




















































Ódýri húsvagnamarkað-
urinn auglýsir:

Getum útvegað 1stk nýtt Hobby Land-
haus UML árg. 2006 á ótrúlegu verði
núna. Öll Hobby á frábæru verði. 10%
útborgun, rest á 8 árum. Vinsamlega
leitið upplýsinga. Vagnasmiðjan - Hús-
vagnar ehf. Eldshöfða 21 Rvk. S. 587
2200 / 894 6000.

Vagnasmiðjan - Húsvagnar
ehf

Eldshöfða 21, 112 Reykjavík
Sími: 587 2200

Suzuki Liana 4x4, árg. 05.04. 1.6L.,
beinsk., ek. 28 þús. km., álfelgur, hiti í
sætum, geislasp. o.fl. Uppl. í s. 565
2500.

12 Volt
Malarhöfða 2, 110 Reykjavík

Sími: 565 2500

Nissan Double Cap, árg. ‘05 til sölu. Ek.
16 þús., dráttarkúla, gott eintak. Verð
1.870 þ., án VSK. Uppl. í s. 892 8511.

Til sölu BMW 520 ssk., árg. 12/’99, ek.
104 þús. Verð 1.890 þús., skipti á ódýr-
ari kemur til greina. S. 899 0407.

Daihatsu Grand Move árg. ‘98, ek. 89
þús., sk. ‘07, 5 gíra, álfelgur, dráttarkrók-
ur, rafmagn í rúðum. Selst ódýrt. Bíll í
toppstandi. Uppl. í s. 698 2254 & eftir
kl. 16 s. 554 7225.

Til sölu Peugeot 306 árg. ‘96, ek. 154 þ.,
ssk., nýsk. Með skotti, álfelgur, CD. Fæst
á 125 þ. S. 844 1823.

Til sölu Hyundai Elantra ‘96, ek. 134
þús. Ssk. Þarfnast smá lagf. Verð 65
þús. S. 690 0598.

runo 19 árg 93 v 65þ og daihatsu fer-
oza árg 92 v 75þ skoðaðir í góðu
ástandi 6992707

Tilboð 240 þús.
Toyota Corolla árg. ‘97, ek. 178 þús., 3ja
dyra, beinsk., ný dekk, góður bíll. S. 659
9696.

Geðveikur BMW 316i, keyrður 140 þ.,
fullt af aukahlutum. Verðhugmynd
490þ. eða tilboð. S. 8465947.

Opel Astra 1200 árg. ‘99 ek. 107 þús.
Sparneytinn, CD, 16” álfelgur. Fæst á yf-
irtöku láns ca 280 þús. S. 861 8037 &
891 8488.

Til sölu Nissan Terrano Diesel 2700.
Árg. ‘97 ek. 230 þ. 7 manna. Verð 540
þ. s. 894 4152.

Til sölu Subaru Impreza GX, árg. ‘04,
ssk., ek. 15.400 km. V. 1790 þús. Uppl.
í s. 899 0388.

Avenis 2004 ek. 29 þús., sjálfsk. 1,8 l v.
2090 stgr. bílal. 1700 þús. S. 867 0020.

Eigum á lager mjög meðfærilegar
gámasliskjur í gámabreidd, 6 tonna
burðargeta. Verð: málaðar kr. 168.300-
án vsk og galvaniseraðar 211.700- án
vsk. Vélaborg Krókhálsi 5F, (gengið inn
frá Járnhálsi) sími 414 8600

Mercedes Benz 4044 8x4 árg ‘98 með
Fassi F460 krana og dráttarskífu Getum
útvegað þennan bíl ásamt fl Vörubílum,
vögnum og tækjum O.K.Varahlutir ehf s
696-1050

Hjá okkur færðu Caberg hjálma og
Orrange mótorhjólafatnað á ótrúlegu
verði. Komdu og skoðaðu Staupasteinn
ehf Hólshrauni 5 Hafnarfirði s. 565
5151 www.staupasteinn.is

Ein með öllu. Fyrsta magnpöntun okkar
að skella á. Þú pantar, greiðir 38.500 kr
staðfestingargjald. Allar upplýsingar á
www.bms.is/race. BMS Race. Suður-
landsbraut 8. Simi 517 5080.

Höfum til leigu & sölu Skotbómulyftara
í öllum stærðum. Notað og nýtt.
VINNULYFTUR EHF sími. 544 8444.

Körfubílaleigan.
Ódýr og góð þjónusta. Vinnuhæð 32
metrar. Sala og leiga. 893 3573

Lyftarar, brettatjakkar, skæralyftur, lyftu-
borð, trillur, vagnar, hjólabúnaður og
ýmis léttitæki. Vandaðar vörur, góð
verð, öflug viðgerða- og varahlutaþjón-
usta. Léttitækni ehf, Stórhöfða 27, s.
567 6955. Allar upplýsingar á
www.lettitaekni.is

Lyftarar
Pallettutjakkar og lyftarar á frábæru
verði. Til afgreiðslu strax á gamla geng-
inu. S. 820 4884, Elías.

Gúmmíbátar & Gallar
Viðgerðarþjónusta, 10 ára reynsla.
Seago björgunarbátar & vesti. S. 660
7570 www.gummibatar.is

Bílaþjónusta

Bátar

Lyftarar

Fellihýsi

Hjólhýsi

Vinnuvélar

Tjaldvagnar

Vespur

Mótorhjól

Vörubílar

2 milljónir +

1-2 milljónir

500-999 þús.

