












































































































[ ALLAR SMÁAUGLÝSINGAR VIKUNNAR Á visir.is ]

N 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 

! Bílaleitar-Vélmenni. Finnur bílinn á
arbliki! Tóti er tengdur fleiri hundruð
ölum með yfir þrjár milljónir bíla á
krá. Smelltu á Tóta á islandus.com
ann finnur bílinn um leið, reiknar út
í Íslenskum krónum með flutnings-
um tolli og VSK á augabraði og sýnir

niðurstöður strax á islandus.com vef-
nni. Í dag fylgir Ábyrgð frá Vörður-Ís-
strygging á öllum bílum Islandus.com
ægt að fá viðbótarábyrgð í allt að 5
ð seljum bíla langt undir markaðs-
 Sími þjónustuvers 552 2000 og net-
 við sölumenn er á www.is-

us.com

ult Megane árg. ‘99 ek. 110 þ. Verð
þúsund. Uppl. í s. 662 2882.

lu Benz Sprinter árg. ‘97, ek. 173 þús.
í s. 892 1180.

ge Ram 3500 disel ‘05 Til sölu. VSK
em má vera á bláum nr.!!! Vel búin,
eður, rafmagn í öllu og gangbretti úr

stáli Uppl í s 892 4163

Hyundai H-100 skr. 10.98. Bensín 2,4. Ek-
inn aðeins 65 þús km. Yfirfarinn fyrir ca.
180 þús. Góður vinnubíll. Verð 380 þús
stgr. Uppl. í síma 898 3008.

M. Benz E320 coupe árg. ‘94 ek. aðeins
150 þús. Óaðfinnanlegur bíll í alla staði. S.
690 1930, Rúnar.

Toyota Yaris árg. ‘00, ek. 124 þús. cd- spil-
ari, vetrard. Yfirtaka á láni 250 þús. stgr.
250 þús. Uppl. í s. 899 2605.

Svartur eðalvagn, BMW 320i, árgerð 1997,
ekinn aðeins 167.000, glæsileg bifreið,
jafnt að utan sem innan og allt um kring,
tveir dekkjagangar á álfelgum. Glæsilegur
sportbíll

Patrol elegans árg. 2000 dísel ekin 168
þús. km. 33” dekk Gott eintak, ekkert áhv.
Verð 2.450.000. Uppl í síma 892 1679.

Opel Corsa. Árg.’98. Ek. 60 þús km. Tveir
eigendur. Uppl. í s. 869 7500.

Frábær bíll
VW Passat árg. ‘98, ek. 138 þús. Nýskoð-
aður og nýsmurður. Verð 695 þús. Uppl. í
s. 486 4466.

Sparibaukur til sölu. Renault Twingo árg.
‘98, í góðu standi sk. 07. Áhv. tæp 200 þ.

Skoda Octavia árg. ‘99, ek. 161 þ. sk. ‘07.
Ásett verð 560 þ. tilb. 490 þ. Uppl. í s. 697
8823.

Econoliner ‘79. 302, sjálfsk., hár toppur.
Gluggar á hlið. U-bekkur. 100% lán
möguleiki. Verð 300 þús. Þarfnast lagfær-
inga. S. 822 4167.

Toyota Corolla 98 1600cc L/B Sjálfskipt
Ekinn 114000. Verð 490þús Uppl. 867
1107

Toyota Corolla árg. ‘98, 5 dyra, ek. 160
þús. Nýskoðaður ‘07 í mjög góðu standi.
Uppl. í s. 898 8893.

MMC Pajero ‘92 ekinn 174 þ. Verð 490
þús. Skipti á ódýrari ath. Uppl. sími 856
2717.

Til sölu VW Polo 1,9 diesel árg. ‘01, hvítur
með rafmagni í rúðum. 2ja d., ek. 267 þ. Í
góðu standi. V. 339 þ. 12 mán lán. getur
fylgt með afb. 12 þ. á mán. S. 864 5858.

Renault Scenic 2001, keyrpður 121.000,
fæst á 930.000, þar af lán um 830.000.
Góður bíll. uppl. 698 1320.

ML Bens 320 árg. 2000, ek. 104 þ. m.
Glæsilegur bíll. Leðurinnr, topplúga ofl.
Verð 2680 þ. Lán getur fylgt. Uppl. í s. 864
8338.

Gullfallegur BMW M3 343 hö. 2001 ek.
110 þ. km 6 gíra 18” álfelgur, filmur Harm-
on Kardon rafm. í öllu, toppþjónustubók
frá upphafi. Verð 4.890 þús. uppl. 699
1544.

