






















































































Mini Cooper árg. 2005 ek. 10 þ.km.
m/öllu, rafdrifin blæja, 4 manna,
verð 3.690 þ. áhv. 3.090 þ.

Audi A4 “Sport” árg. 2004 ek. 22
þ.km. bsk., 17”, esp, lúga, ofl, verð
2.780 þ. S. 562 1717.

Audi A4 “Sport” árg. 2004 ek. 22
þ.km. bsk., 17”, esp, lúga, ofl, verð
2.780 þ. Tilboð 2.190 þ. S. 562 1717.

Citroen C3 Zoom árg. 2005 ek. 16
þ.km. sjálfskiptur, verð: 1.590 þ. S.
562 1717.

Honda Accord Comfort árg. 2005 ek.
17 þ.km. bsk., 155 hö., verð: 2.180
þ. S. 562 1717.

Jeep Grand Cherokee Ltd. Hemi árg.
2005 ek. 18 þ.km. m/öllu, verð
4.580 þ. S. 562 1717.

Lincoln Mark LT árg. 2006 Nýr Bíll.
M/ÖLLU verð 4.890 þ. S. 562 1717.

MMC Pajero EXE árg. 2000 ek. 158
þ.km. diesel, sjálfskiptur, leður, verð
1950 þ. áhv. 1.220 þ. S. 562 1717.

Nissan Patrol Elegance árg. 2000 ek.
aðeins 96 þ.km. diesel, sjálfskiptur,
verð 2.490 þ. S. 562 1717.

Subaru Legacy árg. 2002 ek. 81
þ.km. sjálfskiptur, verð 1.490 þ. áhv.
1.230. þ. S. 562 1717.

Suzuki Grand Vitara árg. 2002 ek.
aðeins 33 þ.km. Sjálfskiptur, 2x
dekk, verð 1.690 þ. áhv. 1.000 þ. S.
562 1717.

Suzuki Grand Vitara XL-7 LTD árg. 2005
ek. 15 þ. mílur. 7 manna, leður, lúga,
ofl, ofl, Verð 3.090 þ. S. 562 1717.

Toyota Land Cruiser 100 VX 35” árg.
2002 ek. 103 þ.km. diesel, verð
4.990 þ. áhv. 2.400 þ. S. 562 1717.

VW Polo Comfortline árg. 2003 ek.
59 þ.km. verð aðeins 890 þ. áhv.
800 þ. S. 562 1717.

Audi A4 “Sport” árg. 2004 ek. 22
þ.km. bsk., 17”, esp, lúga, ofl, verð
2.780 þ. Tilboð 2.190 þ. S. 562 1717.

Suzuki Jimny árg. 2005 ek. 15 þ. km
beinskiptur Verð 1.390 þ. Áhvílandi
930 þ. 15 þ. á mánuði. Vill skipti á
ódýrari/dýrari/mótorhjóli. Sjáðu
hann á www.heimsbilar.is S. 567
4000.

Mercedes Bens E 240 Avantgarde
árg. 7/2002 ek. 33 þ.km sjálfskiptur
Verð 3.490 þ. Vel útbúinn bíll. Sjáðu
hann á www.heimsbilar.is S. 567
4000.

Volvo S 60 2.4 árg. 2003 ek. 32 þ.
km sjálfskiptur Verð 2.900 þ. Fæst
gegn yfirtöku á láni (2.800 þ.) + út-
borgun 100 þ. Sjáðu hann á
www.heimsbilar.is

Toyota Corolla 1600 VVTI árg. 2006
ek. 3 þ. km. Sjálfskiptur. Ásett verð
er 2.180 þ. en hann er á tilboði núna
1.990 stgr. Sjáðu hann á
www.heimsbilar.is S. 567 4000.

Nissan Patrol SE + 2.8 árg. 1998 ek.
142 þ. km. beinskiptur dísel Verð
1.690 þ. Sjáðu hann á www.heims-
bilar.is

Suzuki Grand Vitara 2,0 árg. 6/2005
ek. 17 þ. km. beinskiptur Verð 1.990
þ. Sjáðu hann á www.heimsbilar.is
S. 567 4000.

Volvo S 40 Turbo árg. 2003 ek. 48 þ.
km. Sjálfskiptur Verð 1.790 þ. Sjáðu
hann á www.heimsbilar.is

Toyota Land Cruiser 90 GX 35” árg.
8/1996 ek. 220 þ. km. Sjálfskiptur.
Ásett verð er 1.590 þ. en hann er
núna á tilboði á 1.100 þ. stgr. Frá-
bært verð Sjáðu hann á
www.heimsbilar.is S. 5674000.

Ford Expedition Eddie Bauer 5.4
Triton árg. 2004 Mjög vel útbúinn
bíll, leður, færanlegir pedalar, kæling
og hiti í sætum ofl. ofl. 7 manna, ek.
41 þ. km. Verð 4.580 þ. Sjáðu hann
á www.heimsbilar.is

Dodge Caravan SXT 3.3 árg. 2004
ek. 24 þ. km. Sjálfskiptur Ásett verð
er 2.490 en hann er núna á tilboð
1.990 stgr. 7 manna fjölskyldubíll
Sjáðu hann á www.heimsbilar.is S:
5674000

Subaru Impreza 2.0 Wagon 4WD
árg. 1999 ek. 140 þ. km. Beinskiptur
Verð 690 þ. Góður bíll Sjáðu hann á
www.heimsbilar.is

toyota Yaris árg. 7/1999 ek. 78 þ.
km. Beinskiptur Verð 560 þ.Góð
kaup Sjáðu hann á www.heimsbil-
ar.is S: 5674000

VW Golf 1.4 FSI Trendline árg. 2005
ek. 6 þ. km. Beinskiptur. Ásett verð
er 1.790 en hann er núna á tilboði á
1.350 stgr. Góð kaup Sjáðu hann á
www.heimsbilar.is

Mini One árg. 2002 ek. 29 þ. km.
Beinskiptur. Verð 1.990 þ. Áhvílandi
1380 þ. Gull fallegt eintak. .Vill skipti
á ódýrari/dýrari/mótorhjóli. Sjáðu
hann á www.heimsbilar.is S. 567
4000.
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Suzuki Grand Vitara, skrd. 06/2003,
ek. 65.000 km, 2000cc, beinskiptur.
Ásett verð 1.680.000 kr Tilboð
1.550.000 kr 100% lán mögulegt S.
515 7000.

MMC Space star GLXI, skrd. 08/2000
ek. 71.000 km, 1300cc, beinskiptur.
Ásett verð 740.000 kr Tilboð
599.000 kr 100 % lán mögulegt S.
515 7000.

Honda HR-V, skrd. 05/1999 ek.
94.000 km, 1600cc, beinskiputr.
Ásett verð 730.000 kr 100% lán
mögulegt S. 515 7000.

Toyota Corolla, skrd. 04/1997, ek.
153.000 km, 1300cc, sjálfskiptur.
Ásett verð 470.000 kr 100% lán
mögulegt S. 515 7000.

Citroen Berlingo , skrd. 04/2003, ek.
40.000 km, 1400cc, beinskiptur,
Ásett verð 950.000 kr 100% lán
mögulegt S. 515 7000.

VW Golf GL Syncro ,skrd. 09/1997
ek. 130.000 Km , 1800 cc, beinskipt-
ur. Ásett verð 450.000 kr 100% lán
mögulegt S. 515 7000.

Mazda 323F, skrd. 05/1999, ek.
92.000 km, 1500cc, sjálfskpiptur.
Ásett verð 720.000 kr 100% lán
mögulegt S. 515 7000.

Ford Focus Trend station, skrd.
08/2004, ek. 35.000 km, 1600cc,
beinskiptur. Ásett verð 1.580.000 kr
Tilboð 1.480.000 kr 100% lán
mögulegt S. 515 7000.

Ford Mondeo Ghia, skrd. 02/2003,
ek. 56.000 km, 2000cc, sjálfskiptur.
Ásett verð 1.620.000 kr 100% lán
mögulegt S. 515 7000.

Suzuki Grand Vitara, skrd. 09/1998,
ek. 140.000 km, 2400cc, beinskipt-
ur. Ásett verð 1.070.000 kr Tilboð
870.000 kr 100% lán mögulegt S.
515 7000.

Ford Explorer, skrd. 10/1997, ek.
138.000 km, 4000cc, sjálfskiptur.
Ásett verð 990.000 kr 100% lán
möguleg S. 515 7000.

Honda HR-V, Skrd. 01/2006, ek.
3.000 km, 1600cc, beinskiptur. Ásett
verð 2.230.000 kr Tilboð 1.970.000
kr 100% lán mögulegt S. 515 7000.

Ford Mondeo , skrd. 05/1998, ek.
171.000 km, 1600cc, beinskiptur.
Ásett verð 450.000 kr 100% lán
mögulegt S. 515 7000.

Renault Kangoo, skrd. 08/1999, ek.
112.000 km, 1400cc, beinskiptur.
Ásett verð 590.000 kr 100% lán
mögulegt S. 515 7000.

Daihatsu Gran Move , skrd. 07/2000,
ek. 41.000 km, 1600cc, sjálfskiptur.
Ásett verð 720.000 kr 100% lán
mögulegt S. 515 7000.

Ford Focus , skrd. 09/1999, ek.
140.000 km, 1600cc, beinskiptur.
Ásett verð 690.000 kr Tilboð
630.000 kr 100% lán mögulegt S.
515 7000.

Renault Kangoo, skrd. 03/2000 ek.
99.000 km, 1400 cc, beinskiptur.
Ásett verð 695.000 Kr 100% lán
mögulegt S. 515 7000.

Toyota Corolla Terra, skrd. 07/1999,
ek. 133.000 km, 1600cc, beinskipt-
ur. Ásett verð 620.000 kr 100% lán
mögulegt S. 515 7000.

Ford Mondeo, skrd. 09/1997, ek.
117.000 km, 1800cc, sjálfskiptur.
Ásett verð 450.000 kr Tilboð
299.000 kr 100% lán mögulegt S.
515 7000.

Isuzu Trooper, skrd. 12/1998, ek.
150.000 km, 3000cc, beinskiptur.
Diesel Ásett verð 1290.000 kr 100%
lán mögulegt S. 515 7000.

Toyota Avensis, skrd. 08/1999, ek.
128.000 km, 2000cc, sjálfskiptur.
Ásett verð 890.000 kr 100% lán
mögulegt S. 515 7000.

MMC Space Wagon, skrd.08/1999,
ek. 121.000 km, 2000cc, beinskipt-
ur. Ásett verð 790.000 kr Tilboð
599.000 kr 100% lán mögulegt S.
515 7000.