250-499 þús.

0-250 þús.

Bílar til sölu

[ ALLAR SMÁAUGLÝSINGAR VIKUNNAR Á visir.is ]

SMÁAUGLÝSINGASÍMINN 
ER OPINN ALLA DAGA 
KL. 8–22

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

TIL BIRTINGAR NÆSTA
DAG ÞARF AÐ PANTA
FYRIR KL. 13.30

AFGREIÐSLAN ER OPIN:
MÁNUDAG TIL FÖSTUDAGS     8–18
LAUGARDAG OG SUNNUDAG 11–16 

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI



Aðalpartasalan s. 565
9700

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

Partar Kaplahrauni 11, s. 565 3323.
Varahlutir í bíla þ.á.m. Ford, Opel,
Suzuki, Mazda, VW, Daewoo. Kaupum
bíla til niðurrifs.

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.

Opel partar.
Er að rífa Zafira 99-04, Vectra 93-01,
Astra 95-02, Corsa 95-02, Combo 95-
00. Viðgerðaþjónusta kaupum Opel
bíla. Opið um helgar. Sími 553 9900 &
845 2996.

Bílapartar og þjónusta. S.
555 3560

Subaru, Nissan, MMC, Toyota, Ford,
Hyundai, Suzuki, Daihatsu, Opel, VW,
Peugeot, Reno, Skoda o.fl. Dalhrauni
20. Sendum þér að kostnaðarlausu.

Varahlutir í VW Golf, Polo og Yaris. Við-
gerðir. Kaupi bíla. Uppl. í s. 554 1610 &
892 7852.

Bílapartar ehf S.587 7659.
Eigum mikið úrval af varahlutum í flest-
ar gerðir Toyota bifreiða. Kaupum
Toyota bíla. Opið virka daga frá kl. 9:00
-18:00. www.bilapartar.is bilapart-
ar@bilapartar.is

Bílapartasalan Ás
Skútahraun 15B, s. 565 2600. Honda,
Mazda, MMC, Nissan, Toyota. Notaðir
varahlutir í flestar gerðir bíla, Kaupum
bíla til niðurrifs.

Japanskar Vélar
Eigum varahluti í flesta japanska og
kóreska bíla o.fl tegundir! Kaupum bíla.
S. 565 3400 & 893 2284.

Hedd 557 7551
Bílapartasala sem sérhæfir sig í Musso,
Bens, VW, Skoda, Audi, Mmc, Freeland-
er og fl. Opið mán.-föst. 9-18. Skemmu-
vegur 16. S 557 7551.

Bílhlutir, Kaplahrauni 14 Drangahrauns
megin, S. 555 4940. Sérhæfum okkur í
Volkswagen, Skoda og Daihatsu. Eigum
einnig varahluti í fleiri tegundir bíla.
Kaupum bíla til niðurrifs.

Partaland s. 567 4100
Stórhöfða 18, R. Varahlutir í Pajero,
Lancer, Trooper o.fl. teg.

Á varahluti í 2ja dyra Sunny árg. ‘93,
Toyota Coster, afturhleri á Legacy ‘93, s.
896 8568.

Besta lausn fyrir þröng rými. Addco ehf.
S. 586 9010 eða addco@addco.is

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.

Flottir dömuskór í stærðum 42-44, Ásta
skósali Súðarvogi 7 S. 553 6060. Opið
þriðjud. miðvikud. og fimmtud. 13-18.

Silkiprent Hringekja með 4 örmum ,
rammar , infra rauð ljós og prentlitir til
sölu, kr. 800.000. Tilvalið til að prenta á
boli límmiða , húfur og fleira R.Guð-
mundsson ehf. Sími 896 0242.

Quiznos auglýsir !
Áleggshníf með færibandi. Verð
250.000 + vsk. Fjórfaldur súpupottur
fyrir veitingahús Verð 50.000 + vsk.
Tölvupeningakassi með lyklaborði,
skjá,tölvu og prentara. Verð 100.000 +
vsk. S. 892 0807.

NULL
Á ýmsar stærðir af ísskápum á 8 og 10
þ. Þvottavél á 10 þ. Uppþvottavél á 8 þ.
Nýtt baðkar á 10 þ. 20” sjónv. á 3 þ., 2
stk. 14” 185/70 á 3 þ. S. 896 8568.

Er með 4 miða á lausu til Alicante frá
5/6-26/6, miðinn er á 16 þús., s. 462
6979 & 864 0096.

Óska eftir að kaupa Roccoco borðstofu-
borð og stóla. S. 848 1718.

BORSINI Superstar 2000 Frábærar
harmonikur fyrir þá sem gera kröfur.

Get útvegað allar gerðir af harmonikk-
um. Notaðar og nýjar á frábæru verði.
Verð frá 9950 kr. S. 690 2020.
www.harmonikan.is.

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

Þarftu aðstoð við tölvuna? Kem á stað-
inn og geri við. Viðurkenndur af
Microsoft. 10 ára reynsla. Ríkharður S.
898 0690, 8-23 alla daga.

Tölvuviðgerðir frá 1.500
kr.

Heimaþjónusta í hæsta gæðaflokki.
Ókeypis uppsetning á öflugri vírusvörn.
Miðnet, s. 694 6161.

