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Sérsmíði
Sérsmíðum fulningahurðir úr harðvið
og stigahandrið. Uppl. í s. 895 8763
www.trevinnustofan@visir.is.

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

Trjáklippingar, fellingar. Vandlátir velja
fagmennsku og vandvirkni. Garð-
yrkjufræðingur. S. 843 9058.

Opið allan sólahringinn. Geri við tölv-
ur í heimahúsum og skrifstofum. Fljót
og góð þjónusta. Viðgerðir og upp-
setning. Sími 693 9221. www.tolvu-
vaktin.is

Englaljós til þín
Tarot, miðlun, draumar og hvað vilti

vita um árið 2006? Lára spámiðill.
908 5050. kl. 14:00 til kl. 02:00 eftir
miðnætti.

Örlagalínan 908 1800 &
595 2001

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

908 6116
er spákonan Sirrý. Ástir, fjármál,
heilsa. Tímap. í s. 823 6393.

Símaspá 908 2200.
Hvað viltu vita um einkamálin, fjár-
málin og heilsuna? Ég notast ekki við
spil eða önnur hjálpargögn.. fæ svör-
in að handan..og við kínverska talna-
speki. Símatími frá kl. 12 - 15.30 á
daginn og frá 18- 00:30 á kvöldin.
Laufey spámiðill.

Verktaki - 
G. Steingrímsson

Tökum að okkur glerjun glugga ofl.
Gerum föst tilboð. S. 869 9102.

Húsbyggjendur
Öll almenn smíðavinna, fagmennska
í fyrirrúmi, getum bætt við okkur
verkefnum. Uppl. í s. 661 3795.

Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur og
stofnun fyrirtækja. Fagleg vinnubrögð
á sanngjörnu verði. Bókhald og þjón-
usta ehf., sími 511 2930.

Get bætt við mig verkefnum. Tek að
mér bókhald, vsk uppgjör, laun, skatt-
framtöl, skattakærur, rekstraruppgjör,
ýmsa rekstrarráðgjöf og fleira. Jón
Kjerúlf, viðskiptafræðingur. Sími 899
4265. Netfang jon.kjerulf@simnet.is.
Geymið auglýsinguna.

Málarameistari getur bætt við sig
verkefnum. Uppl. í s. 896 6148.

892 1565 - Húseignaþjónustan - 552
3611. Lekaþéttingar - þakviðg. - múr-
viðg. - húsakl. - öll málningarvinna -
háþrýstiþv. - þakþéttiefni (500%
teygjanl.).

Glerjun og 
gluggaviðgerðir!

Sjáum um öll glerskipti, viðgerðir og
breytingar utanhúss sem innan. Fyrir
húseigendur og húsfélög. Tilboð þér
að kostnaðarlausu. Fagþjónustan ehf,
s. 860 1180.

Húsasmiður auglýsir. Þarf að skipta
um rennur, opnanleg fög, glerja? Til-
boð, tímavinna. S. 553 2171.

Innanstokksbreytingar, t.d. málun,
flísalögn og öll smíðavinna. Hröð og
vönduð þjónusta. Gerum föst tilboð.
S. 861 7294 & 691 2326.

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

Árangur með Herbalife! Kaupauki
með grunnplani í febrúar. Edda Borg
S. 896 4662.

Taktu þér tak! Með HERBALIFE
nærðu árangi. Við hjálpum þér.
www.betriheilsa.is Kári s:697 3547

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

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

Food and Fun með 10 grunnreglum!
Matreiðslunámskeið fyrir þá sem
fylgja reglum þeirra. Þorbjargar nær-
ingarþerapista og Umahro listakokki:
Þekkt frá Heil og sæl á Skjánum. Þau
verða með sýnikennslu í 10 frábær-
um, fljótlegum, hollum og ekki síst
bragðgóðum réttum með litlu sem
engu blóðsykursálagi. Ein kvöld-
stund, 22. feb kl. 19:00-22:30 í Mað-
ur lifandi, Borgartúni 24. Verð 6.900
kr innifalin gögn og heilmikið af
bragðbitum sem koma á óvart! Bókið
sem fyrst í síma 692 8489 eða
tobba@10grunnreglur.com. Aðeins
örfá sæti laus. Hjá www.10grunnregl-
ur.com

Borðstofusett & 6 stólar sem nýtt,
borðið er úr beyki sem hægt er að
stækka einnig er skenkur. S. 895
1890 & 564 6299.