VW Passat 4Motion , skrd. 03/1999,
ek. 117.000 km, 1800cc, beinskiptur.
Ásett verð 930.000 kr 100% lán
mögulegt S. 515 7000.

Ford Focus station Trend, skrd.
01/2004, ek. 49.000 km, 1600cc,
sjálfskiptur. Ásett verð 1.490.000 kr
100% lán mögulegt S. 515 7000.
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Nýir 2006 Dísel Jeep Grand Cher-
okee 3.0 CRD 217 hestöfl, Limited,
sjálfskiptur, leðurinnrétting. Allt raf-
drifið spólvörn, tölvustýrð miðstöð
með loftkælingu. Ath, meðaleyðsla
10,2 á hundraði. Verð 5.580.000.
skoðum skipti.

Til sölu er Ford F 150 Crew Cab XLT
5,4. Árgerð 11/2005. Ekinn 12 þús
km. Verð 3.650.000. Fæst gegn yfir-
töku á láni. Afborgun á mánuði.
37.000 kr. Upplýsingar hjá Bílasölu
Íslands í síma 510 4900

Bílasala Íslands
Skógarhlíð 10, 110 Rvk.

Sími: 510 4900
www.bilasalaislands.is

BMW X 5 Árgerð 2004. Ekinn 21
þ.km. þúsund km. Áhvílandi kr. 2800
þúsund, mánaðarleg afborgun kr. 60
þúsund. Verð kr. 6700.000. Skipti:
Ódýrari

Höfðahöllin
Klettháls 2, 110 Rvk.

Sími: 567 4840
www.hofdahollin.is

Nýr 2006 Renault Master millilangur,
háþekju, 2,5 L dísel, hliðarhurðir
báðu megin, 270˚ opnun á aftur-
hurðum, skilrúm með glugga. Til
sýnis á staðnum. Verð án vsk sjálf-
skiptur 2.420 þús. Beinskiptur 2.320
þús. Langt undir listaverði.

Sparibíll ehf
Skúlagötu 17, 101 Reykjavík

Sími: 577 3344
www.sparibill.is

Toyota Aygo 1.0. 12/05, ekinn 3 þ
km. MM skipting, spoiler, álfelgur,
sumar- og vetrardekk. Verð
1.470.000 kr.

Toyota Land Cruiser 80 VX. 11/94,
ekinn 322 þ. km. Bsk, disel, 38”
breyttur, topplúga, leður, dráttar-
kúla, kastarar. Verð 1.700.000 kr. Til-
boð 1.450.000 kr.

Toyota Land Cruiser 120 GX. 06/04,
ekinn 130 þ. km. Bsk, disel, dráttar-
kúla, hraðastillir. Verð 3.590.000 kr.

Ford Focus Ambiente 1.6. 09/01, ek-
inn 73 þ. km. Ssk., dráttarkúla. Verð
1.050.000 kr. Tilboð 790.000 kr.
Raðnúmer: 204915. Gæðabíll.

Chevrolet Lacetti 1.8. 08/05, ekinn 3
þ. km. Ssk., cd-magasín, rafm. Í rúð-
um og speglum. Verð 1.820.000 kr.
Tilboð 1.550.000 kr. Raðnúmer:
150524. Úrvalsbíll.

Toyota Corolla L/B Terra 1.4. 06/01,
ekinn 109 þ km. Bsk. Verð 710.000
kr. Tilboð 590.000 kr. Raðnúmer:
140893. Gæðabíll

M Benz ML 430. 11/00, ekinn 100 þ
km. Ssk., 289 hö., dráttarkúla, sum-
ar- og vetrardekk, topplúga, króm-
pakki, ofl. Verð 3.100.000 kr. Rað-
númer: 113416

Dodge Durango Limited SLT 5.7
Hemi. 04/05, ekinn 70 þ km. Ssk.,
bensín, 7 manna, hraðastillir. Verð
3.350.000 kr. Úrvalsbíll.

Toyota Corolla S/D Terra 1.4. 06/04,
ekinn 42 þ km. Bsk., sumar- og vetr-
ardekk. Verð 1.390.000 kr. Raðnúm-
er: 150537

VW Golf H/B 1.6. 04/99, ekinn 116
þ. km. Ssk., rafm. Í rúðum og spegl-
um. Verð 750.000 kr. Tilboð 650.000
kr. Raðnúmer: 170929

Toyota Rav 4 VVT-I 2.0. 12/03, ekinn
59 þ. km. Bsk. Verð 2.020.000 kr. Til-
boð 1.850.000 kr. Raðnúmer:
150545. Gæðabíll.

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1, 600 Akureyri

Sími: 460 4300
Opið virka daga 9-18, laugar-

daga 13-16.

NÝTT! Bílaleitar-Vélmenni. Finnur
bílinn á augnarbliki! Tóti er tengdur
fleiri hundruð bílasölum með yfir
þrjár milljónir bíla á söluskrá.
Smelltu á Tóta á islandus.com og
hann finnur bílinn um leið, reiknar
út verð í Íslenskum krónum með
flutningsgjöldum tolli og VSK á
augabraði og sýnir þér niðurstöður
strax á islandus.com vefsíðunni. Í
dag fylgir Ábyrgð frá Vörður-Íslands-
trygging á öllum bílum Islandus.com
og hægt að fá viðbótarábyrgð í allt
að 5 ár! Við seljum bíla langt undir
markaðsverði. Sími þjónustuvers
552 2000 og netspjall við sölumenn
er á www.islandus.com

Nýjir eða nýlegir jeppar á frábæru
verði frá öllum helstu framleiðend-
um: Porsche, Ford, Jeep, Toyota,
Mitsubishi, Nissan og Dodge. Láttu
okkur gera þér gott tilboð. Margir lit-
ir og val um búnað. Útvegum einnig
flestar aðrar gerðir jeppa og fólksbíla
frá Evrópu eða Bandaríkjunum. Allt
að 5 ára ábyrgð og bílalán. Nýjir og
nýlegir bílar langt undir markaðs-
verði. Þjónustuver sími 552 2000.
www.islandus.com

Chrysler 300C 5,7 Hemi árg. 2005
ek. 35 þ. km., leður, topplúga. Einn
með öllu. S. 898 2811.

Chevrolet Caprice Classic árg. 1979,
ekinn 152 þús. Verð 650 þús. Uppl. í
s. 892 8055.

Til sölu flottur Mustang 2004. 6cyl.,
ssk., afmælistútgáfa, Premier, lof-
kæling, Cd, spoiler, MP3., rafm í rúð-
um og sætum. Ofl ofl. Nánari upp-
lýsingar í síma 899 5555.

Til sölu Ford Econoline árg. 1997 V8
triton 4,6 sjálfsk., sjónvarp og vídeó,
góður ferðabíll. Verð 1250 þúsund.
Uppl. í síma 867 3022.

Tveir bílar til sölu! Nissan Vanetta
Cargo árg. ‘97 verð 350 þ. og MMC
Pajero árg. ‘91, 38” dekk, verð 350
þ., s. 848 5280.

Golf árg. ‘96, ek. 155 þús. í góður
standi, sk. ‘06. Verð 250 þús. S. 692
2542.

Mitsubishi Outlander Turbo ‘05 til
sölu gegn yfirtöku á láni, frábær og
kraftmikill bíll. Uppl. í s. 899 2977.

Toyota Corolla ‘97, station, ek. 190
þús. Vel með farinn. Tilboð 290 þús.
s. 661 2937.

Tilboð óskast í Daihatshu Rocky árg.
‘87 nýskoðaður. Einnig Oneal
motorkrosshjálmur stærð large.
Uppl. í s. 822 1801 & 487 5855.

Renault árg. ‘98. Þarfnast lagfæring-
ar. Tilboð óskast. Uppl. í s. 659
6068.

Volvo 440gl ssk, ek.106þ 120hö eyð-
ir littlu, fjarst saml.hiti sætum Álfelg-
ur ný dekk rafm rúðum topp bíll á
spott prís 200þ s:8671120

MMC Colt GlXi ‘93 1600, mikið end-
urnýjaður s.l. ár með fínum græjum,
nýjum heilsárs dekkjum, rafgeymi
og kúplingu. Tímareim, planað
hedd, sk. ‘07. Verð 180 þús. S. 894
1057.

Opel Astra, stw. árg. ‘97, ssk., ek. 140
þús. Vel með farinn. Fæst á 150 þús.
stgr. Uppl. í síma 898 6167.

Pajero ‘90 módel, 33”, ssk., 2.5 dies-
el, 7 manna, allur nýsmurður, ásett
verð 210 þ. Tilboð óskast. S. 856
0697.

Til sölu Daihatsu Charade árg. ‘92,
4ra dyra, í toppstandi, nýlegur CD
spilari, smurbók, ek. 120 þús. Verð
130 þ. Nsk ‘07. Uppl. s. 849 1054.

Renault Kangoo árg. ‘98 ek. 117 þús.
Ný tímareim, nýjar bremsur, nsk.
Uppl. í s. 895 7673.

Til sölu Volvo 850 station árg. ‘96.
ssk., nýskoðaður. Verð 450 þúsund.
Uppl. í síma 867 3022.

accent 2000 3 dyra 5gíra ekinn að-
eins 70þús góður bíll skoðaður 07
upl í 848-8326 Gísli

BMW árg. ‘96, ek. 50 þús. á vél.
Topplúga, álfelgur, CD- spilari. Ásett
verð 620 þús. Tilboð 350 þús. Uppl.
í s. 691 9374.

VW Polo ‘99 til sölu! Sparneytinn,
rauður, ek. 89 þús., 290 þús. kr. S.
825 1018.

Toyota Corolla ‘98 blá, 3 dyra, ssk.,
ek. 86 þús. Nýskoðaður, sumar/vetr-
ardekk, góður bíll! Verð 450 þús. S.
892 7980 e. kl. 17.

Toyota Corolla, Silfurgrár, Special
Series, árgerð 1994, ekinn 115þ.
skoðun 07, bíll í topp standi. Verð
300þ staðgreitt. Uppl í síma 557-
4434 / 825-8249 eftir 19. 15.6

Toyota Yaris 1.3 bsk., árgerð 2000.
Ekinn 99 þús. Ásett 650 þús. Uppl. í
s. 896 6557, Birgir.

500-999 þús.

250-499 þús.

0-250 þús.

Bílar til sölu
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Mclouis húsbílar Caravelair hjólhýsi



Subaru Legasy station ‘00. Ekinn
105 þús. Nýleg tímareim. 550 þús.
út og yfirtaka 314 þús. Uppl. í s. 867
6845.

Til Sölu VW bjalla turbo árg. 2000,
150 hestöfl, ek. 71 þ. Sprækur bíll.
Nýyfirfarinn af umboði. Verð 1150 þ.
skipti ath. S. 696 9405.