MMC Pajero (Montero) 3,5 XLS 2001 ek.
109 þ. km Sjálfsk. 7 manna, cruise
control, rafm. í rúðum, CD ofl. 32” ný
dekk. Verð 2.290 þús. 690 6465.

Honda CR-V.2004, rauður, ekinn 38 þús
cruise contr. engin skipti. Uppl. í síma 868
6099.

MMC Pajero (Montero) 3.5 Limited. ek.
84 þ Einn með öllu. Verð 2.750 Uppl. í s.
699 2649.

Toyota-skipti. Er með Toyota Corolla
station ‘99, ssk., ek. 100 þús. Óska eftir
eins bíl ‘04. Milligjöf staðgreidd. Uppl. í
567 3379 og 698 8991.

Vantar 8cyl Bronco árg. ‘70-’77 með lé-
legu/ónýtu boddíi. Kram þarf að vera í
góðu lagi. S. 693 0093.

Óska eftir bíl, lítið eknum og skoðuðum.
Verðbil 70-100 þús. S. 869 6977.

Frábær jeppatilboð! Nýjir eða nýlegir
jeppar á frábæru verði frá öllum helstu
framleiðendum: Ford, Jeep, Toyota, Mitsu-
bishi, Nissan, Dodge, Honda og Porsche.
Láttu okkur gera þér gott tilboð. Margir lit-
ir og val um búnað. Útvegum einnig flest-
ar aðrar gerðir jeppa og fólksbíla frá Evr-
ópu eða Bandaríkjunum. Allt að 5 ára
ábyrgð og bílalán. Nýjir og nýlegir bílar
langt undir markaðsverði. Þjónustuver
sími 552 2000. www.islandus.com

Skamper palhús 7 feta langt. vel meðfar-
ið, svefnpláss f/4, ísskápur, miðstöð, elda-
vél ofl. Uppl. í s. 554 1116 & 821 1872.

Musso Sport diesel ‘04, ssk. ek. 41 þ. Cru-
ise og fl. aukahl. Verð 2,1 millj. skoða ód.
Útb. 250 þ., 38 þ. á mán. S. 893 2765.

Til Sölu Renault Kango árg. 11/04, ek. 22
þ. Verð 1.230 þús. Áhv. bílalán. Uppl. í s.
868 8565.

Vörubílar

Sendibílar

Pallbílar

Jeppar

Bílar óskast

2 milljónir +

1-2 milljónir

500-999 þús.

250-499 þús.
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Hjólhýsi til sölu
Erum að selja síðustu Delta og Home-car
hjólhýsin okkar. Til afhendingar í dag. Verð
frá 1.252 þ. Allt að 100% lán. Fortjald á
hálfvirði. Bjóðum upp á TV-CD-DVD-
RADIO pakka. S. 587 2200 www.vagna-
smidjan.is

Eigum aðeins eitt Hobby Landhaus UML
eftir á lager. Verð aðeins 3.000.000 kr.
Ultra-heat fylgir. Útvegum allar gerðir af
hobby hjólhýsum Frekari upplýsingar í s.
587 2200, 898 4500 www.vagna-
smidjan.is

14feta Monsa árg. ‘91 til sölu. Verð 390
þús. Uppl. í s. 899 3622.

Til sölu Tec hjólhýsi árg. ‘03, verð 1.800
millj., staðsett á Laugarvatni. Uppl. í s. 867
6252.

Til sölu Dethleffs hjólhýsi árg. 85. Lengd
6m, br. 2.10m. Fortjald fylgir. Verð 470
þús. Sími 897 2067

Futura Pocona 9 Fet ‘05 Ísskápur, kalt
vatn, miðstöð, geymslukassi ofl. Þarfnast
smávægilegra lagfæringa. Ath. skipti. Verð
1.250 þús. Uppl. í síma 663 3300.

Sérlega fallegt og lítið notað 9 feta Palom-
ino Colt fellihýsi til sölu, árg. 2003 og for-
tjald fylgir. Verð 700 þ. Birna, s. 896 1880.

Fellihýsi til leigu
Splunkuný 9 feta fellihýsi Palomino Colt
með fortjaldi. Til leigu. Vikuleiga. Uppl. í s.
660 7577 eða 893 5017 og á
opet@opet.is

Palomino Colt árg. ‘99. Upphækkað, for-
tjald, lítið notað. Uppl. í s. 896 6467.