Ódýrar tölvuviðgerðir.
Kem samdægurs í heimahús. Kvöld- og
helgarþjónusta. S. 695 2095.

Sérsmíðaðir þýskir hefilbekkir fyrir
grunnskóla. Með eða án hækkunar-
búnaðar. Einnig margar gerðir af hefð-
bundnum bekkjum. Mikið úrval véla og
tækja fyrir trésmiði. HJ Hönnun s.824-
0561

Hanna og smíða stiga. Fást á ýmsum
byggingarstigum. Sérlausnir í þrengsl-
um. 25 ára reynsla. Uppl. í s. 894 0431.

vidur.is
Harðviður til húsagerðar. Vatnsklæðn-
ing frá kr. 350 lm. Pallaefni frá kr. 270
lm. Panill frá kr. 187 lm. Ofl.ofl. sjá vid-
ur.is/hardvidur.is Magnús sími 561
1122 / 660 0230 Fluggörðum 26 Rvík.

Eigum á lager þakull 200 mm á góðu
verði. Uppl. í síma 555 6888.

Birkikrossviður
Úrvals birkikrossviður tilvalinn til klæðn-
inga innanhúss. 12 mm. Uppl. í s. 895
6594.

Þakgluggar Velux (opnanlegir) 78x140.
5.stk. 40 þús. pr. stk. s. 898 3409 og
898 6337.

Til sölu þakull, um 200 fm, mism.
sperrubil. Spónlagðar loftaþiljur úr
kirsuberjarvið, breidd 20cm lengd 2,40
cm, ásamt gylltum innfelldum halógen-
ljósum. Panelofnar níu stk. af mismun-
andi stærðum. Útidyrahurð úr mahóg-
aní 1,60x2,20 cm, upplýsingar í síma
8999 705.

Til sölu blátt skrifborð með lyklaborðs-
skúffu og hilla í stíl. Einnig línuskautar
nr, 38 og hokkiskautar nr. 37. Uppl. sími
557 7826

Ertu að flytja? Og búin á því? Láttu mig
um þrifin. Föst verðtilb. Flutningsþrif
Bergþóru, s. 699 3301.

Hreingerningaþjónusta fyrir heimili og
fyrirtæki. Aroma ehf S. 517 78 33

Garðsláttur, trjáklippingar, garðaúðun,
beðahreinsun o.fl. Hér færðu alla við-
haldsþjónustu á einum stað fyrir garð-
inn. Garðlist s. 554 1989, www.gar-
dlist.is.

Trjáklippingar, garðsláttur, garðaúðun
og önnur garðvinna. Nú er tíminn til að
klippa og fá tilboð í garðslátt sumarsins!
Garðar best, ánægðir viðskiptavinir frá
1988.

Garðyrkja

Ræstingar

Hreingerningar

Vöruflutningar

Ýmislegt

Til bygginga

Vélar og verkfæri

Tölvur

Sjónvarp

Hljóðfæri

Óskast keypt
Til sölu

Varahlutir
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Subaru Legacy GL 2,0, árg.1996,
ek.149Þ, ssk, álfelgur, dráttarkúla.
Verð 490Þ.

Subaru Legacy, árg.04/00, ek.120Þ,
ssk, álfelgur. Verð 1090Þ.

Honda Civic 1,5 V-Tech, árg.09/98,
ek.105Þ, 5gíra, sóllúga. Verð 590Þ.

Bílaborg.is við Gullinbrú 
S: 517 1111 • Sölumenn:

Ástmar Ingvarsson • Hilmar Hólmgeirsson
Bjarni Auðunsson • Opið virka daga 9-18 • Lau. 10-14

MMC Lancer 1,6GLX, árg.05/98,
ek.148Þ, 5gíra, dráttarkúla. Verð 290Þ.

Jeep Grand Cherokee LTD, árg.2000,
ek.83Þ, ssk, álfelgur, leður. Verð 2290Þ 

.is

Ástmar - Hilmar - Bjarni

MMC Pajero 2,5 TDI 32“, árg.11/99,
ek.119Þ, 5gíra, álfelgur, dráttarkúla,
nýyfirfarinn. Verð 1590Þ áhv.600Þ

Alfa Romeo 156 2,0 JTS 165hö,
árg.10/02, ek.55þ, 5gíra, álfelgur. Verð
1490Þ áhv.1150Þ 25þ á mán.

M.Benz C180 Espirit, árg.10/96,
ek.175Þ, 5gíra, álfelgur. Verð 790Þ.

MMC Pajero GLS 3500, árg.06/00,
ek.65Þ, ssk, álfelgur, dráttarkúla.
Verð 2490Þ.

Opel Astra G-Caravan, árg.09/99,
ek.89Þ, ssk, dráttarkúla. Verð 550Þ
100%LÁN 

BÍLAR TIL SÖLU
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Garðsláttur, klippingar og önnur garð-
vinna. Sumarkveðja! Draumagarðar
draumagardar@vortex.is

Blómstrandi garðar
Felli tré, klippi og önnur garðverk. Þið
hringið og við komum. S. 695 5521.

Tek að mér að klippa garða og snyrta.
Uppl. í síma 616 1569.

Garðyrkja
Felli tré, klippi tré og runna. Önnur
garðverk. Halldór garðyrkjum. S. 698
1215.