Til sölu BMW 750iL árg. ‘94 með öll-
um útbúnaði, nemum og fl., fjöl-
þrepa 12cc vél. Bíll í topp standi.
Verð 1.090 þús. skipti mögul. á ód.
Uppl. í s. 869 8347.

Til sölu er Benz E 240 Árg. ‘98. Ek.
100 þ. Gullfallegt eintak. Áhv. 1.520
þ. Verð 1.890 þ. Uppl. í s. 822 4167.

Coleman Cheyenne fellihýsi til sölu,
árg ‘01, lítið notað og vel með farið.
Mikið af aukahlutum. Uppl. í síma
554 6959

Nýjir eða nýlegir jeppar á frábæru
verði frá öllum helstu framleiðend-
um: Porsche, Ford, Jeep, Toyota,
Mitsubishi, Nissan og Dodge. Láttu
okkur gera þér gott tilboð. Margir lit-
ir og val um búnað. Útvegum einnig
flestar aðrar gerðir jeppa og fólksbíla
frá Evrópu eða Bandaríkjunum. Allt
að 5 ára ábyrgð og bílalán. Nýjir og
nýlegir bílar langt undir markaðs-
verði. Þjónustuver sími 552 2000.
www.islandus.com

M. Benz C240 Estate 09/’05, ek. 11
þús. km. Áhv. 1.200 þús. Verð 4.490
þús. Ath. skipti. S. 861 1020 & 861
9190.

ATH! Vantar bíl til niðurrifs eða vara-
hluti í Plymouth Laser / Eagle Talon
/ MMC Eclipse árg. ‘89-’91. Uppl. í s.
481 2782, Ágúst.

Óska eftir ódýrum bíl á verðbilinu
15-50 þ. S. 699 2707.

Dodge Caliber Árgerð 2007. Ný
hönnun með nýrri vél þróuð í sam-
vinnu við Mitsubishi og Hyundai.
Sparneytinn og skemmtilegur fjöl-
skyldubíll fyrir Íslenskar aðstæður.
Fæst með sjálfskiptingu og fjórhjóla-
drifi. Láttu okkur gera þér gott tilboð.
Margir litir og val um búnað. Útveg-
um einnig flestar aðrar gerðir jeppa
og fólksbíla frá Evrópu eða Banda-
ríkjunum. Allt að 5 ára ábyrgð og
bílalán. Nýjir og nýlegir bílar langt

Patrol 02, ek.67.þús, Elegance, leður,
beinsk. 35”br. Glæsilegur bíll. GSM
899 3717

Toyota Landcruiser 120 GX (90) árg.
2004, ek. 131 þús. 8 manna, beinsk.
Brúnn. S. 894 9166 & 462 1250.

Til sölu Toyota Hilux árg. ‘93. D. cap.
m/ húsi bensínbíll. Ný kúpling nýtt
púst o.fl. ásett verð 390 þús. Uppl. í
s. 855 1700.

Til sölu er Ford F 150 Crew Cab XLT
5,4. Árgerð 11/2005. Ekinn 12 þús
km. Verð 3.650.000. Fæst gegn yfir-
töku á láni. Afborgun á mánuði.
37.000 kr. Upplýsingar hjá Bílasölu
Íslands í síma 510 4900

Útvegum Toyota Tacoma, Ford F150,
Dodge RAM, Toyota HiLux, Mitsubis-
hi L200 og aðra pallbíla á frábærum
verði. Láttu okkur gera þér gott til-
boð. Margir litir og val um búnað.
Útvegum einnig flestar aðrar gerðir
jeppa og fólksbíla frá Evrópu eða
Bandaríkjunum. Allt að 5 ára ábyrgð
og bílalán. Nýjir og nýlegir bílar langt
undir markaðsverði. Þjónustuver
sími 552 2000. www.islandus.com

Hjólkoppar á vörubíla. Dekk ný og
sóluð. Nýjar felgur 9” og 11,75”.
Fjaðrir nýjar og notaðar. Allskonar
notaðir hlutir. Útvegum vinnubíla og
tæki erlendis frá. Heiði rekstrarfélag
ehf. Sími 696 1051.

Glæsilegur húsbíll!
Fiat Ducato árg. ‘02 2,8L dísel vél.
Ek. 24 þús. km. Hlaðinn aukahlut-
um. Uppl. í s. 892 3554 & 565 6929.

Yamaha R1 2004 árg. 1.400þús. Jón
695 9568. Fleiri hjól á motor-
hjol.blogspot.com

Til sölu mjög fallegt kawasaki klx
300r árg. 2004, lítið sem ekkert not-
að og vel með farið, á nýjum dekkj-
um (tilvalið byrjenda hjól) verð 550
þús. S. 898 3881.

Kawasaki kx 250 til sölu. Allt gegn-
umtekið, árg. ‘90, sjón er sögu ríkari.
V. 170 þ. Uppl. í s. 894 9002.

Enduro á hvítum númerum,
Husqwarna árg. ‘98, 410cc, verð 290
þ., s. 846 5996, Valtýr.

Lítið ekið 80cc Suzuki QuadSport
fjórhjól til sölu. Uppl. í síma 892
3895.

Óska eftir jeppakerru, má þarfnast
viðgerðar. Uppl. í s. 820 6511 & 55
3476.

Til leigu eru glæsileg hjólhýsi. Minni
hús fyrir fólksbíla, stærri fyrir jeppa.
Með fortjaldi, sólarsellu. Verð frá 55
þús.,vikan. Vikuleiga. Upplýsingar í
síma 659 2452 og 897 8692. bt-
net.is/hjolhysaleigan

Get útvegað notuð glæsileg 28 feta -
34 feta hjólhýsi frá 720.000 til
950.000 kr. Öll glæsileg og vel með
farin. Skoðaðu; http://www.hjol-
hus.com

Hjólhýsi Burstner 460 TL árg ‘05 til
sölu lítið notað, mikið af aukahl
Uppl í s 861 1600.

Til sölu Hjólhýsi Hobby 560UFE. Ár-
gerð 2006. Nýtt og ónotað luxushús
á góðu verði. Auðvitað fylgir Mark-
isa. Uppl. í síma 863 4746.

Hjólhýsi til leigu.
Njóttu lífsins í fríinu í leiguhjólhýsi
frá okkur. Fullbúin og tilbúin í ferða-
lagið. Ótrúlegir möguleikar í boði.
Hafðu samband í síma 587 2200 &
898 4500. www.vagnasmidjan.is

Leigjum lúxus hjólhýsi með rúmföt
f.4 borðb.f.6 sjón-
varp/dvd,wc,sturta,fortjald,omfl.
vagnaleigan.is s8618700

Óska eftir ódýru hjólhýsi á ca 0-250
þús. staðgreitt uppl. í síma 694
4561.

Fleetwood Mesa 05, fortjald, sóla-
sella, loftpúðafj. m.fl. Betra en nýtt.
GSM 899 3717

Fellihýsaleiga Akureyrar.
Leigjum út fellhýsi og tjaldvagna,
viku senn. Sími 899 6277, 897 3296
& 461 5077 & , Tjalda og Seglaþjón-
ustan ehf, Laufásgata 1, Akureyri.

Viltu kaupa eða selja Fellihýsi, Hjól-
hýsi ,Húsbíla ,Tjaldvagn Sjá www
Bilabankinn.is Bilabankinn s 588-
0700 Eirhöfða 13

Til sölu Víking Epic, 9 feta fellihýsi,
með fortjaldi. árg 2004. Verð 620
þús. Uppl. s. 822 1920

Til sölu Viking 1706 Epic fellihýsi árg.
1999 með festingu fyrir mótorhjól.
Nýtt fortjald getur fylgt. Verð 380 þ.
Uppl. í s. 896 6551.

Til sölu Coleman Taos árg. ‘99 með
fortjaldi. Uppl. í s. 896 3197

Vel með farið 13 feta Viking, útdr. á
3 vegu, árg. ‘00, upphækkað, for-
tjald, svefntjöld. Ath. ýmis skipti. S.
897 9279.

7 feta Sun-Lite pallhýsi árg. ‘98 til
sölu. Passar t.d. á L-200. S. 661
2046.

Fleetwood Yuma árg. ‘05, 9 1/2 f.
Fortjald sólarsella o.fl. Hagst. lán.
Uppl.s.8953774

Coleman Taos 8 fet. hækkað, nýtt
fortjald, straumbr., nýr geymir. Gott
eintak. S. 862 6205 & 898 9798.

Til leigu
Til leigu er Fleetwood 10 feta felli-
hýsi m öllu tilheyrandi. Vikuleiga.
Uppl. í s. 898 1844.

Coleman Cheyenne, árg ‘00. 10 ft,
heitt/kalt vatn, ísskápur, auka elda-
vél til að hafa úti, grjótgrind, farang-
urskassi framan á. Uppl. í s. 466
2147

Coleman Laramie 10 ft, árg ‘02, sól-
arsella, cd, farangursgeymsla, sjón-
varpsloftnet. ýmis aukabúnaður.
Verð 790 þús. Uppl. í s. 861 0006

Fellihýsi

Hjólhýsi

Kerrur

Fjórhjól

Mótorhjól

Húsbílar

Vörubílar

Pallbílar

Jeppar

Bílar óskast

2 milljónir +

1-2 milljónir

15
SMÁAUGLÝSINGAR

FIMMTUDAGUR 15. júní 2006

BÍLABANKINN
S: 588 0700

www.bilabankinn.is
Bílakjarnanum • Breiðhöfða

Sölumenn : Ævar Hallgrímsson – Axel Bergmann – Sigurdór Bragason

BOMBARDIER DS 650 '05
Ek. 15 tíma, rafstart,ofl.

Verð 990 þús.

NISSAN TERRANO II SPORT
06/2001. Ek.156 þkm.

Hvítur,geislaspilari, Dráttarkúla,
ofl. Verð 1790 þús

MERCEDES BENZ C220 CLASSIC
DIESEL 7/2005

Ek. 11 þ.km, armpúði, þakbogar,
rafdrifin sæti ofl. Verð 3920 þús.

VIKING FELLIHÝSI 8,5 FET '00
Eldavél,vaskur, ofl.

Verð 500 þús

COLEMAN TAOS 8 FET '98
Eldavél, vaskur,rafgeymir,
kælibox, ofl. Verð 490þús

ROCKWOOD RUNER 1640 LTD '99
Skyggni með hliðum,

eldavél,vaskur,ofl.
Verð 680 þús - Getum úvegað
allt að 100% lán í allt að 5 ár

BMW 320 IA 10/2005 
Ek.4 þkm. Ssk, silfur, Leður, rafmagn í sætum hiti

í sætum, ofl. Verð 4100þús

FIAT KNAUS TRAVELLER SPORT 7/2002
Ek. 8.þkm, sólar rafhlaða, nmt sími,geislaspilari ofl.