Til sölu Palomino Colt 2003, vel með far-
ið, með aukahlutum, uppl. í síma 693
9002.

12 feta Coleman Bayside fellihýsi árg. ‘01.
Verð 1.300 þ. S. 896 6676.

Fleetwood Utah. Til sölu fellhýsi 12 fet árg.
2005 verð 1550 þ. uppl. síma 696 0874.

Óska eftir fortjaldi á Conway Cruiser ‘91-
’95. Uppl. í s. 893 3568.

Til sölu Camplite 8 fet. árg. ‘99. Mjög vel
með farið. Verð 490.000. Uppl. í síma 847
7088.

Palomino Colt árg. ‘02 m/ fortjaldi. Verð
650 þús. Uppl. í s. 865 2730.

Palomino Yelling árg. ‘04. Verð 1100 þús.
Áhv. 587 þús. Uppl. í s. 422 7353 & 846
4181.

Mjög vel með farið Palomino Colt árg.
1999, stórt fortjald, 220 volta rafmagn.
Verð 570.000. Upplýsingar í síma 844
3252.

Til sölu er Holiday Camp frá Seglagerðinni
Ægi, árg. ‘06, ásamt fortjaldi, eldhúsi, far-
angurskassa og grjótgrind. Vagninn hefur
aðeins verið notaður einu sinni. Góður af-
sláttur. Uppl. í s. 899 6555.

Til sölu Alden Creuzer árg. ‘80. Með for-
tjaldi, total 20 fm. Þarfnast aðhlynningar.
Verð 35 þús. Uppl. í s. 424 6732 & 659
6432.

Camplet tjaldvagn til sölu árg. ‘91 kr.
170.000 uppl. í s. 690 3431.

Þarftu að setja upp grindverk eða sólpall !
Þú getur leigt hjá okkur alvöru staurabora
í mörgum stærðum sem eru tengdir við
Smágröfur einnig Beltahjólbörur sem
hægt er að lyfta uppí 165 cm. til að sturta
í jarðvegsgáma. Höfum kerrur til að flytja
tækin. Vinnulyftur ehf. S. 544 8444.

Erum með til leigu Beltahjólbörur sem
bera 600 kg. Breidd 75 cm. Með breikk-
anlegum beltagangi upp í 105 cm.Getur
mokað upp í sig og hægt að lyfta upp í
165 cm. til að sturta í jarðvegsgáma. Höf-
um kerrur til að flytja tækin. Vinnulyftur
ehf. S. 544 8444.

Partar VTS S. 421-8090. Subaru Impresa
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. Kaupum Toyota
bíla. Opið virka daga frá kl. 9:00 -18:00.
www.bilapartar.is bilapartar@bilapartar.is

Bílhlutir, Kaplahrauni 14,
S 555 4940

Gámar til sölu og leigu!
Til leigu eða sölu allar stærðir af opnum
eða lokuðum gámum. Uppl. í síma 896
3801 eða 896 1653.

2 tólf vikna kettlingar fást gefins. Uppl. í s.
821 1498.

Úrval af harmonikum í ýmsum stærðum
og gerðum, auk fylgihluta. Verð frá
29.000kr. EG-Tónar. Sími Akureyri 462
7374 & 6601648, sími Reykjavík 568
3670 & 824 7610.

Get útvegað allar gerðir af harmonikkum.
Notaðar og nýjar á frábæru verði. Verð frá
9950 kr. S. 690 2020. www.harmonik-
an.is.

Rippen píanó ásamt stól til sölu. Svart
(glansandi). Keypt 1992, lítið notað. Þarf
stillingu. Fæst á 380þús. stgr. Upplýsingar
í sih@centrum.is

Til bygginga

Hljóðfæri

Gefins

Varahlutir

Bátar

Vinnuvélar

Tjaldvagnar

Hjólhýsiellihýsi
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Erótíska verslunin Amor, Hverfisgötu 84
allt DVD Á 1990. Allt VHS á 1290. VSK af
öllu öðru. s. 562 2431.

Þarftu að gera hreint? Hreingjör í einka-
húsum og á skrifstofum á hvaða tíma
dags. Verð eftir samkomulagi. Sími 562
4587 og 847 0069.

Garðúðun meindýraeyðir
Úða garða gegn maðki og lús. Eyði
könguló af húsum, geitungabúum og
starrafló. Með leyfi frá Umhverfisstofu.
Sigurður Ingi Sveinbjörnsson, s. 865
5206.

Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur og stofn-
un fyrirtækja. Fagleg vinnubrögð á sann-
gjörnu verði. Bókhald og þjónusta ehf.,
sími 511 2930.