Falleg dönsk borðstofuhúsgögn úr
gegnheilli sýrðri eik til sölu. Skenkur
er 2.05 m á lengd og 1.15 m á hæð
með 4 hurðum og 2 skúffum. Blýlagt
gler í 2 hurðum. Borð sporöskjulaga
1.65 m á lengd m. 3 stækkunarplöt-
um. Hver plata 50 cm. Átta góðir stól-
ar. Verð samkomulag.

Til sölu lítið notuð vönduð koja, verð
15.000. Uppl. í s. 899 8175 jbo@sim-
net.is

Til sölu Serla hjónarúm, 150 x 200
cm, eins og nýtt. Uppl. í síma 567
2646.

Nýtt rúm með mjúkri dýnu frá Ikea
140 cm á breidd. Verð 14.000. Uppl.
í s. 567 2335 & 864 2335.

2 Queen size rúm til sölu. 15 þús. kr.
hvort. Vel með farin. S. 663 4070.

Skenkur með Glerskáp úr Míru, antík
kommóða, álfelgur 14” og Ricardo
bílstóll. Tilboð óskast. Uppl í s. 660
2829 og 567 3599.

Til sölu amerískir Cocker Spaniel
hvolpar með ættbók frá HRFÍ. S. 868
0019 & 848 1791.

Japanskir Chin hvolpar til sölu. Bólu-
settir og heilsufarsskoðaðir. Ættbók
fylgir með. S. 660 9608.

Hreinræktaðir fallegir og mjög góðir
Sómalí kettlingar til sölu. Uppl. í s.
698 2550 & 659 0887.

Til sölu hreinræktaðir Chihuahua
hvolpar. Uppl. í s. 894 7324 & 464
2324.

1 sæt 11 vikna Púðla stelpa til sölu,
ormahreinsuð, örmerkt og sprautuð.
Uppl. í síma 861 4910.

Okkur vantar gott heimili fyrir 2 ára
gamla læðu, hvít og dökk bröndótt
að lit. Upplýs. Ásta 864-8003

Rafhitaðir kanadískir heitir pottar frá
Beachcomber. Vorum að taka upp
‘06 árgerð. Fimm ára ábyrgð. Frí
heimsending hvert á land sem er.
Sendum bæklinga samdægurs. Opið
alla daga frá 9 til 21.00. Allar nánari
uppl. í s. 897 2902 mvehf@hive.is.

Ýmislegt

Dýrahald

Húsgögn

Námskeið

Fæðubótarefni

Heilsuvörur

Önnur þjónusta

Húsaviðhald

Málarar

Í fjármálum, alhliða fjár-
mála- og rekstrarráðgjöf.

Skattskil og bókhaldsþjónusta
Endurskipulagning fjármála,

samningar við lögmenn, lána-
drottna og innheimtumenn, að-

stoð v/nauðungaruppboða, stofn-
un einkahlutafélaga ofl. Geymið

auglýsinguna.
SÍMI 530 9115 OG 822 9670

Kaflaskipti ehf. Hlíðarsmári 15
201 Kópavogur.- Sími 517 1030
og 822 9670 kaflaskipti@rsg.is

Ráðgjöf

Bókhald

Trésmíði

Múrarar

Spádómar

Tölvur

Garðyrkja

Hreingerningar

Vöruflutningar

Verslun

Til bygginga

19. febrúar 2006  SUNNUDAGUR

BÍLAR TIL SÖLU
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Spánn-leiga
Fallegt raðhús fyrir sunnan Alicante til
leigu. Uppl. í síma 822 3860.

Gisting á spáni.
Íbúð til leigu í Barcelona, Costa Brava
og Menorca. Uppl. í s. 899 5863 &
http://helenjonsson.ws.

Vandað sjö feta pool borð frá breska
framleiðandanu BCE. Verð 119.000.
20%afsláttur. Tilboð 95.200 kr. Sport-
deildin Bæjarlind 1. Sími 577 4040.

Bingó í kvöld. allir velkomnir. Vina-
bær.

Bingó í kvöld. Vinabær.

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

Golf á Spáni.
Glæsihús fyrir 6 manns til leigu við
golfvöll, stutt á ströndina. Á sama
stað er íbúð til leigu til lengri tíma.
Uppl. í s. 896 6773 & 566 7732.