Verð 3100þús

FUTURA GRAND LODGE 7/2005
Skyggni,salerni,geislaspilari,farangursbox, ofl.

Verð1680 þús-Getum úvegað allt að 100% lán í allt að 10 ár



Combi Camp Panda ‘99 til sölu.
Mjög vel farinn og lítið notaður.
Uppl. 893 4800

Óska eftir tjaldvagni á leigu frá 28
júní- 2 júlí. Uppl. í s. 843 1484.

Erum með til leigu Beltahjólbörur
sem bera 600 kg. Breidd 75 cm.
Með breikkanlegum beltagangi upp
í 105 cm.Getur mokað upp í sig og
hægt að lyfta upp í 165 cm. til að
sturta í jarðvegsgáma. Höfum kerrur
til að flytja tækin. VINNULYFTUR
EHF. S: 544 8444

Fyrirtæki til sölu: um er að ræða
Man 26.403 ‘97 m/Coma 18tm
krana ‘04, pallur og stóll. 3ja öxla
malarvagn á lofti ‘93, flatvagn á
fjöðrum, Fermec 1.5tonna ‘98
m/fleyg og 4 skóflum, Yamnar belta-
vagn ‘00, vatnstankur með dælu, OK
15 tonna hjólagrafa ‘91. Verð 11
milljónir + vsk. Bíla-og vélasala
Borgarnesi s. 437 1200.

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

Prijon sjókajak til sölu með miklum
aukahlutum. Vel með farið og lítið
notað. V. 95 þús. stgr. S. 616 1676.

Til sölu sjókajak (Prijon). Ár, svunta,
vesti, öndunartreyja,hetta og kerra
fylgir. V 110 þ. stgr. Mjög lítið notað.
S. 552 5640.

Partar Kaplahrauni 11, s. 565 3323.
Varahlutir í bíla þ.á.m. Ford, Opel,
Suzuki, Mazda, VW, Daewoo. Kaup-
um 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.

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

Partasalan Sími 557 7740.
Partasalan Skemmuvegi 30, sími
557 7740. Eigum varahluti í Volvo,
Opel, Nissan, Toyota, Renault,
Honda og fleira.

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,
Freelander og fl. Opið mán.-föst. 9-
18. Skemmuvegur 16. S 557 7551.

Bílhlutir, Kaplahrauni 14 Dranga-
hrauns megin, S. 555 4940. Sérhæf-
um okkur í Volkswagen, Skoda og
Daihatsu. Eigum einnig varahluti í
fleiri tegundir bíla. Kaupum bíla til
niðurrifs.

Himnabjarg ehf.
Partasala og dráttabílaþjónusta. Er
að rífa Opel Astra 1200 árg ‘98-
2003, Ford Taurs, Dahatshu App-
lause og Ford Escort ‘99. Kia Clarus
‘99, Suzuki Sidekick ‘93, Suzuki
Baleno ‘99, MMC Colt ‘91, Nissan Al-
mera ‘00. Sími 691 4441.

Bílapartar og þjónusta. S.
555 3560

Subaru, Nissan, MMC, Toyota, Ford,
Hyundai, Suzuki, Daihatsu, Opel,
VW, Peugeot, Reno, Skoda o.fl. Dals-
hraun 20. Sendum frítt á flutning

Allar helstu bílapartasölur lands-
ins eru á www.partasolur.is

Kar-o-liner réttingarbekkur til sölu
með miklum aukabúnaði einnig
þriggja fasa loftpressu, 2 tveggja
pústa bílalyftur, önnur lyftir 3t og hin
4t og m.fl. Verð tilboð. Uppl. e. kl. 18
í s. 892 4564.

Til sölu sófaborð úr gegnheilli eik.
Uppl. í s. 554 6291.

Á ýmsar stærðir af ísskápum á 8 og
10 þ. Þvottavél á 10 þ. 3 sæta leður-
sófi á 10 þ. Leðurstóll á 5 þ. 2 stk.
dekk 185/70 14” á 3 þ. Nýtt baðkar
á 10 þ. Olíuofn á 5 þ. Jem Teckno
Fog reykvél á 15 þ. Antík rafha elda-
vél á 10 þ. S. 896 8568.

“Be Wilde” Postman Bag Gazelle
Kulusukart.com. S. 893 6262.

Til sölu Fagor FI-48B Iðnaðarþvotta-
vél, c.a 5 ára. Hentar vel í lítið mötu-
neyti. Verð 45.000. Nánari upplýs-
ingar í síma 510 0600, Brynja.

Amerískt rúm 1,80 x 2,03 og
borðst.borð 1,40/2,40 x 90 hvítbæs-
að, mjög velmeðfarið. Uppl. í s. 897
8633.

Óska eftir að kaupa góða og vel með
farna eldhúsinnréttingu, jafnvel nýja.
Helst með öllum tækjum. Tek niður
ef óskað er. Uppl. í s. 897 4589.

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

Sjónvarps/videoviðgerðir. Afsl. til
elli/öryrkja. Sækjum. Litsýn, Síðu-
múli 35. S. 552 7095.

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

Ódýrar tölvuviðgerðir!
Alhliða tölvuviðgerðir og uppfærslur.
Uppl. í s. 899 8894.

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

Tilboð á birkikrossvið!
Úrvals vatnslímdur birkikrossviður,
12 mm. Takmarkað magn. Einnig
smíðaviður 125 x 75 og 125 x 65.
Besta verðið... Uppl. í s. 895 6594.

Aðalflutningar Skútuvogi
8, Sími 520 8900.
www.nesfrakt.is

Reykjavík Akureyri. Daglegar ferðir.
Örugg og góð þjónusta. Gerum
verðtilboð. Nesfrakt. Sími 520 8900
Arnar Ólafs. Sími 840 1630

Tek að mér smávöruflutninga fyrir
fyrirtæki og einstaklinga út um allt
land. Upplýsingar í síma 661 8087.

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

Láttu mig um púlið! Nýbygginga og
flutningsþrif. Föst verðtilboð. Ásta s.
848 7367.

Tek að mér þrif í heimahúsum, flutn-
ingsþrif og hreingerningar, vönduð
vinnubrögð. Föst verðtilboð. Rakel s.
692 0484.

Hreingerningaþjónusta fyrir heimili
og fyrirtæki. Aroma ehf. S. 517 7833.

Okkur vantar vandvirka konu til að
taka til hjá oklur einu sinni í viku.
Uppl. í s. 553 4936.

Garðúðun og meindýra-
eyðing

Úða garða gegn maðki og lús. Eyði
könguló af húsum, geitungabúum
og starrafló. s. 865 5206.

GARÐAÚÐUN, garðaúðun Örugg þjón-
usta í yfir 30 ár. ÚÐI,Brandur Gíslason,
skrúðgarðam. Sími 553 2999.

Garðyrkja

Ræstingar

Hreingerningar

Vöruflutningar

Verslun

Til bygginga

Tölvur

Sjónvarp

Hljóðfæri

Óskast keypt

Til sölu

Viðgerðir

Varahlutir

Hjólbarðar

Kajakar

Bátar

Lyftarar

Vinnuvélar

Tjaldvagnar
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Garðsláttur, beðahreinsun, trjáklipp-
ingar, þökulagnir, garðaúðun og allt
annað sem viðkemur garðinum.
Komum á staðinn og gerum verðtil-
boð þér að kostnaðarlausu. Garðlíf,
s. 691 9151.

Garðsláttur, trjáklippingar, garðaúð-
un, beðahreinsun o.fl. Hér færðu
alla viðhaldsþjónustu á einum stað
fyrir garðinn. Garðlist s. 554 1989,
www.gardlist.is.

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

Garðsláttur fyrir heimili, húsfélög og
fyrirtæki Ódýr, vönduð og góð þjón-
usta 823 1067.

Þarftu að láta mála? Alhliða máln-
ingarþjónusta. Tilboð. Uppl. s. 866
3287.

Alhliða meindýraeyðing í heimahús-
um s.s. geitungar, stari, mýs o.fl. S.
898 2801.

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

Búslóðafl. og allar almennar flutn. 2
menn ef óskað er. MJ flutningar. S.
692 7078.

Viðhald - breytingar úti og inni.
Sólpallar. gerum tilboð. Smíða-
lausnir 899 3011.

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

Tölvuviðgerðir Allar almennar tölvu-
viðgerðir,uppsetningar,vírushreinsun
kem á staðinn.Bjarni S:6634965 8-
23 alla daga

Spásíminn 908 5666. Stjörnuspá.
Tarot. Ársspá. Draumráðningar, ást
og peningar. Andleg hjálp. Trúnaður.

Kristjana spámiðill tekur fólk í einka-
tíma. Þeir sem til mín vilja leita pant-
ið tíma í s. 554 5266 & 695 4303.

Örlagalínan 908 1800 &
595 2001

Miðlar, spámiðlar, tarotlestur,
draumráðningar. Fáðu svör við
spurningum þínum.

Spálínan 908 2550 
Sígaunaspil, tarot, talnaspeki,
draumráðningar og fl. Er við frá kl.
14-24 alla daga. SARA

Smávélaviðgerðir: Garðsláttuvélar,
sláttuorf, sláttutraktorar, garðlýsing,
jarðvegsþjöppur, dælur, kerrusmíði,
Gokart þjónusta, keðjusagir, hekk-
klippur, rafstöðvar. Vélverk JS S. 554
0661. www.velaverkjs.is

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

Herbalife.
Lífsorka fyrir lífstíð, lifsorka.is. adal-
geir@lifsorka.is.

Þú léttist með Herbalife! Persónuleg
ráðgjöf og stuðningur. S. 892 8463
& 868 4884.

Botnlaus orka betri líðan! Herbalife
Shapework. Heilsuráðgjöf og eftir-
fylgni. Kaupauki í júní. Halldóra
Bjarna hjúkrunarfræðingur.
www.halldorabjarna.is S. 861 4019/
868 4876.

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

Taktu þér tak! Með HERBALIFE
nærðu árangi. Við hjálpum þér.
www.betriheilsa.is Ingibjörg 896
4065.

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

Notalegt nudd. Uppl. í s. 616 6469.

Ökukennsla, aðstoð við endurtöku-
próf og akstursmat. Kenni á BMW
520D. S. 893 1560 og 587 0102, Páll
Andrésson.

Rainbow Ryksugur
Til sölu eru notaðar Rainbow ryksug-
ur. Yfirfarin af umboði. Ábyrgð. Uppl.
í s. 893 6337.