ER BÓKHALDIÐ Í ÓREIÐU ? Vanur mað-
ur (rekstrarfræðingur) í bókhaldi og
rekstraruppgjöri vantar verkefni. Tek að
mér verkefni fyrir einyrkja og rekstrarað-
ila . Er einnig til í skiptivinnu. Hallgrím-
ur hallh@simnet.is / gsm: 693-1403

Málari, tek að mér smærri verk. Eyjólfur.
S. 867 4325.

Alhliða meindýraeyðing í heimahúsum
s.s. geitungar, stari, mýs o.fl. S. 898
2801.

Ert þú að flytja? Búslóðafl., fyrirtækjafl.,
píanófl. o.fl. Extra stór bíll. Flutningaþj.
Mikaels. S. 894 4560.

Móðuhreinsun glerja &
háþrýstiþvottur!

Er komin móða eða raki á milli glerja?
Háþrýstiþvottur húseigna allt að 100%
hreinsun. Móðuhreinsun, Ólafur í s.
860 1180.

Glerjun og gluggaviðgerð-
ir!

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

Fjarlægum stíflur úr WC, vöskum og fl.
Röramyndavél og viðgerðir á frárennsl-
islögnum. Stífluþjónusta Geirs, s. 697
3933.

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

Hanna 908 6040
Andleg leiðsögn, miðlun, tarot, spila-
spá, draumar, og huglækningar. Frá kl.
13 til 01. Tímapantanir í síma 555 2927.
Er við alla daga nema sunnudaga

Örlagalínan 908 1800 &
595 2001

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

Spásíminn 908 5666. Stjörnuspá. Tarot.
Ársspá. Draumráðningar, ást og pening-
ar. Andleg hjálp. Trúnaður.

Stafræn framköllun
Tilboð á stafrænni framköllun myndin
frá 33kr. Framköllun á filmu 24myndir
með CD aðeins 1390kr. Suðurlands-
braut 52, s.588 3700, www.pixlar.is

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

Árangur með Herbalife! Betri lífsstíll.
Ráðgjöf og eftirfylgni. Edda Borg S:
896-4662

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

Botnlaus orka betri líðan! Herbalife
Shapework. Heilsuráðgjöf og eftirfylgni.
Kaupauki í apríl. Halldóra Bjarna hjúkr-
unfræðingur. www.halldorabjarna.is S.
861 4019/ 864 8019

Taktu þér tak! Með Herbalife nærðu ár-
angi. Við hjálpum þér. www.betri-
heilsa.is Linda Birna 865 3489.

Einkaþjálfun á netinu.
Hafðu samband 868 8162. adal-
geir@lifsorka.is.

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

Snyrtinámskeið
Langar þig að læra eitthvað nýtt og
spennandi? didrix.is/námskeið.

Allar viðgerðir, leðurviðgerðir og breyt-
ingar. Styttum buxur meðan beðið er.
Saumsprettan v. Ingólfstorg. S. 552
0855.

Fatnaður

Námskeið

Þjónusta

Snyrting

Fæðubótarefni

Líkamsrækt

Heilsuvörur

Önnur þjónusta

Trésmíði

Rafvirkjun

Spádómar

Tölvur

Stífluþjónusta

Prýði sf.
HÚSAVIÐGERÐIR

Steypuviðgerðir, lekavandamál,
þakrennuuppsetningar, þakásetn-
ingar, þak- og gluggamálning. Tré-
smíðavinna, sólpallasmíði. Tilboð

eða tímavinna.
Áratugareynsla og fagmennska

í fyrirrúmi. S. 854 7449, 864
7449 og 565 7449.

Húsaviðhald

Búslóðaflutningar

Meindýraeyðing

Málarar

Bókhald

TIL SÖLU

HJÓL TIL SÖLU



Njóttu sumarsins betur
Garðkörfurnar frá Þýskalandi eru mjög
endingagóðar og þola vel íslenska veðr-
áttu. Viðurinn er gagnvarinn og plastið
slitsterkt. Litir og mynstur á áklæði eru
fjölbreytt. S. 511 4510 & 862 4510.
www.fjarkennsla.is/gardur

Ryksugukerfi
Heimili, sumarhús, fyrirtæki og stofnan-
ir. www.rafheimilid.is Rafheimilið ehf. s.
567 8909. Hamraborg 5. Opið 09-12.

Tvöf. ísskápur. Whirlpool hv. H176 B91
D90 vatn/klaki verðh. 100 þ. uppl. s.
696 3572.

Philips 32” wide screen 100mhz - tæp-
lega árs gamalt frábært tæki!! Uppl. í
síma 863-5593 eða á stefansi@inter-
net.is

Ísskápur og Þvottavél til sölu, ísskápur-
inn er nýlegur en þvottavélin er eitthvað
eldri en í góðu standi fyrir það. Uppl.
Skúli í síma 848 0275

Til sölu; þessir Dalmatiner hvolpar. Ætt-
bók HRFÍ, örmmerktir, bólusettir o.a.t.h.
Upplýsingar: 8933985. Tilboðsverð
þessa helgi. www.hibyliogskip.is &
addiat@islandia.is

Hreinræktaðir langhundahvolpar til
sölu, heilsufarssk. og ættbókafærðir.
Frábærir fjölsk.hundar. Uppl. í s. 868
4782.

Til sölu Stóri Dan hvolpar. Rétt lita-
blanda. Húsvanir. Visa/Euro. Uppl. í s.
895 1441 e.kl. 12.