Herbergi til leigu í vesturbænum,
með aðgangi að eldhúsi og baði.
Uppl. í síma. 892 9512.

Til leigu 110 fm íbúð, auk stæðis í
bílageymslu í nýlegu lyftuhúsi við
Lækjargötu. Íbúðin er fullbúin hús-
gögnum. Uppl. í s. 824 9092, Óskar.

Til leigu glæsileg, glæný 5 herb. út-
sýnisíbúð, m.bílast. í kjallara. Er á
Völlunum í Hfj. Laus strax. Áhuga-
samir sendi uppl. um leigutilhugun,
greiðslugetu og aðrar uppl. á vell-
ir@visir.is. Farið verður með innsend-
ar uppl. sem trúnaðarmál.

Björt 2, herb. 50. fm. íbúð til leigu í
Seljahverfi til 1. júlí. 60. þús, kr. á
mán með öllu. Sér inngangur, reyk-
laus, ekki gæludýr. laus. sími 557
3336 & 895 6334.

Dugguv. Nýuppgerð stúdíóíbúð 30
fm. Baðkar, þvottaaðstaða, internet,
rafmagn og hiti innifalið. 55 þús.
Uppl í s. 824 5266.

Óska eftir 3ja-4ra herbergja íbúð fyrir
3ja manna fjölskyldu frá og með 1.
júni, helst á svæði 109. Uppl. í s. 894
4230.

Rúmlega 40 ára kona óskar eftir ein-
staklings eða 2ja herb. íbúð í Reykja-
vík. Reglusemi og skilvísar greiðslur.
Uppl. í s. 867 3652.

3 manna fjölskylda óskar eftir sérbýli
til leigu. Uppl. í s. 893 1712.

Par með eitt barn óskar eftir 3 til 4
herb. íbúð. Eru reglusöm og snyrtileg.
Skilvísum greiðslum heitið. Helst á
104, ekki nauðsyn. Uppl í s. 660
2829 og 567 5399

Gestahús (sumarbústaðir) einn 15
m2 og annar 20 m2. Tilbúinir til flutn-
ings af höfuðborgarsvæðinu. Uppl. í
síma 695 9600.

Jötul kamína óskast til kaups. Upplýs-
ingar í síma 892 0906.

Vantar iðnaðarhúsnæði 90-120 fm
fyrir lager, verkstæði og skrifstofu. S.
898 3427, Loftnet og tæknikerfi ehf.

Skrifstofuherbergi, 2 vönduð herbergi
25 fm og 13 fm, sameiginleg kaffiað-
staða, WC, sanngjarnt leiguverð,
uppl. í s. 664 7099.

Dalshraun í Hfj.
Til leigu 120 fm, iðnaðarhðúsnæði í
kjallara. Innkeyrslu hurð. Laust strax.
Uppl. í s. 895 3000.

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

Óskum eftir að ráða bílstjóra á sendi-
bíl. Uppl. í s. 660 4472, Magnús.

Blaðamaður Læknablaðið auglýsir
eftir blaðamanni til starfa sem fyrst.
Um er að ræða 50-75% starfshlutfall
eftir samkomulagi. Starfið felst í ritun
greina, viðtala o.þ.h. um málefni sem
tengjast heilbrigðisþjónustu. Æskilegt
er að viðkomandi hafi þekkingu á
umbroti og prentvinnslu. Góð ís-
lenskukunnátta er skilyrði. Umsækj-
endur með háskólapróf njóta for-
gangs. Launakjör eru samningsatriði,
en um starfskjör fer að öðru leyti eft-
ir samningi Blaðamannafélags Ís-
lands. Umsóknarfrestur til 27. febrúar
2006. Umsóknir berist Læknablað-
inu, Hlíðasmára 8, 201 Kópavogi,
merkt “blaðamennska”. Nánari upp-
lýsingar gefur Védís Skarphéðinsdótt-
ir, ritstjórnarfulltrúi Læknablaðsins,
vedis@lis.is.

Leikskólinn Sælukot óskar eftir leik-
skólakennara eða starfskrafti með
uppeldismenntun í fullt starf. Leik-
skólinn er lítill og heimilislegur,
einkarekinn skóli þar sem aðaláher-
lsa er lögð á jóga, slökun, listræna
sköpun og tjáningu. Í skólanum er
eingöngu borðað grænmetisfæði, að
mestu leiti lífrænt ræktað. Upplýsing-
ar gefur leikskólastjóri í síma 562
8533.