Allar viðgerðir, leðurviðgerðir og
breytingar. Styttum buxur meðan
beðið er. Saumsprettan v. Ingólfs-
torg. S. 552 0855.

Tveir sætir og góðir kettlingar fást
gefins. Uppl. í s. 891 9009.

Til sölu 5 mán. Risa schnauzer
hvolpur með ættbók frá HRFÍ. Uppl.
í s. 659 3946 & 895 6274.

2 alhvítir kettlingar og einn er svart-
ur og hvítur fást gefins. S. 895 5695.

Til sölu íslenski hundurinn, 4 yndis-
legir 6 vikna hvolpar í boði. Ættbók
HRFÍ. Uppl. í síma 848 0847.

Hreinræktaðir Boxer hvolpar til sölu
tilbúnir til afhendingar 22 jún. Uppl.
í s. 465 1510 & 869 7612.

Snjófjalla- Enskur setter
Frábærir veiði og fjölskylduhundar.
Foreldrar margverðlaunaðir bæði á
sýningum og í veiði. Alsystkini úr
fyrra goti komin með mjög góðar
einkunnir í veiði. Hvolpar afh. 20.
júní. Allar nánari uppl. í s. 893 2655.

American Cocker Spaniel hundar til
sölu. Með ættbók frá HRFÍ og ör-
merktur og heilsufarsskoðaður. Til-
búnir til afhendingar 3. júl. Uppl í s.
894 0255.

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 eða
mvehf@hive.is

Stigar hringstigar og handrið á lager.
Til í 38mm þykkt beiki, gler og
einnig stál. Mjög hagstætt verð.
Einnig ryðfrítt fitting fáanleg á sama
stað. Atlantskaup ehf. Uppl. í s. 533
3700.

Innihurðir með öllu, br 70 cm, úr
tekki óskast. Uppl. í s. 896 4636.

Ýmislegt

Dýrahald

Fatnaður

Heimilistæki

Ökukennsla

Nudd

Fæðubótarefni

Heilsuátak.
Leita að 30 manns til að taka þátt í

6 vikna heilsuátaki.
Hittumst eða heyrumst einu sinni í

viku, tökum mál,
drekkum te, fræðumst og spjöllum.

Uppl. Dagný s. 897 7612.
heilsugruppan@simnet.is

Uppl. Dagný s. 897 7612.
heilsugruppan@simnet.is

Líkamsrækt

Heilsuvörur

Viðgerðir

Rafvirkjun

Spádómar

Tölvuviðgerðir
Láttu fagmenn sjá um tölvuna

þína.
Start tölvuverslun, Bæjarlind
1, 201 Kópavogur. Sími 544

2350. www.start.is

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!
Sinni allri meindýraeyðingu. Með

próf frá British Pest Control
Association. 8 ára starfsreynsla.

Félagi í Félagi Breskra meindýra-
eyða.

Upplýsingar í s. 895 0594.

Meindýraeyðing

Málarar

Bókhald
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Ódýrir og stórir maðkar til sölu! Sil-
ungs og laxa. Margra ára reynsla. S.
692 5133.

Leðurskálmar, Leðurskálmar. Þær
lang flottustu. Ný snið og frábært
leður. Ístölt Bæjarlind 2. S.555 1100

Leigjendur, takið eftir! Þið eruð
skrefi á undan í leit að réttu íbúðinni
með hjálp Leigulistans. Kíktu inn á
www.leigulistinn.is eða hafðu samb.
við okkur í s. 511 1600. 

Herbergi fyrir ferðafólk
Tvö tveggja manna herb. til leigu á
stórreykjavíkursv., verð 6.000 per
nótt. Uppl. í s. 863 8733.

3 herb. risíbúð til leigu frá og með 1
júlí. Leiga 90 þús. á mán. með rafmagni
og hita. 2 mán fyrirfram. Umsóknir ber-
ist fréttablaðinu eða á smaar@frett.is
merkt “H100”. Óskað eftir að umsækj-
endur hafi kt. og meðmæli. Berist f.
kl.17 þann 19 jún.

Reglu manneska í góðu starfi vantar
góða 2. herb. íbúð á svæði 111 frá
og með 15 águ. Langtímaleiga, skil-
yrtum greiðslum lofað. Uppl í s. 848
1538 & 453 5094.

tvær stúlkur frá Austurlandi óska eft-
ir 3 herb íbúð í Rkv. í ágúst. reykl. og
reglusamar, skilvísum greiðslum
heitið. S: 6994463/8672633

Íþróttafélagið Gerpla óskar e. 3 herb.
íbúð til leigu í kóp. f. danska fjölsk.
frá 3 viku júlí mánaðar í eitt ár. Um
er að ræða mjög reglusamt fólk og
öruggar greiðslur. Vinsamlegast haf-
ið samband við Jónas í s. 554 7258
& 693 4250.

Óska eftir 2-3 herb snyrtilegri íbúð í
112 sem fyrst. Reglusemi. Uppl. í s.
692 0484.

Reykl. kk óskar eftir herb. m/aðg. að
baði og þvottav. eða einstaklingsíb.
frá 30.06. til og m/ 1.08. (Ekki for-
stofuherb.) Meðmæli ef óskað er. S.
865 1354.

Reyklaust og reglusamt par óskar e.
3-4 herb. íbúð sem allra fyrst í Þing-
holtunum eða nágrenni, mikil
greiðslugeta. Vinsamlegast hafið
samband í s. 696 5521 & 695 4755.

29 ára karlmaður reyklaus og drekk-
ur ekki vantar íbúð fyrir 50 þ. á mán.
skilvísum greiðslum heitið. S. 663
4112.

Fjölskylda óskar eftir 3-4ra herb.
íbúð í 112, 110 eða 113 með lang-
tímaleigu í huga, erum með topp
meðmæli. S. 856 0697 & 868 1887.

Óska eftir stúdíóíb. eða herbergi í
Hafnarfirði og nágr . Uppl. í s. 844
7075.

Til leigu 70 fm íbúð við Írabakka.
Reglusemi skilyrði. Leiga 110 þ. S.
699 5920.

Par óskar eftir 2ja herb. eða stúdíóí-
búð. Uppl. í s. 848 5898.

28 reglusöm kvk óskar eftir herbergi
eða stúdíóíbúð í Rvk. Greiðslugeta
kr. 50 þ. Ólöf, S. 662 8888.

Leita brýnt eftir að leigja stúdíóíbúð
á höfuðborgarsvæðinu, greiðslugeta
45-50 þ. s. 862 3707.

Öruggar greiðslur!
26 ára norðlending bráðvantar hús-
næði. Greiðslugeta 0-40 þús á mán-
uði. Aðgangur að þvottaaðstöðu
nauðsynleg. Reglusamur og reyk-
laus. Verður að gerast í dag. Uppl. í
s. 663 7213

Óska eftir herb. og/eða lítilli íbúð f.
starfsfólk á stórreykjavíkursvæðinu.
Uppl. gefur Stéfán s. 530 6005 &
895 3100.

Óska eftir að kaupa ca 30-40fm hús
til flutnings. Má þarfnast viðhalds.
Sími 896 5001.

Atvinnueign.is
Þarftu að leigja eða taka á leigu at-
vinnuhúsnæði? Skráðu þig þá á
leigulista Atvinnueignar þér að
kostnaðar lausu. www.atvinnu-
eign.is S. 568 6600.

Búslóðageymsla Olivers geymir bú-
slóðir innsiglaðar í plasti á brettum.
Starfað í 19 ár. Geymt í vöktuðu og
upphituðu húsnæði. S. 567 4046 &
892 2074. Sækjum og sendum bú-
slóðirnar.

21 fm bílskúr til leigu, leigist sem
geymsla. Uppl. í s. 864 4931 & 551
4939.

Hlutastörf á Pizza Hut
Pizza Hut leitar að duglegu og
stundvísu starfsfólki í veitingasal og í
eldhús. Um er að ræða hlutastarf.
Lágmarksaldur er 18 ára. Hafið sam-
band við Þórey veitingastjóra á
Sprengisandi í síma 822-3642 eða
Áslaugu veitingastjóra í Smáralind
863-1132 eða á www.pizzahut.is

Bakarí í Hfj. óskar eftir starfskrafti í
afgreiðslu. Vinnutími 07-13 og 13-
18.30 virka daga og önnur hver
helgi, ekki sumarvinna. Einnig vantar
manneskju aðra hvora helgi, ekki
yngri enn 18 ára. Umsóknareyðu-
blöð á staðnum & S. 555 0480

Skemmtileg og lærdóms-
rík störf!

Svæðisskrifstofa Reykjaness leitar að
starfsfólki. Ýmsar starfsprósentur.
Uppl. í síma 5250900 og á
www.smfr.is

Kaffibrennslan óskar eftir hressu og
duglegu starfsfólki til að þjóna í sal.
Áhugasamir vinsamlegast komið til
okkar og fyllið út umsóknareyðu-
blöð sem verða á barnum. Kaffi-
brennslan, Pósthússtræti 9.

Ræstingar
Vantar starfsfólk til ræstingar í Kópa-
vogi. Föstud., laug og sunnudags-
morgna. Ráðið verður strax í störf.
Upplýsingar í síma 578 1450 milli 9-
17 á daginn.

Ræstingar
Vantar starfsfólk til ræstingar í hverfi
105. Mánudag-föstudag á kvöldin.
Ráðið verður strax í störf. Upplýsing-
ar í síma 578 1450 milli 9-17 á dag-
inn.

Vantar menn vana menn járnabind-
ingum. Uppl. í s. 865 0520.

Bolholt Guesthouse is looking for 2-
3 people to clean rooms on regular
basis. Good pay for good workers.
For more Information call Ilhan 899
1525.

Kofi Tómasar Frænda, Laugavegi 2
óskar eftir brosmildum starfsm. í
dagvinnu, einnig kvöld og helgarv.
Umsóknir á staðnum.

Óska eftir aukatímum um kvöld og
helgar í Nát 103 út mánuðinn. Þolin-
mæði skilyrði. Uppl. í s. 858 7799

Pallar ehf.
Lítið og traust fyrirtæki óskar eftir að
ráða smiði vinnu. Uppl. í s. 898 0101
Ómar & 694 3140 Hjálmar.

Óskum eftir málurum eða vönum
mönnum. Uppl. í síma 898 4782.

Veitingahús
Starfskraftur óskast í ca. 80% vinnu.
8 morgunvaktir frá kl. 7-14 og 12
dagvaktir frá kl. 12-19 Ca. 140 klst í
mán. Upplýsingar í síma 843 9950 &
898 2975.

Útkeyrsla.
Starfskraft vantar í brauðgerð í Hafn-
arfirði við útkeyrslu 0.fl. Þarf að vera
vanur uppstillingum í verslanir. Uppl.
hjá Matthíasi í s:867-1715.