Þarftu að láta mála? Alhliða málningar-
þjónusta. Tilboð. Uppl. í s. 866 3287.

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

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

Móðuhreinsun glerja &
háþrýstiþvottur!

Er komin móða eða raki á milli glerja? Há-
þrýstiþvottur húseigna. Móðuhreinsun,
Ólafur í s. 860 1180.

Tek að mér allt alm. viðhald húsa, s.s. mál-
un, múrun, flísa- & parketlagnir og tré-
smíði, ásamt sólpallasmíði. Föst tilboð
eða tímavinna. S. 616 1569.

Parketlangir, slípun, slaa og parketviðhald.
Getum nú tekið að okkur verkefni að öll-
um gerðum og stærðum förum líka út á
land, uppl. í símum 847 1481 & 845
5705.

Örlagalínan 908 1800 &
595 2001

Miðlar, spámiðlar, tarotlestur, draumráðn-
ingar. Fáðu svör við spurningum þínum.

iðl il þí þ í þ i f i

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

Spámiðill
Hey! Hver ertu og hvað bíður þín handan
við hornið, nýjar ástir, ný ævintýri? Ég spái
í það fyrir þig. Þóra frá Brekkukoti. S. 557
4391. Spái ekki í síma, áratuga reynsla.

Stendur þú á tímamótum? Spái í spil og
bolla. Uppl. í s. 587 8786 & 847 5524,
Nína.

Smávélaviðgerðir: Garðsláttuvélar,
sláttuorf, sláttutraktorar, garðlýsing, jarð-
vegsþjöppur, dælur, kerrusmíði, Gokart
þjónusta, keðjusagir, hekkklippur, raf-
stöðvar. Vélverk JS S. 554 0661.
www.velaverkjs.is

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

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

Árangur með Herbalife! Betri lífsstíll. Ráð-
gjöf og eftirfylgni. Edda Borg s. 896 4662.

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@hotmail.com

Herbalife - Ómissandi hollusta. Erla sími
695 1127 www.heilsufrettir.is/erla

Indverskt borðstofuborð og stólar í stíl úr
Ego Dekor, úr dökkum, og fremur við, til
sölu f. 25. þús, uppl. 820 2656.

Til sölu rafdrifinn hægindastóll frá “Betra
Bak” með brúnu micro áklæði ca. 2 ára,
kostaði nýr 130 þús. selst á 60 þús. Uppl.
í s. 892 5731 milli 13-16 á laug. og sun.

Til sölu 2stk IKEA Ektorp sófar með ljósu
Blekinge áklæði. Sem nýjir, seljast á hálf-
i ði l í í

Húsgögn

Snyrting

Fæðubótarefni

Heilsuvörur

Viðgerðir

Spádómar

Húsaviðhald

Búslóðaflutningar

Málarar

Bókhald

Garðyrkja

Ræstingar



egir Chihuahua hvolpar til sölu.
í s. 898 6448.

ög fallegir, kassavanir kettlingar fást
s. S. 697 7980.

Spánn-leiga
t raðhús fyrir sunnan Alicante til
Uppl. í síma 822 3860 & 567 2827.

óðum upp á ódýra og góða sumar-
gu 10 mín. frá miðbæ Køben, +45
5651.

æki, stofnanir, einstaklingar! 300fm
til leigu + 2 50 fm íbúðir. Allar full-
r húsgögnum og öllum þægindum.
t til lengri eða skemmri tíma. S. 696

Til leigu herb. með aðgangi að wc ogst-
urtu í hverfi 101. Uppl. í s. 897 8779.

Reyklaus og reglusöm fjölskylda utan af
landi óskar eftir 4-5 herb. íbúð á höfuð-
borgarsvæðinu, erum með rólegan og
góðann hund. Uppl. í s. 466 2954.

MEST óskar eftir 3 til 4 herb. íbúð til leigu
fyrir erlendan starfsmann og fjölskyldu
hans á stór-höfuðborgarsvæðinu. Nánari
uppl. í síma 4 400 448 eða á netfangið
gudrunl@mest.is. Leigutími lágmark 1 ár
eða eftir nánari samkomulagi.

Óska eftir að taka á leigu íbúð, 2.-3. herb.
í nokkra mánuði, helst með húsgögnum,
ekki þó skilyrði. Uppl. í s. 895 8763.

Fjölskylda óskar e. 4-5 herb. íbúð til leigu
til lengri tíma á svæði 104 sem fyrst. Vin-
samlega hafið sambandí í s. 848 4301.