Karlhundar
Einn chiuahua karlhundur 2 ára annar
9 mánaða og einnig árs gamall Papilon
til sölu á vægu verði á gott heimili.
Uppl. í s. 554 2117.

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

Komdu að veiða!
Uppl. á www.strengir.is og ellida-
son@strengir.is. Sími 567 5204 eða
gsm 660 6890.

Fyrir veiðimenn

Ýmislegt

Dýrahald

Heimilistæki

Húsgögn
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Garðhúsgögn, Heitir pottar og Kamínur.
Auðbrekka 6, 200 Kóp, NORM - X S.
565 8899 www.normx.is

Skrifstofuherbergi til leigu í Ármúlanum
og einnig rúmgott herbergi við Suður-
landsbraut. Góð aðstaða, hagstæð kjör.
S. 899 3760.

Til sölu mjög vönduð skrifstofuhúsgögn
úr magnhony. Tilboð óskast. Uppl. í
síma 892 5616.

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

Góðir tekjumöguleikar
Lærðu allt um neglur, gervineglur,
skraut, lökkun o.fl. Íslandsmeistarar
kenna. Naglasnyrtiskóli Kolbrúnar. Sím-
ar 565 3760 & 892 9660.

Au pair England. Ísl læknahjón óska eft-
ir barngóðri stúlku t a gæta 8 mán
drengs í 3-4 klst á dag í 6-12 mán. Uppl
í s 004419922746723 og lapsurg@blu-
eyonder.co.uk

Starfskraftur óskast aðra hverja helgi í
matvælaframl. Uppl. í síma 820 2323.

Útkeyrsla
Vanur bílstjóri óskast til útkeyrslu. Nán-
ari uppl. í s. 577 3300, Gæðafæði ehf.

Afgreiðsla
Vanur maður óskast til afgreiðslustarfa í
kjötvinnslu. Nánari uppl. í s. 699 1705,
Gæðafæði ehf.

Sumarstarfsmaður óskast
Óskum eftir starfsmanni í útkeyrslu og á
lager. Upplýsingar hjá Sigurði sím
8965400 Verslunartækni, Draghálsi 4
s.5351300 www.verslun.is Vinsalegast
birta þriðjudaginn 2 mái

Múrgæði ehf
Óskar eftir að ráða Múrara eða menn
vana múrverki, mikil vinna , góð laun í
boði. Uppl í s 660 4490. 660 4494 660
4469.

Húsgagnaverslun starfs-
maður óskast

Heima ehf óskar eftir starfskrafti í glæsi-
lega verslun að Suðurlandsbraut 48,
viðkomandi þarf að vera eldri en 25
ára, vera reyklaus, þarf einnig að hafa
góða þjónustulund og reynslu af versl-
unarstörfum. Nánari uppl gefur Klara í
síma 860-1108.

Óskum eftir kranamanni á 40 tonna
skipskrana. Uppl. í síma 860 2971

Verkmúr ehf
Óskum eftir múrara, flísalagningamanni
og manni vönum múrverki. Mikil vinna
og góðir tekjumöguleikar. Uppl. í síma
699 1434.

Trésmiður
eða laghentur maður óskast strax,helst
eldri maður. Einnig óskast lærlingur.
Upplýs í s:892-4624

Smíðanemi, aðstoðarmaður. Óska eftir
manni í smíðavinnu, nema eða aðstoð-
armanni. Uppl. í 895-5511

Jákvætt og hresst starfsfólk vantar í vel-
launaða aukavinnu. Áhugasamir hafi
samband í s. 844 6547. Sláttumenn
Garðaþjónusta

Veitingahúsið Hornið vill ráða snyrtileg-
an og reglusaman starfskraft (aðstoðar-
kokk) í eldhús. Reynsla æskileg, vakta-
vinna, uppl. í síma 864.0499

ÖJ Arnarsson ehf
Vantar aðila til að sjá um launaútreikn-
inga 4-5 tíma í mánuði á kvöldin, unn-
ið er eftir launakerfi netbókhalds.is. Við-
komandi, þarf að geta byrjað strax. Vel
borguð vinna, uppl í síma 893 8327.

Vélstjóra vantar á 113 tonna humarbát,
uppl. í s. 552 1548 & 862 0748.

Viltu vera memm eða viltu vera al-
ein/einn? leitaru að vini ferðafélaga eða
lífsförunaut? Hafðu samband. Einka-
mála þjónninn s. 661 8371. 

Einkamál

Kokkarnir
Kokkarnir veisluþjónusta leitar

eftir starfsfólki í aukavinnu
seinnipart viku og um helgar í

Osta og sælkeraborðunum í Hag-
kaupum Kringlunni og Smáralind.
Umsækjendur þurfa að vera eldri

en 20 ára.
Áhugasamir hafið sambandi í

síma 511 4466 eða sendið
tölvupóst á kokkarnir@kokk-

arnir.is

Aðstoðarmaður í eldhús
Aðastoðarmaður í eldhús ósksat í
leikskólann Brekkuborg í Grafar-

vogi í 75% starf. Vinnutími 10.30-
16.30.

Upplýsingar veitir leikskóla-
stjóri í s. 567 9380.

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.

Sumarstörf
Við óskum eftir þroskuðum ein-

staklingum til úthringistarfa í
þjónustuverum okkar í sumar.