Fallegt vipskiptatækifæri! Plús al-
vörukennsla. www.voxtur.com

Endurvinnslan er opin alla virka
daga frá 10 til 18. Endurvinnslan
Knarrarvogi.

Símaspjall 908 6666. Ég heiti Rakel
og vil vera vinkona þín og langar í
gott símasímaspjall við Opið allan
sólarhringinn. Enginn bið nema að
ég sé að tala.

Símaspjall 908 2222. Halló yndisleg-
astur ég er Sandra mig langar til að
vera vinkona þín kondu í símaspjall
við mig. Opið allan sólahringin, eng-
in bið..

Nudd
Ert þú karlmaður? Viltu láta dekra
við þig? Hafðu samband í síma 869
6914.

43 ára karlmaður með áhuga á
ferðalögum óskar eftir að kynnast
konu á aldrinum 35-40 ára. Svör
berast Fréttablaðinu Skaftahlíð 24,
105 Rvk. merkt “vinskapur”

Engar skuldir Hærri tekjur
Þú líka getur öðlast skuldlaust líf og
miklu hærri tekjur. Skoðaðu Voxt-
ur.com

Einkamál

Gröfuþjónusta
Smágrafa/traktorsgrafa, sand-

mold/ gróðurmold
Upplýsingar í síma 843 0904

Ýmislegt

Viðskiptatækifæri

Hressingarskálinn Aust-
urstræti

Langar þig til að vinna á
skemmtilegum vinnustað þar
sem gott viðmót skiptir máli.

Vantar vanan matreiðslumann í
eldhús.

Upplýsingar í síma 862 1118.
Valdimar

Starfskraftur óskast
Starfskraftur óskast í elhús í upp-
vask og fleira. Vinnutími frá 18-23
á daginn, frí um helgar. Upplýs-

ingar á staðnum.
Café Milanó, Faxafeni 11.

Óskum eftir starfsmanni
Keiluhöllin Öskjuhlíð óskar eftir

starfsfólki í skyndibita eldhús, um
helgar.

Upplýsingar í síma 864 6112
eða http://www.keiluhollin.is

Keiluhöllin Öskjuhlíð
óskar eftir starfsfólki Í afgreiðslu á
kvöld og helgarvaktir á aldrinum

18-40 ára.
Upplýsingar í síma 864 6112

eða á keiluhollin.is.

Starfskraftur óskast!
Óska eftir starfskrafti í tiltekt á

lager.
Nánari uppl í s. 897 3236,

Ragnar.

Vantar þig vinnu?
Vegna aukinna umsvifa óskum

við eftir duglegum einstaklingum
til starfa í matvælavinnslu í Mos-
fellsbæ. Hlutastörf og full vinna í

boði.
Uppl. í s. 897 3236, Ragnar eða
566 6614, Ragnar eða Sigurður.

Veitingahúsið Vegamót
Óskar eftir barþjónum í helgar-

vinnu og fólki í glasatínslu.
Upplýsingar á staðnum

Vantar þér aukavinnu..
Kaffi Sólon getur bætt við sig bar-

þjónum og fólki í sal. Ef þú vilt
vinna

með hressum hóp þá gæti þetta
verið starfið fyrir þig.

Upplýsingar á staðnum hjá
Fribba, ívar eða arnór í síma
5623232 milli kl 14-17 eða

solon@solon.is

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

glaðan starfskraft í eldhús og í
sal. Góður starfsandi. Góð laun

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

arásvegi 1. S. 553 1620.

Atvinna.
Laghenta einstaklinga vantar til
starfa á hraðþjónustu Max1 í

Reykjavík. Áhugasamir leiti upp-
lýsinga í síma 515 7093 milli kl.
16-17 virka daga. Góður vinnu-

staður fyrir gott fólk.
Áhugasamir leiti upplýsinga í
síma 515 7093 milli kl. 16-17

virka daga.

Bílstjórar.
Veitingahúsið Nings

Hlíðarsmára 12.
Óskum eftir að ráða bílstjóra í

kvöld og helgarvinnu. Góðir tekju-
möguleikar, ekki yngri enn 18 ára.

Upplýsingar í síma 822 8840
Upplýsingar í síma 822 8840

eða á staðnum.

Pítan
Frábær vinnustaður, skemmtilegt

fólk og rótgróinn rekstur. Langar þig
að vinna á Pítunni? Erum með laus

störf í vaktavinnu og kvöld- og
helgarvinnu bæði í sal og í eldhúsi.
Umsóknareyðiblöð á Pítunni og
á pitan.is. Umsækjendur þurfa

að geta haft störf sem fyrst.

Veitingahúsið Nings
Óskar eftir að ráða vaktstjóra í
fulla vinnu. Unnið er 15 daga í

mánuði.
Upplýsingar í síma 822 8833
hægt er að senda umsókn á

www.nings.is

Leikskólann Vinagerði
Langagerði 1

Vantar leikskólakennara, eða
starfsmenn með sambærilega

menntun til starfa í 100% stöður
frá og með 8.ágúst n.k Vinagerði
hefur að leiðarljósi í sýnu starfi
Reggio Emilio stefnuna og er

unnið markvisst að þróunn og út-
færslu á þeirra vinnu sem spenn-
andi er að taka þátt í. Einnig vant-

ar matráð frá sama tíma.
Nánari upplýsingar gefur

Díana í síma 553 8085 eða
með tölvupósti á vina-

gerdi@simnet.is

Ert þú hárgreiðsluveinn
eða nemi?

Hárhönnun á Skólavörðustíg er
að leita að duglegum nema og

hárgreiðslusveini til að hefa störf
hjá okkur. Flott stofa sem notar

eingöngu AVEDA vörur.
Nánari uppl. gefur Þórhildur í
síma 847 7690 eða á Hárhönn-
un í síma 551 3130. Einnig er
hægt að skila inn umsóknum
til okkar á Skólavörðustíg 8.

101 Rvk.

Pizzabakari
Viljum bæta við okkur pizzabak-

ara. Vanir pizzabakarar ganga fyrir.
Uppl. og umsókir á staðnum
eða á www.kringlukrain.is

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

www.123ibo.com

Atvinna í boði

Geymsluhúsnæði

Atvinnuhúsnæði

Sumarbústaðir

Íbúð óskast í uppsveit-
um Árnessýslu

5 manna fjölskyldu vantar íbúð í
uppsveitum árnessýslu. Reglu-
samt fólk, skilvísum greiðslum

heitið.
Uppl. í síma 865 9588.

Húsnæði óskast

Húsnæði í boði

Hestamennska

Fyrir veiðimenn
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Erna Valsdóttir lögg. fasteigna-, skipa- fyrirtækjasali

Ármúli 15 - Sími: 515 0500 - www.fasteignakaup.is

Til sölu - Ægisvellir 1 
230 Keflavík

Fasteignakaup
kynnir sérlega
glæsilegt 165
fm parhús við
Ægisvelli í
Keflavík þar af
45,3 fm inn-
byggður bíl-
skúr. Eignin

skiptist í stofu, eldhús, þrjú svefnherbergi, baðher-
bergi, vinnuherbergi, þvottahús og bílskúr. Bílaplan:
Er hellulagt og hellulögð verönd framan við húsið.
Sólpallur: Á stórri hornlóð hússins er sérlega góður
sólpallur. Afh. eignar: Fljótlega. Verð: 34,9 millj.

Nánari upplýsingar www.fasteignakaup.is
Nánari uppl. gefur Guðmundur Valtýsson gsm 865 3022

F
ru

m

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

Opið virka daga kl. 9–18

MURURIMI - REYKJAVÍK

Fr
u

m

Kári Halldórsson, löggiltur fasteignasali

Fjölskylduvænt parhús í Mururima í Grafarvogi. Tvær
hæðir og innbyggður bílskúr, samtals 178 fm. Vel
staðsett í botnlanga. Stutt í skóla og þjónustu.
Hagstætt verð 40,5 millj.
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Félagsstofnun stúdenta á
og rekur flrjá leikskóla fyrir
börn stúdenta vi› Háskóla
Íslands (frá og me› 1. sept-
ember 2006).

Leikskólar stúdenta eru:
Leikgar›ur vi› Eggerts-
götu. Fyrir börn frá sex
mána›a aldri.
Sólgar›ur vi› Eggertsgötu.
Fyrir börn á aldrinum sex
mána›a til tveggja ára.
Mánagar›ur vi› Eggerts-
götu. Fyrir börn á aldrin-
um eins til sex ára.

Félagsstofnun stúdenta er
sjálfseignarstofnun me›
sjálfstæ›a fjárhagsábyrg›.
A› henni standa stúdentar
innan Háskóla Íslands, HÍ
og menntamálará›uneyt-
i›. Auk Leikskóla stúdenta
rekur FS Bóksölu stúdenta,
Stúdentagar›a, Kaffistofur
stúdenta og Stúdenta-
mi›lun.  Starfsfólk FS er
um 100 talsins.

Viltu vinna í skapandi umhverfi í stærsta stúdentaflorpi á landinu?
Vi› leggjum áherslu á gott starfsumhverfi, gó›an starfsanda og vellí›an
starfsmanna. Vi› leitum a› leikskólastjóra til a› st‡ra leikskólanum
Leikgar›i.  Leikgar›ur er 3ja deilda fyrir börn frá 6 mána›a aldri. Vi›
leitum a› sjálfstæ›um einstaklingi me› frumkvæ›i, sem b‡r yfir hæfni
í mannlegum samskiptum og hefur umfram allt jákvæ› vi›horf til lífsins.

Umsóknir skal senda til Stúdentami›lunar, Stúdentaheimilinu v/Hring-
braut, 101 Reykjavík e›a í tölvupósti til rosa@fs.is. Nánari uppl‡singar
veitir Rósa G. fiórsdóttir í síma 5 700 888. Umsóknarfrestur er til 20. júní.

Leikskólakennarar
me› lei›togahæfileika

ATVINNA

ATVINNA

Sendibílstjóri
Vantar bílstjóra meirapróf æskilegt, næg

vinna fyrir góða menn
Upplýsingar veitir Pétur Einars í síma 822-4437 eða arinbjorn@eykt.is

Bíldshöfða 7 

BM Vallá ehf
óskar eftir starfsmönnum í 
eftirtalin störf í Garðabæ: 

Flokkstjóra í einingaverksmiðju, helst
smið eða múrara (þó ekki skilyrði). 

Verkamenn í einingaverksmiðju.
Uppl. gefur Kjarta í síma 860 5020 

Flokksstjóra í múrblönduverksmiðju. 
Verkamenn í múrblönduverksmiðju. 