Fjölskylda óskar eftir húsi/hæð til leigu á
höfuðborgarsvæðinu, helst í Kópavogi.
Lágmark 4 svefnherbergi. Traustar greiðsl-
ur. Uppl. í s. 893 0912.

Vantar lítið hús eða sumarhús til leigu hjá
td. Rauðarvatni, Vatnsleysuströnd, Gríms-
nesi, Hvalfirði ofl. umhverfis Reykjvaík og
Hveragerði. S. 848 2241.

Tveri Háskólanemar óska e. 2-3 herb.
íbúð á höfuðborgarsvæðinu. Skilvísum
greiðlsum lofað, reglusemi heitið og
reyklausir. Uppl. í s. 860 4342, Nökkvi &
867 2352, Sindri.

Til Leigu v/smiðjuveg jarðh. 562m 2 versl-
unar/iðnaðar húsn. Góðir gluggar inn-
keirsludyr, sér bílast., lofth. 3,3m, Leigu-
verð per m. 2kr1100 uppl. 893 0420 &
587 1590.

Búslóðageymsla Olivers geymir búslóðir
innsiglaðar í plasti á brettum. Starfað í 19
ár. Geymt í vöktuðu og upphituðu hús-
næði. S. 567 4046 & 892 2074. Sækjum
og sendum búslóðirnar.

Góður 17,6 fm bílskúr með hita og rafm.
til leigu fyrir búslóð eða geymslu. Uppl. í s.
565 8853.

Til leigu 3 herb. íbúð í Torrevieja á Spáni
laus 10.07-23.07. Uppl. í s. 868 4110 &
861 2107.

Til leigu nýuppgerðar og fullbúnar íbúðir í
hjarta Akureyrar. Íbúðirnar leigjast til
lengri eða skemmri tíma. Uppl. í 820
7080, Vignir.

Óskum eftir kjötiðnaðarmönnum eða
kjötskurðarmönnum. Einnig óskum við
eftir starfsfólki í almenn störf. Upplýsingar
gefur Sveinn í síma 899 2572.

Olís óskar eftir að ráða starfsmenn til
sumarstarfa á smávörulager félagsins.
Vinnutími er frá kl 8:00 - 18:00 auk yfir-
vinnu eftir því sem um semst. Vinsamlega
sendið umsóknir til frida@olis.is

Hjúkrunarheimilið Holtsbúð Garðabæ
óskar eftir starfsfólki í aðhlynningu á næt-
urvaktir. Starfsfólk í aðhlynningu dag- og
kvöldvaktir. Starfsmann til ræstinga.
Sveigjanlegur vinnutími. Upplýsingar veit-
ir Ragnheiður Alfreðsdóttir sími 535 2222,
694 5206 ragnheidur@holtsbud.is Hildur
Ólafsdóttir 535 2200.

Véla og verkamenn Óskum eftir að ráða
véla-og verkamenn til vinnu. Upplýsingar í
síma 893 7310.

Vana vélarmenn vantar til vinnu strax.
Húsnæði á staðnum. Uppl. í síma 892
3093.

Kokkur / framleiðslumaður óskast til
sumarafleysinga á gott veitingahús á
landsbyggðinni. Uppl. gefur Stefán í s. 861
1537.

Vélamaður óskast!
Vantar vélamann á nýja hjólagröfu. Uppl. í
s. 896 6676.

Leitum að hressu sölufólki til starfa 2-5
virk kvöld í viku. Mjög góðar tekjur fyrir
réttan aðila. inga@hressingar.is

Vörubifreiðarstjóri og maður með vinnu-
vélaréttindi óskast. Uppl. í s. 693 2607 &
893 1791.

Gestamót. og Næturvsla
Hótel óskar eftir starfsmanni á 12 klst
vaktir. Góð málakunnátta og stundvísi
áskilin. Umsóknir með ferilskrá sendist á
samton@mi is

Barrekstur til sölu
Á spáni. Upplýsingar í s. 00 346 3990

2488 & 00 349 2876 7532.

Ganga!! Farið verður í kvöldgöngu með
hugleiðslu annað kvöld, mánudagskvöld-
ið 10. júlí kl 19.30. Mæting er bak við Olís
Langatanga í Mosfellsbæ. Vinsamlegast
mætið tímanlega og klæðist hlýjum fatn-
aði. Allir velkomnir. Nánari upplýsingar
fást á www.kaerleiksetrid.is

Í Amager-Köben þarf gömul kona hjálp
að komast út 1-3 tíma/viku. S. 354 551
6527.