Starfssvæði: Reykjavík, Akureyri,
Blönduósi, Keflavík Vinnutími

17:00 - 22:00 mán - fös 12:00 -
16:00 lau

Umsóknum skal skila á net-
fangið bm@bm.is sem fyrst

merkt starfsstöð sem óskað er
eftir. BM ráðgjöf eh.

Bortækni
Óskar eftir mönnum í sögun, bor-
un og brot. Góð laun í boði fyrir

réttan aðila.
Uppl. í s. 892 7544.

Fiskvinnsla Reykjavík
Óska eftir starfsfólki til fiskvinnslu
í Reykjavík. Frábær vinnuaðstaða

og mikil vinna.
Uppl. í s. 863 8605.

Ræsting/Matráður
Óskum eftir að ráða nú þegar

starfskraft til að sjá um ræstingar
og matseld í 60% starf. Unnið í
viku, frí í viku. Íslenskukunnátta
skilyrði. Uppl. í s. 699 8403 &

896 5066.
Uppl. í s. 699 8403 & 896 5066.

Mothers and Others!
Help needed! Part time $500 -
$2000 Full time $2000 - $8000
Full training www.123ibo.com

www.123ibo.com

Kentucky Fried Chicken
Kópavogi & Mosfellsbæ
Óskum eftir hressu og duglegu
fólki 16 ára og eldra í afgreiðslu
og eldhús, vantar á fastar vaktir
og aukavaktir, gott með skóla.

Umsóknareyðublöð á staðnum.
KFC Kópavogi s. 554 4700 &
KFC Mosfellsbæ s. 586 8222.

Atvinna í boði

Geymsluhúsnæði

Atvinnuhúsnæði

Sumarbústaðir

SMÁAUGLÝSINGAR
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Fondurstofan.isFondurstofan.is
ALLTAF EITTHVAÐ NÝTT!

Í perlusauminn, skartgripagerðina,
kortagerðina, skrappbooking 

ofl. ofl. Námskeið í skartgripagerð ofl.

Fondurstofan.is 

Síðumúli 15, 2 hæð 
S. 553-1800 Opið virka daga 11-18

Laugardaga 11-14

TIL SÖLU

ALLT SEM fiIG VANTAR
ER Á VISIR.IS/ALLT

... sem flig vantar til
a› hefja n‡tt líf
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Álftanesskóli
www.alftanesskoli.is

Óskum að ráða:
• Grunnskólakennara í umsjón á miðstigi 100% starf
• Grunnskólakennara í hönnun/smíði 70 – 100% starf

Skoðaðu aðstæður og vertu með í liði sem byggir upp.
Upplýsingar um störfin gefa Sveinbjörn Markús Njálsson
skólastjóri, í símum 5404700 og 8215007, netfang : 
sveinbjorn.njalsson@alftanesskoli.is og
Erna Ingibjörg Pálsdóttir aðstoðarskólastjóri í símum
5404700 og 8215009.
netfang: erna.palsdottir@alftanesskoli.is
Umsóknir sendist Álftanesskóla, 225 Álftanesi.
Umsóknarfrestur til 10. maí 2006
Laun eru skv kjarasamningi LN og KÍ.

Skólastjóri

ATVINNA
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Við erum í 

Félagi fasteignasala

Dögg Pálsdóttir hrl., lögg. fast.sali - Þyrí Steingrímsdóttir hdl., lögg. fast.sali. 

Andri Sigurðsson sölustjóri - Ólafur Finnbogason sölumaður

Vellir – Hafnarfirði 
Höfum verði beðin um að finna 3ja og 4ra herbergja íbúðir
(helst án bílgeymlsu) í nýbyggingu á þessu svæði fyrir
leigufélag. Um er að ræða fjársterka aðila. 
Allar nánari upplýsingar veita sölumenn DP FASTEIGNA. 

Auglýsing
um skipulagsmál 

í Sveitarfélaginu Árborg.
Samkvæmt skipulags- og byggingarlögum
nr.73/1997 með síðari breytingum, auglýsir bæjar-
stjórn Sveitarfélagsins Árborgar tillögu að deiliskipu-
lagi í sveitarfélaginu.

Tillaga að deiliskipulagi á Tanga á norðurbakka 
Ölfusár.

Skipulagssvæðið er austasta lóðin norðan Ölfu-
sár, sem er 3500 m2 að stærð og er henni skipt í
tvær lóðir. Svæðið er skipulagt sem blönduð land-
notkun íbúðarbyggðar og sumarhúsabyggðar. Ekki er
heimilt að byggja nær árbakka en 35 m.

Tillaga að deiliskipulagi á lóð nr. 9 í landi Byggðar-
horns.

Tillagan er af lóð nr. 9 í landi Byggðarhorns, sem
er 11.364,9 m2 að stærð. Tillagan gerir ráð fyrir íbúð-
arhúsi á byggingarreit 1 og hesthúsi og vélageymslu
á tveim hæðum á byggingarreit 2. Fjarlægð milli
íbúðarhúss og hesthúss skal að lámarki vera 30 m.

Tillaga að deiliskipulagi lóðarinnar Austurvegur 33
– 35 á Selfossi.

