snoop Dogg 

VH1
12.00 VH1 Weekly Album Chart 13.00 Top 100 21.00 MTV Live Joss
Stone 22.00 MTV Unplugged 23.00 VH1 Weekly Album Chart 0.00
VH1 Hits 

CLUB
12.15 Hollywood One on One 12.45 Paradise Seekers 13.10 Stay-
ing in Style 13.40 Matchmaker 14.10 Design Challenge 14.35 Lofty
Ideas 15.00 Fantasy Open House 15.25 Completely Hammered
15.50 Insights 16.15 City Hospital 17.00 Yoga Zone 17.25 The Met-
hod 17.50 Crime Stories 18.40 Retail Therapy 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
Spicy Sex Files 0.00 Women Talk 0.30 Ex-Rated 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 The Powerpuff Girls 14.00 The Grim
Adventures of Billy & Mandy 14.30 Ed, Edd n Eddy 15.00
Transformers Energon 15.30 Beyblade 16.00 Hi Hi Puffy AmiYumi
16.30 Atomic Betty 17.00 Foster's Home for Imaginary Friends
17.30 Looney Tunes 18.00 Duck Dodgers in the 24 1/2 Century
18.30 Charlie Brown Specials 19.00 What's New Scooby-Doo?
19.30 Tom and Jerry 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 Eerie, Indiana, the other dimension 12.35 Dennis 13.05
Moville Mysteries 13.30 Moville Mysteries 14.00 W.I.T.C.H. 14.30
W.I.T.C.H. 15.00 Martin Mystery 15.30 A.T.O.M. Alpha Teens on
Machines 16.00 Pucca 16.05 Spider-Man 16.30 Pucca 16.35 Totally
Spies

MGM
13.20 Broken Angel 14.55 Madhouse 16.25 The Spike Gang 18.00
Zelig 19.20 The Good Wife 20.55 Casino Royal 21.45 Have You
Seen My Son? 23.20 The Men's Club 1.00 Kidnapped

TCM
20.00 Pat Garrett and Billy the Kid 22.05 Ride the High Country
23.40 Arturo's Island 1.15 Children of the Damned 2.45 The Good
Earth

HALLMARK
11.45 Back to the Secret Garden 13.30 Breathing Lessons 15.15
The Ascent 17.00 Winter Solstice 18.30 MacShayne: Final Roll of
the Dice 20.00 Law & Order 20.45 Mystery Woman: Sing Me a
Murder 22.30 Mitch Albom's 5 People You Meet In Heaven 0.30
Law & Order 1.15 Mitch Albom's 5 People You Meet In Heaven 

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 Favou-
rite Chef 15.30 Dinner in a Box 16.00 The Naked Chef 16.30 Satur-
day Kitchen 17.00 Tyler's Ultimate 17.30 Safari Chef 18.00 Ainsley's
Gourmet Express 18.30 Worrall Thompson 19.00 Sophie's Week-
ends 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: Farligt arbejde
12.55 OBS 13.00 Alle Helgen gudstjeneste 13.45 Habibti min
elskede 14.15 The Sketch Show 14.30 Congratulations 17.00 Sig-
urds Bj¢rnetime 17.30 TV Avisen med Sport og Vejret 18.00 Læs for
livet 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 histor-
ie 21.50 Blind Justice 22.30 Dogumentar – Get A Life 23.30 OBS
23.35 Champ Car 

SV1
12.45 Först & sist 13.30 Folktoppen 14.30 Under stjärnorna 16.00
Gränslös kärlek 16.30 Om barn i förskolan 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 Europa 21.15
Karriär 21.45 Vetenskap – Materiens mysterier 22.15 Rapport 22.25
Design 365 22.30 Kommissionen 23.15 Sändning från SVT24 

Popppunktur

0.10 Útvarpað á samtengdum rásum

Felix og dr. Gunni spyrja
tónlistarmenn spjörunum úr