Engar skuldir - Hærri
tekjur

Skoðaðu Magnad.com og lærðu að skapa
þér þær tekjur sem þú vilt - heima hjá
þér!

Símaspjall 908 2020. Halló yndislegastur
ég er Sigrún mig langar til að vera vinkona
þín langar þig í hressandi símaspjall við
mig? Látið drauma ykkar rætast. Opið all-
an sólahringin, engin bið.

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

Dömurnar á Rauða Torginu! Rúmlega 10
dömur hafa verið að leika sér í hressandi
símaspjalli undanfarið. Hver verður vin-
kona þín í kvöld? Símar 908 6000 (síma-
torg, kr. 299,90 mín.) og 535 9999 (Visa,
Mastercard, kr. 199,90 mín.).

Sögurnar á Rauða Torginu eru áhrifaríkar
upptökur íslenskra kvenna. Upptökurnar
eru alls um 400 og er nýjasta upptakan
afskaplega góð, sú besta um langa hríð!.
Þú hlustar í símum 905 2002 (símatorg,
kr. 99,90 mín.) og 535 9930 (Visa,
Mastercard, kr. 19,90 mín.).

Símaspjall 908 2444 eða 908 2000. Hæ
ég er Eva. Ertu einmanna viltu koma í
símaspjall. Opið allan sólarhringinn. Eng-
inn bið nema að ég sé að tala.

Einkamál

Ýmislegt

Tilkynningar

Viðskiptatækifæri

Barngóð manneskja
Óskast til að sækja systkini (2 og
6 ára) úr leik-/skóla og vera m.

þeim í 2-4 klst. mán. - fim. Einnig
að sinna léttum heimilsstörfum.
Uppl. í s. 695 5288 & 899 0986.

Ásberg
Vanir vélamenn óskast við gatna-
gerð og jarðvinnslu. Verkamenn

óskast við fjölbreytileg störf
Uppl. í s. 896 3580, Matti og

894 2089, Hallgrímur.

Ásberg
Óskum eftir starfsfólki í hellulagn-
ir við garyrkjudeild fyrirtækisins.

Uppl. í s. 862 9523.

Bifreiðastjórar óskast til
starfa

Vegna aukinna umsvifa óskum
við eftir að ráða bifreiðarstjóra til
framtíðarstarfa. Einnig óskum við

eftir að ráða bifreiðarstjóra til
aksturs á kvöldin og um helgar,

um hlutastörf er að ræða. Störfin
henta jafnt konum sem körlum.

Upplýsingar í síma 515 2700 frá
9-17 Jónas eða Ágúst.

Leikskólinn Skógaborg
Fossvogi.

Leikskólinn Skógaborg óskar eftir
leikskólakennara/leiðbeinendum

til starfa vegna flutinings og
stækkunar skólans. Góð sam-

skiptahæfni nauðsynleg.
Upplýsingar hjá leikskólasjóra í

Vaktmaður 
næturvinna

Viljum ráða til okkar vaktmann-
eskju til eftirlits og þjónustu-

starfa á nóttunni. Unnið er aðra
hvora viku. Um fullt starf er að

ræða, ráðið verður í starfið
fljótlega

Upplýsingar á www.hreint.is
eða hjá Hreint ehf, s. 554

6088.

Sagtækni auglýsir.
Steinsteypusögun! Starfsmaður
óskast í steinsteypusögun og
kjarnaborun. GOTT KAUP fyrir

góðan aðila.
Upplýsingar í s. 893 3236.

Matreiðslumaður óskast.
Óskum eftir að ráða matreiðslu-

mann eða mann með góða
reynslu í eldhús frá og með

haustinu, þarf að hafa frumkvæði,
drifkraft og geta unnið sjálfstætt.

Áhugasamir hafi sambnad í
síma 863 8900eða á
www.kringlukrain.is

Viltu vinna hjá traustu
og góðu fyrirtæki?

Óskum eftir vönu starfsfólki í af-
greiðslustarf, vaktar og helgar-

vinna. Óskum eftir fólki í framtíð-
arstarf, lágmarksaldur 18 ára.
Áhugasamir hafi samband í

síma 893 2323 eða á
www.kringlukrain.is

Gisting

Bílskúr

Geymsluhúsnæði

Atvinnuhúsnæði

Sumarbústaðir

Húsnæði óskast

Húsnæði í boði

yrir veiðimenn

isting

erðalög
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