Uppl. gefur Óli 860 5077 

Hestur í óskilum 
í Sveitarfélaginu Árborg

Í óskilum er dökkjarpur hestur, 
5-6 vetra, ómarkaður og ótaminn.

Hesturinn kom fram við smölun í Kaldaðarnesi í júní byrjun. 
Hafi réttir eigandi ekki vitjað hestsins og sannað eignarrétt
sinn á honum innan þriggja vikna frá birtingu auglýsingar
þessarar, verður óskað eftir uppboði á honum hjá sýslu-
mannsembættinu.
Allar nánari upplýsingar hjá starfsmanni landbúnaðarnefnd-
ar Árborgar í símum 480 – 1500 eða 861 – 8654.

Landbúnaðarnefnd Árborgar.

BORGARTÚN 3 - 105 REYKJAVÍK - SÍMI 411 3000 - MYNDSENDIR 411 3090

Auglýsing um breytingu á 
deiliskipulagsáætlum

 í Reykjavík.
Í samræmi við 25. gr. skipulags- og bygg-
ingarlaga nr. 73/1997, með síðari breytingum, 
eru hér með auglýstar tillögur að breytingum 
á deiliskipulagsáætlunum í Reykjavík. 

Mörkin 8
Tillaga að breytingu á deiliskipulagi á lóðinni 
nr. 8 við Mörkina.  
Í tillögunni er m.a. gert ráð fyrir að stærð 
lóðar eftir breytingu verði 4100 fermetrar, 
nýtingarhlutfall verði um 1200 fermetrar og 
stækkun á eldra húsi verði um 50 fermetrar. 
Gert er ráð fyrir 15-18 nýjum bílastæðum og 
að nýbyggingin (stækkunin) verði 3. hæðir. 
Einnig að þakkantar, svalir, skábrautir og 
tæknistokkar geti farið út fyrir byggingarreit.
Nánar um tillöguna vísast til kynningar-
gagna.

Hálsahverfi
Tillaga að breytingu á deiliskipulagi Hálsa-
hverfis, sem afmarkast af Vesturlandsvegi 
að norðan og Grjóthálsi og Hesthálsi að 
Sunnan.
Í tillögunni er m.a. gert ráð fyrir því að 
afmarka tvær lóðir við Grjótháls og Hest-
háls. Heimilt verði að skipta hvorri lóð upp í 
allt að þrjár lóðir. Sé það gert, skal lámarksbil 
milli byggingarreita vera 6 m. Hámarks-
nýtingarhlutfall lóða verður 0.15 og á lóðunum 
eru leyfðar einnar hæða byggingar með 
kjallara undir hluta byggingar allt að 6. m yfir 
gólfkóta.
Nánar um tillöguna vísast til kynningar-
gagna.

Tillögurnar liggja frammi í upplýsingaskála 
skipulags- og byggingarsviðs Reykjavíkur-
borgar í Borgartúni 3, 1. hæð, virka daga kl. 
8:20 – 16:15, frá 15. júní til og með 27. júlí 
2006. Einnig má sjá tillögurnar á heimasíðu 
sviðsins, www.skipbygg.is. Eru þeir sem 
telja sig eiga hagsmuna að gæta hvattir 
til að kynna sér tillögurnar. Ábendingum 
og athugasemdum við tillögurnar skal skila 
skriflega eða á netfangið skipulag@rvk.
is, til skipulags- og byggingarsviðs (merkt 
skipulagsfulltrúa) eigi síðar en 27. júlí 2006.
Þeir sem eigi gera athugasemdir innan 
tilskilins frests, teljast samþykkja tillögurnar. 

Reykjavík, 15. júní 2006
Skipulagsfulltrúi Reykjavíkur

Reykjavíkurborg
Skipulags- og byggingarsvið
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TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA
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

F
ru

m

Sérlega rúmgóð efri sérhæð, ásamt sér íbúð í
risi og bílskúrsrétti. Samtals er eignin 169,6 fm.
Hæðin skiptist í þrjú herb, tvær stofur, rúmgott
hol, eldhús, bað, geymslu og tvennar svalir. Í ris-
inu er lítil 2ja herb íbúð. Húsið stendur á góðum
stað, á hornlóð. Ástand er gott. Verð 39,5 millj.

Kristinn Valur Wiium
Sölumaður, sími: 896 6913

Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími: 896 4090

3ja herbergja íbúð á fyrstu hæð í góðu fjölbýlis-
húsi, 69,9 fm. Eikarparket er á öllum gólfum að
undanskildu baðherbergi. Hús og sameign er í
mjög góðu ástandi. Verð: 16.5 millj.

BÓLSTAÐARHLÍÐ

Í þessu vinsæla barnvæna hverfi er til sölu 3ja
herb, íbúð á fyrstu hæð. Stærð 85,1 fm. Séraf-
notaréttur á lóð. Hellulögð verönd. Verið er að
mála húsið að utan. Laust fljótlega.
Verð: 19,2 millj.

FUNALIND - KÓPAVOGUR

Fallegt einbýlishús á frábærum stað í Þingholtun-
um. Járnklætt timburhús. Afgirtur sér garður. Sér
bílastæði. Hús í góður ástandi. Laus fljótlega.
Mikill sjarmi yfir húsi og staðsetningu.
Verð: 29,8 millj.

ÞÓRSGATA - EINBÝLI

BARMAHLÍÐ - SÉRHÆÐ

Mjög fallegt og gott einbýlishús á einni hæð
samtals 188 fm. á góðum stað í Garðabæn-
um. 4 svefnherb, tvöfaldur bílskúr. Gott og
velbúið hús. Fallegur ræktaður garður. 

Sölumaður Sigurður síma 898-3708.
Verið velkomin.

URÐARHÆÐ 12 í Garðabæ
OPIÐ HÚS kl. 18-21

Fr
u

m

Runólfur Gunnlaugsson lögg. fast.sali – Kristín Pétursdóttir, lögg. fast.sali

Fr
u

m

Ykkur býðst í dag að skoða þessa mikið endurnýjuðu 4ra
herbergja 121,6 fm íbúð á 3ju hæð í 12
íbúða stigagangi. Eldhús með nýrri inn-
réttingu. Öll sameign nýlega yfirfar-
in. Parket og flísar á gólfum. Rót-
gróið hverfi. Stutt í alla þjónustu.
Björt og skemmtileg íbúð.
Verð 23,9 millj.

Gyða og Vilmundur bjóða alla
áhugasama kaupendur velkomna.

Suðurlandsbraut 20  
Sími 533 6050  

Bæjarhrauni 22  
Sími 565 8000 

Hjallabraut 35, Hfj.
Opið hús í dag milli 17:15-18:15

Sumarnámskeið í dönsku
- fyrir Norðurlandabúa
Center for Sprog og Kompetence í Kaupmanna-
höfn heldur sumarnámskeið í dönsku, 
sérstaklega ætlað Norðurlandabúum. 

Tilgangur námskeiðsins er:

• Að styrkja færni þína í töluðu máli með raunsæum 
æfingum í búðum, á kaffihúsum, á námsskrifstofu 
o.s.frv.                        

• Að þjálfa hlustun í gegnum útvarp, sjónvarp og sam-
ræður við Dani.

• Að ná dönskum framburði, með hjálp æfinga- og 
myndbandsupptaka.

Dagsetning: 31. júlí til 31. ágúst.

Staðsetning: Rosenborggade í miðbæ Kaupmanna-
hafnar.

Verð: Námskeiðið er frítt fyrir Norðurlandabúa með 
lögheimili og atvinnu- og dvalarleyfi í Danmörku. 
Þátttakendur greiða 8.620 kr. (DKR 750) í ferðagjald. 

Nánari upplýsingar um námskeiðið og skráningu er að
finna á www.csok.dk, eða hjá Mette Moes, verkefna- og
þróunarstjóra, í síma: +45 26 21 38 86, netfang:
mette.moes@csok.dk.

NÁMSKEIÐ

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI
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Samkvæmt 1.mgr 21.gr. skipulags-og byggingarlaga nr.
73 1997 er hér með auglýst eftir athugasemdum við eft-
irfarandi aðalskipulagsbreytingar:

1 Laugarvatn í Laugardal, Bláskógabyggð
Tillaga að breytingu á Aðalskipulagi Laugardalshrepps
2000-2012 innan þéttbýlismarka Laugarvatns. Í breyting-
unni felst að afmörkuð eru þrjú ný íbúðarsvæði sem sam-
anlagt eru 27,3 ha að stærð og gera má ráð fyrir að reisa
megi á bilinu 150-220 íbúðir. Svæðin eru:
• 12,5 ha svæði (syðsti reitur) staðsett sunnan íbúðar-
byggðar við Vesturtún og nær að Litluá í suðri og þjóðvegi
nr. 37 í vestri.
• 3,3 ha svæði (miðju reitur) sem afmarkast af Gjábakka-
vegi í norðri, Laugardalsvegi í austri og athafnasvæði í
vestri.
• 11,5 ha svæði (nyrsti reitur) upp í hlíðinni ofan við
gatnamót Gjábakkavegar og Dalbrautar/þjóðvegar nr. 37.
Með nýjum íbúðarsvæðum er verið að tryggja að nægjan-
legt framboð íbúðarlóða verði til staðar á Laugarvatni og
stuðla þannig að þróun bæjarins.

2 Hraunkot í Grímsnesi, Grímsnes- og Grafnings-
hreppi
Tillaga að breytingu á Aðalskipulagi Grímsnes- og Grafn-
ingshreps 2002-2004 í landi Hraunkots. Í breytingunni
felst að um 40 ha svæði í landi Hraunkots breytist úr
svæði fyrir frístundabyggð í landbúnaðarsvæði auk þess
sem þar er skilgreint vatnsverndarsvæði vegna fyrirhug-
aðrar vatnstöku úr vatnsbóli syðst á svæðinu.

3 Kílhraun á Skeiðum, Skeiða- og Gnúpverjahreppi.
Tillaga að breytingu á Aðalskipulagi Skeiða- og Gnúp-
verjahrepps 2004-2016 í landi Kílhraun, umhverfis Ás-
hildarmýri. Í breytingunni felst að um 100 ha svæði í landi
Kílhrauns sem afmarkast af sveitarfélagamörkum við
Hraungerðishrepp og Villingaholtshrepp, þjóðveg nr. 30
og Árhraunsvegi verður svæði fyrir frístundabyggð í stað
landbúnaðarsvæðis. Innan svæðisins er svokölluð Áshild-
armýri og er gert ráð fyrir að frístundabyggðin verði stað-
sett á hrauni umhverfis hana. Gert er ráð fyrir um 90 frí-
stundahúsalóðum á svæðinu.