Kassastarfsmaður
Bónus vantar starfsmenn til af-
greiðslu á kassa í verslunum fyrirtæk-
isins á Seltjarnarnesi, Faxafeni og
Smiðjuvegi í Kópavogi í fullt starf og
hlutastarf. Áhugasamir geta sótt um í
verslunum eða á www.bonus.is.

Byggingarfélag
Óska eftir smiðum í byggingarvinnu
(úti). Upplýsingar í síma 893 9722.

Söluturn og videóleiga á Grensásvegi
óskar eftir hressu og ábyrgu starfs-
fólki á kvöld og helgarvaktir. Yngri en
18 koma ekki til greina. Hentar vel
með skóla. Uppl. í síma 846 1797.

Nonnabiti
Starfskraftur óskast í fullt starf. Reyk-
laus. Uppl. í s. 899 1670 & 586 1840
eða á staðnum Nonnabita Hafnar-
stræti 11.

Starfsmaður óskast
Á verkstæði okkar, mikil vinna
framundan. Víkurvagnar ehf. s. 822
8808.

Garðyerkjumaður eða vanur maður í
hellulagningu og skyld störf. Framtíð-
arstarf eða til styttri tíma. Ágæt laun
fyrir réttan aðila. Uppl. í s. 863 0711.

Óska eftir að ráða vanan vélamann á
hjólagröfu og beltavél. Meirapróf
kostur. Uppl. í s. 899 0012.

Starfskraftur óskast í lagnavinnu, yfir-
borðsfrágang, smíðar og. fl. Uppl. í s.
895 8763.

Húsameistari
Óska eftir að ráða húsameistara sem
verkstjóra í verki út árið. Góð laun í
boði. S. 895 8763.

Tvítug stúlka óskar eftir vinnu fyrri
part dags. Er í öldungadeild. Uppl. í
846 3063.

Ef þú villt skapa þér algjört fjárhags-
legt frelsi skaltu skoða á
www.sigradu.com.

20.000 kr. fundarlaun!
Týndist úr Holtabyggð í Hf. 23/1. Full-
vaxinn högni, geltur, smá hvítur blett-
ur á maga. Sárt saknað! Birta s. 824
4313 & 554 4957.

Sókrates týndur! Hvítur högni týndist
frá Skúlagötu 60 sunnud. 12.feb. Er
eyrnamerktur nr. 119. Ef þið sjáið
hann hafið samband við Kattholt eða
Tótu í s. 660 0633.

Einkamál

FAMOS
Aðalfundur félags aldraðra í Mos-
fellsbæ verðu haldin í safnaðar-
heimilinu mánudaginn 27. febrú-

ar kl. 20. Venjuleg aðalfundar-
störf. Stjórnin.

Félag aldraðra í Mosfellsbæ

Fundir

Tapað - Fundið

Viðskiptatækifæri

Byggingaverktakar
Mjög mikil reynsla við að finna
rétta menn fyrir fyrirtæki. Okkar

bresku menn eru mjög hæfir. Tek-
ur aðeins 2 vikur að fá þá hingað.

Smiðir, vélamenn, kranamenn,
logsuðumenn og fleira.

Upplýsingar í síma 533 3777.

Atvinna óskast

Vantar þig vinnu með
skólanum?

Mosfellsbakarí, Háaleitsibraut 58-
60, Rvk. óskar eftir glaðlyndu og

duglegu skólafólki til að vinna um
helgar og/eða virka daga frá

15:00-18:30.
Áhugasamir geta haft sam-
band við Ellisif í síma 660

2153 eða 553 5280.

Mosfellsbakarí
Mosfellsbakarí á Háaleitisbraut

58-60, Rvk. óskar eftir góðu fólki
til starfa í afgreiðslu. Vinnutíminn
er frá 13:00-18:30 virka daga og

einn dag aðra hverja helgi frá
7:30 - 16:30.

Nánari upplýsingar veitir Ellisif
í síma 553 5280 eða 660 2153.