Deiliskipulagstillagan gerir ráð fyrir að á lóðinni
verði byggt þriggja hæða hús með bílakjallara, sem
rúmar skrifstofur og íbúðir á efri hæðum en verslan-
ir á jarðhæð.
Hámarks hæð hússins með Austurvegi er 10,5 m. Til-
lagan gerir ráð fyrir að heimilt sé að byggja inn-
dregna 4. hæð á austur enda hússins sem snýr að
Hörðuvöllum. Hæð 4.hæðar verði að hámarki 13,5
m. Innkeyrsla í bílakjallara er frá Hörðuvöllum.

Teikningar og greinargerðir vegna tillagnanna munu liggja fram-
mi á skrifstofu framkvæmda – og veitusviðs Árborgar að Austur-
vegi 67 á Selfossi frá og með 04. maí til og með 02. júní 2006.
Frestur til að skila inn athugasemdum rennur út 16. júní 2006
og skal þeim skilað skriflega til skipulags- og byggingarfulltrúa á
skrifstofu framkvæmda- og veitusviðs Austurvegi 67, 800 Sel-
fossi.

Á sama tíma er teikningar og greinagerðir til
kynningar á heimasíðu Árborgar
http://www.arborg.is þar sem hægt er að skoða
þær og senda athugasemdir til skipulags- og 
byggingarfulltrúa í netfangi skipulag@arborg.is.
Þeir sem ekki gera athugasemdir við tillögurnar
innan ofangreinds frests, teljast samþykkja hana.

Selfossi, 28. maí 2006.

Bárður Guðmundsson, skipulags- og 
byggingarfulltrúi Árborgar 
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Sveinbjörg B. Sveinbjörnsdóttir, 

löggiltur fasteignasali og hdl.

Pálmi B. Almarsson, 

löggiltur fasteignasali

Linda B. Stefánsdóttir,

sölu- og markaðsstjóri

Linda B Stefánsdóttir 
Sölu- og markaðsstjóri 

linda@domus.is 
sími 664 6015/440 6015

Kórsalir 3 - íbúð 504

Gullfalleg 3ja herb íbúð á fimmtu hæð ásamt bílskýli.. Rúmgott eldhús með Magn-
ony innréttingu. Parket og náttursteinn á gólfum. Maghony innihurðar. Baðherbergi
flísalagt í hólf og gólf. Skápar í herbergjum Rúmgóðar svalir og glæsilegt útsýni.

Verð 24,9 millj.

Sölusýning 
í dag kl. 19.30-20.30

Linda B Stefánsdóttir 
Sölu- og markaðsstjóri 

linda@domus.is 
sími 664 6015/440 6015

Njálsgata 49 101 Rvk

Gullfalleg 2-3ja herb íbúð á 3ju hæð í mikið endurnýjuðu fjölbýli. Húsið hefur algjör-
lega verið tekið í gegn að utan jafnframt því sem skipt hefur verið um pípulagnir og
raflagnir. Íbúðin sjálf hefur einngi verið endurnýjuð og má þar nefna ný gólfefni,
nýjir gluggar og nýr sólskáli innaf eldhúsi auk þess sem baðherbergi hefur algjör-
lega verið tekið í gegn. Eign sem vert er að skoða. Verð 23,7 millj.

Sölusýning 
í dag kl. 18-19

Elsa Björg Þórólfsdóttir 
Sölufulltrúi 

elsa@domus.is 
sími 698 0585/ 440 6013 

Berjarimi 4, 3 hæð  - 112 Rvk.

Sölusýning 
í dag kl. 18-19

Glæsileg 3ja herb. 86,3 fm. íbúð ásamt 27,9 fm. bílageymslu. Eikarparket á gólfi
nema baðherbergi en þar eru flísar á gólfi. Falleg kirsuberjainnrétting í eldhúsi. Hér
er um að ræða gullfallega og vel skipulagða íbúð sem staðsett er á vinsælum stað í
Grafarvogi.                                                                        Verð 20,9 millj.

Halldór Jensson 
Sölufulltrúi 

halldor@domus.is 
sími 840 2100/440 6014

Laufvangur 15 Hafnarf.

Mjög góð  5  herbergja 167,6 fm efri sérhæð ásamt 20,3 fm bílskúr. Samtals birt
stærð 187,9 fm. Fjögur rúmgóð herbergi, stórar stofur, þvottahús innaf eldhúsi,
Tvennar svalir, Hér er um að ræða mjög góða eign á barnvænum  stað þar sem er
stutt í alla þjónustu, skóla og leikskóla.

Óskað er eftir tilboðum. Bjalla merkt Gauti og Þórdís

Sölusýning 
í dag kl. 16-18

Domus fasteignasala ● Laugavegi 97 ● 101 Reykjavík ● Sími 440-6000 ● www.domus.is 
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Jöklafold 15 - 338 m2 parhús

Stórt og glæsilegt parhús 2 hæðum
auk kjallara með gríðarmiklu útsýni við
Jöklafold 15 í Grafarvogi. Um er að
ræða 240,6 m2 parhús á 3 pöllum auk
28 m2 bílskúrs. Auk þess er 70 m2
rými í kjallara sem samþykki er fyrir að gera að aukaíbúð. Íbúðin er fal-
lega innréttuð með 3 svefnherbergjum og baðherbergi á efri palli, for-
stofu, eldhúsi og þvottahúsi á miðpalli og stórri stofu með arni og mjög
stóru húsbóndaherbergi á neðri palli.  Í kjallara er stórt rými sem nýtist
sem unglingaherbergi, tómstundarherbergi og geymslur. Lagt er fyrir
gufubaði í kjallara. Úr húsinu er mjög mikið og fallegt útsýni til suðurs.
VERÐTILBOÐ ÓSKAST.
Einar Páll, s. 899-5159, tekur á móti gestum í kvöld á frá kl. 20-20:30.