Samkvæmt 1.mgr. 25.gr. skipulags-og byggingarlaga nr.
73 1997 er hér með auglýst eftir athugasemdum við eft-
irfarandi deiliskipulagstillögur:

4 Austurhlíð í Biskupstungum, Bláskógabyggð.
Skotalda, frístundabyggð. 
Tillaga að deiliskipulagi frístundabyggðar í landi Austur-
hlíðar sem kallast Skotalda. Í tillögunni felst að gert er ráð
fyrir 4 frístundahúsalóðum sem allar eru rúmleg 0,45 ha
að stærð á svæði rétt norðvestan við bæjartorfu Austur-
hlíðar. Gert er ráð fyrir að á hverri lóð verði heimilt að
reisa allt að 150 m2 frístundahús og allt að 30 m2 gesta-
hús.

5 Bergsstaðir í Biskupstungum, Bláskógabyggð. 
Frístundalóð með landnúmer 167205.
Tillaga að deiliskipulagi frístundahúsalóðar í landi Bergs-
staða, á svæði með landnúmer 167205 sem liggur norð-
an við heimreið að Bergstöðum. Í tillögunni felst að gert
er ráð fyrir 1,8 ha frístundahúsalóð þar sem heimilt verð-
ur að reisa allt að 150 m2 frístundahús og allt að 20-25
m2 aukahús. 

6 Bergsstaðir í Biskupstungum, Bláskógabyggð. 
Frístundalóð með landnúmer 189401. 
Tillaga að deiliskipulagi frístundabyggðar í landi Bergs-
staða, á svæði með landnúmer 189401 og liggur norður
af túni gamla bæjarins á Bergstöðum. Í tillögunni er gert

ráð fyrir einni 3 ha lóð með byggingarreit fyrir eitt frí-
stundahús allt að 150 m2 og aukahús allt að 20-25 m2. 

7 Brú í Biskupstungum, Bláskógabyggð. Frístunda-
byggð. 
Tillaga að deiliskipulagi frístundabyggðar í landi Brúar í
Biskupstungum. Í tillögunni felst að á 36,7 ha svæði norð-
an Biskupstungnabrautar, rétt austan Tungufljóts og vest-
an bæjartorfu á Brú er gert ráð fyrir 30 frístundahúsalóð-
um. Lóðirnar eru á bilinu 5.644 – 15.086 m2 að stærð og
verður heimilt að reisa allt að 150 m2 frístundahús og allt
að 25 m2 aukahús. Gert er ráð fyrir rotþró á hverri lóð en
þær skuli staðsettar þannig að mögulegt verði að tengja
þær síðar við sameiginlega rotþró. Gert er ráð fyir tveim-
ur svæðum fyrir sameiginlega siturlögn.

8 Dalsmynni í Biskupstungum, Bláskógabyggð.
Deiliskipulag lögbýlis.
Tillaga að deiliskipulagi lögbýlis á um 15 ha spildu úr
landi Dalsmynnis í Biskupstungum, sunnan þjóðvegar og
á móts við bæjartorfu Dalsmynnis. Tillagan gerir ráð fyrir
tveimur byggingarreitum þar sem heimilt verður að reisa
allt að 400 m2 íbúðarhús, allt að 100 m2 bílskúr, allt að
200 m2 geymsluhús og allt að 200 m2 hesthús. 

9 Miðhús í Biskupstungum, Bláskógabyggð. 
Frístundabyggð.
Tillaga að deiliskipulagi frístundabyggðar á 14 ha spildu í
landi Miðhúsa.
Í tillögunni er gert ráð fyrir 4 lóðum, einni 7 ha með
tveimur byggingarreitum og þremur 2,3 ha lóðum með
einum byggingarreit hver. Heimilt verður að reisa allt að
150 fm frístundahús innan byggingarreitar auk allt að 35
fm gestahús. Með samþykkt deiliskipulagsins fellur úr
gildi deiliskipulag fyrir svæðið frá 1998 m.s.br.

10 Syðri-Reykir í Biskupstungum, Bláskógabyggð, 
Frístundabyggð.
Tillaga að deiliskipulagi frístundabyggðarinnar í landi
Syðri-Reykja sem kallast Lambhagi. Í tillögunni er gert ráð
fyrir 48 frístundahúsalóðum á um 48 ha svæði austan
þjóðvegar nr. 55, ofan við frístundahúsahverfi sem kallast
Arnarhóll og að ánni Fullsæll. Aðkoma er um núverandi
vegi frá þjóðveginum. Lóðirnar eru á bilinu 3.600 – 9.000
m2 að stærð og verður heimilt að reisa allt að 200 m2 frí-
stundahús og allt að 25 m2 aukahús.
Gert er ráð fyrir að deiliskipulag frá 13. september 1994
falli úr gildi við samþykkt þessa skipulags. Helstu breyt-
ingar frá gildandi deiliskipulagi eru þær að þrjár lóðir
bætast við Lambhaga auk þess sem nú er gert ráð fyrir 8
frístundahúsalóðum syðst á svæðinu þar sem áður var
gert ráð fyrir þéttri orlofshúsabyggð á sameiginlegri lóð. 

11 Grafarbakki II í Hrunamannahreppi. Frístunda-
byggð.
Tillaga að deiliskipulagi frístundabyggðar sem kallast
Laufskálabyggð í landi Grafarbakka 2. Í tillögunni felst að
gert er ráð fyrir 12 frístundahúsalóðum á svæði sem er
rétt tæplega 8 ha, þar af eru 8 lóðir um 0,42 ha og 4 um
0,62 ha. Heimilt verður að reisa allt að 100 m2 frístunda-
hús og allt að 20 m2 aukahús. Gert er ráð fyrir sameigin-
legri rotþró fyrir lóðir 1-6 og fyrir lóðir 7-12. Aðkoma að
svæðinu er frá Hrunavegi. Tillagan er í samræmi við áður
auglýsta tillögu að breytingu á Aðalskipulagi Hruna-
mannahrepps 2003-2015.

12 Reykjadalur í Hrunamannahreppi. Hólaþýfi, frí-
stundabyggð.
Tillaga að deiliskipulagi frístundabyggðarinnar Hólaþýfi í
landi Reykjadals. Tillagan nær yfir um 12 ha svæði með-
fram Laugalæk og er gert ráð fyrir 14 lóðum á bilinu 0,5-

0,7 ha að stærð þar sem heimilt verður að reisa allt að
120 m2 frístundahús og 20 m2 aukahús. 

13 Syðra-Langholt í Hrunamannahreppi. Frístunda-
byggð
Tillaga að deiliskipulagi frístundabyggðar vestan við
gatnamót Auðholtsvegar og Langholtsvegar. Svæðið er
um 25 ha að stærð og gerir tillagan ráð fyrir 10 frístunda-
lóðum auk byggingarreita fyrir gestahús og hesthús. Til-
lagan er í samræmi við áður auglýsta breytingu á Aðal-
skipulagi Hrunamannahrepps 2003-2015.

14 Kílhraun á Skeiðum, Skeiða- og Gnúpverjahreppi.
Frístundabyggð.
Tillaga að deiliskipulagi frístundabyggðar í landi Kílhrauns
á Skeiðum á svæði umhverfis Áshildarmýri. Skipulags-
svæðið er um 100 ha að stærð og afmarkast af sveitarfé-
lagamörkum við Hraungerðishrepp og Villingaholtshrepp,
þjóðvegi nr. 30 og Árhraunsvegi. Gert er ráð fyrir 88 lóð-
um fyrir frístundahús á bilinu 5.500 m2-11.600 m2 þar
sem heimilt verður að reisa allt að 200 m2 frístundahús
auk aukahúss allt að 25 m2. Tillaga að breytingu á Aðal-
skipulagi Skeiða- og Gnúpverjahrepps 2004-2016 er aug-
lýst samhliða.

15 Skeiðháholt á Skeiðum, Skeiða- og Gnúpverja-
hreppi.
Frístundabyggð. Tillaga að deiliskipulagi frístundabyggð-
arlandi Skeiðháholts 2 á Skeiðum. Í tillögunni felst að gert
er ráð fyrir þremur frístundahúsalóðum í landi Skeiðhá-
holts 2 á svæði sem er staðsett neðar vegar, mitt á milli
Skeiðháholts og Blesastaða. Lóðirnar eru um 0,95 ha að
stærð og verður heimilt að reisa þar allt að 200 m2 frí-
stundahús, allt að 30 m2 gestahús, gróðurhús og áhalda-
geymslu.

Samkvæmt 1.mgr. 26.gr. skipulags-og byggingarlaga nr.
73 1997 er hér með auglýst eftir athugasemdum við eft-
irfarandi deiliskipulagsbreytingar:

16 Efri-Reykir í Biskupstungum, Bláskógabyggð. Frí-
stundabyggð.
Tillaga að breytingu á deiliskipulagi frístundabyggðar í
landi Efri Reykja. 
Í tillögunni er gert ráð fyrir að einni frístundalóð verði
bætt við auk þess sem verið er að staðfesta lóðamörk
með hnitsetningu sem felur í sér breytta afmörkun lóða.
Allar lóðir innan skipulagssvæðisins eru í eigu Efri –
Reykja en skipulagið hefur áhrif á tvær aðliggjandi lóðir
með þeim hætti að lóðamörk þeirra hafa verið hnitsettar. 

17 Efra-Sel í Hrunamannahreppi, frístundabyggðin
Svanabyggð.
Tillaga að breytingu á deiliskipulagi frístundabyggðar í
landi Efra-Sels, Svanabyggð. Í tillögunni felst að gert er
ráð fyrir nýrri 2.759 m2 frístundahúsalóð sem kemur í
beinu framhaldi af núverandi frístundabyggði. Heimilt
verði að reisa allt að 90 m2 frístundahús með 5 m mæn-
ishæð frá jörðu.

Skipulagstillögurnar liggja frammi á skrifstofu viðkomandi
sveitarfélags og hjá embætti skipulagsfulltrúa uppsveita
Árnessýslu, Dalbraut 12, Laugarvatni á skrifstofutíma frá
15. júní apríl til 13. júlí 2006. Athugasemdum við skipu-
lagstillöguna skulu berast til skipulagsfulltrúa uppsveita
Árnessýslu í síðasta lagi 27. júlí 2006 og skulu þær vera
skriflegar. Hver sá sem ekki gerir athugasemdir við tillög-
una innan tilskilins frests, telst vera samþykkur henni.

Pétur Ingi Haraldsson
Skipulagsfulltrúi uppsveita Árnessýslu

AUGLÝSING 
UM SKIPULAGSMÁL Í UPPSVEITUM ÁRNESSÝSLU

Bláskógabyggð, Grímsnes-og Grafningshreppi, Hrunnamannahreppi 
og Skeiða-og Gnúpverjahreppi.




































