Loftorka Reykjavík
Loftorka óskar eftir að ráða bif-
vélavirkja á verkstæði sitt. Leitað

er eftir vönum manni með
reynslu í viðgerðum vörubíla og

vinnuvéla. Fyrirtaks vinnuaðstaða.
Fæði á staðnum og heimkeyrsla.
Einungis er leitað að manni með

réttindi.
Upplýsingar hjá Brynjólfi

Brynjólfssyni verkstæðisfor-
manni í síma 565 0876.

Leikskólinn Skerjagarður
Bauganesi 13, 101

Reykjavík
Sem starfar eftir Reggio Emilia

með megin áherslu á könnunar-
aðferðina óskar eftir leikskóla-

kennara eða vönum starfsmanni í
fullt starf sem fyrst.

Upplýsingar gefa Ella og Sóldís
í s. 551 8088 eða 822 1919.

LAUS STÖRF Í SAL
Vilt þú vera hluti af frábærri liðs-
heild og vinna á líflegum vinnu-

stað? American Style á Bíldshöfða
og í Hafnarfirði leitar að dugleg-
um og traustum liðsmönnum í
fullt starf í sal. Góð laun í boði

fyrir kröftuga einstaklinga.
Umsóknareyðublöð fást á öll-
um stöðum American Style,

einnig á www.americanstyle.is.
Upplýsingar um starfið veitir
starfsmannastjóri Herwig s.
892 0274 milli 8:30-17:00.

Vantar þig góða vinnu
með “hinni vinnunni”

eða skólanum?
Viltu vinna með skemmtilegu fólki

á Aktu Taktu Mjódd? Ertu dug-
leg/ur og mætir á réttum tíma í
vinnu? Góð laun fyrir líflegt og
skemmtilegt starf í afgreiðslu.

Hentar best fólki 18-40 ára en allir
umsækjendur velkomnir! Kvöld-
vinna í boði. Aktu Taktu er á fjór-

um stöðum á höfuðborgasvæðinu.
Umsóknir á aktutaktu.is og á
stöðunum. Upplýsingar veitir
starfsmannastjóri (Herwig) í

síma 533 1048,
milli 8:30-17:00.-

Bakaríið hjá Jóa Fel
Bakaríið og sælkeraverslun Jóa
Fel Kleppsvegi. Vantar hresst og

duglegt starfsfólk. Tvískiptar vaktir.
Uppl. fást hjá Lindu í síma 863
7579 eða á staðnum. Bakaríið
Hjá Jóa Fel, Kleppsvegi 152.

Bakarí.
Starfsfólk óskast í afgreiðslu í

bakaríið Langarima. Einnig vantar
í pökkun og útkeyrslu.

Uppl. í s. 898 5277, Lovísa.

Atvinna í boði

Geymsluhúsnæði

Atvinnuhúsnæði

Sumarbústaðir

Húsnæði óskast

Húsnæði í boði

Ýmislegt

Fákskonur!
Kvennakvöld Fáks verður haldið
laugardaginn 4. mars í Félags-

heimili Fáks. Miðasala fer fram í
Félagsheimilinu laugardaginn 25.
febrúar kl. 10-13 og miðvikudag-

inn 1. mars kl. 19-21. Þema
kvöldsins er KARLMENN! Miða-

verð: Konumiði kr. 5.800,- , konu-
miði + karlamiði kr. 6.800,- , stak-
ur miði sem gildir frá kl. 24:00 kr.
1.500,- . Takmarkaður fjöldi miða.
Ekki verður hægt að kaupa miða

við innganginn þann 4. mars.
Stjórn Kvennadeildar Fáks.

Hestamennska

Fyrir veiðimenn

Aðalfundur SKOTVÍS
Aðalfundur Skotveiðifélags Ís-

lands verður haldinn mánudaginn
20. febrúar 2006 kl. 20:00 í Ráð-
húskaffi. Venjuleg aðalfundarstörf.

Afhending gullmerkis SKOTVÍS.
Kynning á skothermi.

Stjórnin

Byssur

Gisting

Ferðalög

SUNNUDAGUR 19. febrúar 2006

Strákar, veri› fli› nú svolíti› myndarlegir 
í tilefni konudagsins og bjó›i› betri 

helmingnum í rómantíska ævint‡rafer› 
til Bayern 22.-29.maí.

Erum vi› símann um helgina

FERÐIRSUMARBÚSTAÐALÓÐIR

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI










