OPIN HÚS Í REYKJAVÍK Í DAG
Flétturimi - 4ra herb. + bílskúr.

Mjög falleg 108,4 m2, 4ra herbergja
íbúð á efstu hæð í 3ja hæða fjölbýli
ásamt 25,3 m2 bílskúr við Flétturima
34 í Grafarvogi.  Íbúðin er fallega
hönnuð með rauðeikarparketi á
stofu, borðstofu og eldhús. Þrjú góð
svefnherbergi, sér þvottahús og bað-
herbergi með kari. Eldhúsinnrétting, baðinnrétting og innihurðar eru í ma-
hony. Frábær staður stutt í þjónustu og leikvöllur rétt við húsið.  Íbúðin er
merkt 0302.Verð kr. 26,9 m.

Davíð, s. 660-3877og Elísabet, 660-3876
taka á móti gestum í kvöld frá kl. 20-21.
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Eyrarskógur - sumarhús

Vorum að fá í einkasölu fallegan
38,2 fm sumarbústað á fallegum
útsýnisstað. Nýlegir gluggar og

hurðar. Húsið skiptist í góða stofu með eldhúsi, tvö svefnherbergi og baðherbergi. Húsinu hefur
verið vel viðhaldið og er umhverfið sérlega fallegt. Verð 7,5 millj.

Grjótasel - einbýli 

Nýkomið í sölu einstaklega vel
staðsett og stórglæsilegt mikið
endurnýjað hús. Mögulegt er að

hafa tvær íbúðir í húsinu. Húsið stendur á skjólsömum rólegum stað við fallegt óbyggt
útivistarsvæði. Nýlega  endurgerð lóð með 78 fm. palli og nuddpotti. Verð 59,5 millj.

Rósarimi - 3ja  

Björt og falleg 3ja herbergja 80
fm íbúð á jarðhæð með sérinn-

gangi. Hellulögð verönd. Afgirtur garður. Flísar og dúkur á gólfum. Góð aðkoma. Bílastæði mal-
bikuð. Stutt í alla þjónustu. Verð 18,5 millj.

Breiðvangur - 4ra - Hfj. 

Falleg og vel skipulögð 4ra her-
bergja íbúð á 1.hæð á þessum

eftirsótta stað. Stofa er parketlögð. Eldhús er korklagt, borðkrókur, eldri innrétting. Sér þvotta-
hús í íbúð. Laus STRAX. Verð 18,9 millj. 

Gautavík - 3ja  

Falleg, vel skipulögð 103 fm 3ja
herbergja íbúð með sérinngangi

á jarðhæð. Parket og flísar á gólfum. Þvottahús inn í íbúðinni Falleg eldhúsinnrétting. Stutt í
alla þjónustu. Sér garður, afgirtur. Góð aðkoma, bílastæði malbikuð. Verð 24,5 millj.

Álfholt - raðhús - Hfj.

Til sölu sérlega fallegt og vel
skipulagt 209 fm raðhús í þessu

barnvæna hverfi. Hér er hátt til lofts og vítt til veggja. 4 svefnherbergi. Fallegt útsýni. Innbyggð-
ur bílskúr. Laus STRAX. Verð 36,9 millj. 

Þorláksgeisli - parhús 

Sérlega fallegt 185,3 fm parhús á
tveimur hæðum með rúmgóðum

innbyggðum bílskúr. Allar innréttingar og hurðir eru sérsmíðaðar. Gólfhiti í öllu húsinu, parket
og flísar. Mikil lofthæð í bílskúr. Suðurgarður og stutt í ósnortna náttúru. Verð 47,9 millj.

Engimýri - einbýli - Gbær. 

Vorum að fá í sölu sérlega fallegt
og fjölskylduvænt 220 fm einbýli

með bílskúr á þessum eftirsótta stað. Fimm svefnherbergi. Hér er gott að búa og stutt í alla
þjónustu. Verð 49,5 millj.

Opið Hús - Safamýri - sérhæð  

Vorum að fá í sölu sérlega
fallega og vel skipulagða 142 fm
sérhæð ásamt 25 fm bílskúr. Sér

inngangur. Tvennar svalir. Sér þvotttahús. Rúmgóð herbergi og stofur. Verð 39,9 millj. 
Opið hús í dag á milli 17 og 19. Sölumaður Höfða verður á staðnum. Allir velkomnir.

Berjavellir 3 - Hfj.

Glæsilegt og vel
hannað 16
íbúða fjögurra
hæða fjölbýlis-
hús með lyftu. Í
kjallara eru sér
og sameiginleg-

ar geymslur. Stórar svalir. Vandaðar inn-
réttingar. Íbúðirnar verða afhentar fullbúnar í apríl 2006, án gólfefna en þó verða baðherb. og
þvottah. flísalögð. Bílastæði malbikuð. Lóð frágengin. Ein 2ja-herb. íbúð 73,7m2, sjö 3ja-herb.
íbúðir 88,2-95,4m2 og átta 4ra-herbergja íbúðir 127,2-130m2. Verð frá 16,9-25,4 millj.












































