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Hugvísindaþing  hófst í Háskóla Íslands í gær og 
stendur út daginn í dag en þar verða nokkrar mál-
stofur með hinum ýmsu fyrirlestrum. Þátttakendur eru 
fastir starfsmenn, doktorsnemar, nýdoktorar og gesta-
fræðimenn á vegum stofnana á sviðinu. Nánari upp-
lýsingar og dagskrá er að finna á www.hi.is.

Ástin er rauði þráðurinn

Leikkonan María Ellingsen lifir tvöfaldri tilveru um helgar:

U m stelpuhelgar förum við inn í helgina með pitsupartíi og leikriti à 
la Theatrical Pizza Club með vinum stelpnanna, en því fylgir mikið 
fjör og skapandi stemning þegar krakkarnir búa til leikrit,“ segir 

leikkonan María Ellingsen um helgarhegðun sína, sem mótast af pabba- 
og mömmuhelgum dætra hennar. „Á laugardögum fara stelpurnar í fiðlu- 
og leiklistartíma og síðan förum við í hesthúsið þar sem ég teymi hestinn 
Ask undir þeim,“ segir María sem í hestaferðinni viðrar líka hundinn. Um 

helgar fara þær mæðgur líka í leikhús, því stelpurnar eru 
miklar leikhúskonur.

„Þær fara með mér á kvöldsýningar og éta allt 
upp til agna; Ofviðrið, Íslandsklukkuna, Fridu 

Kahlo og í raun hvað sem er, hvort sem það 
eru barnasýningar eða þyngri leikhús-

verk,“ segir María sem á sunnudags-
morgnum býður oftast vinum og fjöl-

skyldu til morgunverðar.

MYND/VERA PÁLSDÓTTIR
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LAGERSALA
40-80% afsláttur

Sængurfatnaður, púðar
handklæði, löberar
borðdúkar, lök, 
rúmteppi, barnavörur

Lagersala Lín Design Malarhöfða 8
Aðeins þessa einu helgi!

     www.lindesign.is

Aðalfundur AFS á Íslandi verður haldinn kl. 14.00, 
laugardaginn 9. apríl 2011 í húsnæði samtakanna, 
Ingólfsstræti 3, 101 Reykjavík.

Fundarefni:
• Skýrsla stjórnar
• Endurskoðaðir reikningar félagsins.
• Umræða um skýrslu stjórnar og reikninga félagsins.
• Atkvæði um skýrslu stjórnar og endurskoðaða reikninga   
• Breytingar á samþykktum félagsins.
• Kjör formanns til eins árs
• Stjórnarkjör
• Kjör löggilts endurskoðanda og eins skoðunarmanns
• Ákvörðun um félagsgjald
• Önnur mál.

Ingólfsstræti 3, 2. hæð · 552 5450 · www.afs.is
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„Ég hef yndi af því að elda og 
umvefja vini mína, enda ég er vax-
andi kokkur og byrjandi í bakstri,“ 
segir María sem á pabbahelgum 
ýmist vinnur eða fer í leikhús, en 
hún er nú í Grímunefndinni.

„Þegar maður er leikari verður 
það bæði atvinna manns og áhuga-
mál og ég reyni að sjá sem flest 
á sviði leiklistar, dans og óperu. 
Þessa helgina verð ég í Borgar-
leikhúsinu að spinna efni í dans-
leikhússýninguna Ferðalag Fön-
ixins þar sem goðsagan er notuð 
sem vegvísir um óbyggðir lífs-
ins, en verkið verður frumsýnt á 
Listahátíð í vor,“ segir María sem 
fer líka á fund vinkvenna sinna um 
helgar. „Þá erum við í rólegheit-
um, því mér hefur aldrei fundist 
skemmtilegt að hanga á skemmti-
stöðum,“ segir María sem stundar 
sund, göngur, skíði, hestamennsku 
og hugleiðslu.

„Ég er lítið fyrir að sofa út og 
hanga í rúminu, og finn stundum á 
mánudögum að ég steingleymdi að 
hvíla mig. Samt kann ég að slaka 
á og hef stundað jóga frá því á 
unglingsárum,“ segir María sem í 
janúar hélt á vit indverskra munka 
á Indlandi þar sem hún sótti hug-
leiðslunámskeið. „Bróðir minn var 
munkur á Indlandi í áratugi og lét 
munka taka á móti mér á flugvell-
inum, sem var ekki amalegt að fá 
svo hlýjar móttökur í ókunnu landi 
og í raun dálítið eins og að koma 
heim,“ segir María sem síðan 
hefur fyllt heimili sitt indversk-
um reykelsisilmi, tónlist og „chai“ 
á tehellunni.

„Í klaustrinu var bara græn-
metisfæði á boðstólum og hef ég 
haldið mig við það síðan. Mér er 
eðlislægt að borða hollt og hreyfa 
mig og því set ég engar kryddpyls-
ur á pitsurnar nú,“ segir María og 
skellir upp úr.

María er þessa dagana að skrifa 
einleik um skáldkonurnar Guð-
nýju frá Klömbrum, Skáld-Rósu 
og Agnesi Magnúsdóttur, sem 
allar lentu í ástarsorg á 19. öld, 
en Agnesi lék María í samnefndri 
kvikmynd 1995.

„Ég velti mikið vöngum yfir 
því hvernig maður þroskast og 
umbreytist í lífinu, og þarna velti 
ég því upp að eitt er að lenda í 
áfalli en annað hvernig á að takast 
á við það. Allar þessar konur tók-
ust á við ástarsorgina á mismun-
andi hátt, því ein dó úr ástarsorg, 
önnur drap elskhuga sinn og sú 
þriðja lifði af,“ segir María. En hví 
er ástarsorg henni svo hugleikin? 

„Eigum við nokkuð að fara út í 
það?“ svarar hún brosandi. „Ástin 
er aðalatriði í lífinu og alltaf verið 
mér hugleikin. Mér finnst ótrú-
lega magnað hvernig hún kemur 

og fer, þroskast og þróast, og ástin 
hefur verið rauði þráðurinn í verk-
um mínum. Við Charlotta Böving 
gerðum leikritið Mammamamma 
um móðurástina og ég gerði Sölku 
Völku ástarsögu og Úlfhamssögu 
sem fjallar um ást í fallegri og 
ljótri mynd, ásamt Sjúk í ást um 
ástir systkina. Þessa dagana er ég 
bara ástfangin af lífinu og börnun-
um mínum, meðan prinsinn á hvíta 
hestinum er hvergi í sjónmáli.“

 Annað kvöld verður María á 
RÚV í Tíma nornarinnar, og brátt 
hefjast tökur á nýrri syrpu gaman-
þáttanna Hæ, Gosi, þar sem hún 
leikur færeyska hárgreiðslukonu.

„Ég tala færeysku reiprennandi, 
en Ellingsen-nafnið kemur ekki 
þaðan, heldur frá norskum lang-
afa sem var skipasmiður og kom 
hingað til að taka við Slippnum 
tvítugur að aldri. Hann stofnaði 
líka verslunina Ellingsen, sem var 
nýlega seld eftir 90 ára eign fjöl-
skyldunnar, og þar vann ég lengi 
sem sendill og elska enn lyktina 

af tjöru, hampi og steinolíu. Að 
ætt minni koma líka færeyskir 
sjómenn og íslenskir prestar, en 
hinn langafi minn var séra Har-
aldur Níelsson sem 27 ára þýddi 
Biblíuna.“ 

María reynir að fara sem oftast 
til Færeyja. „Mamma er ein níu 
systkina frá Vogi á Suðurey. Ég á 
því stóran frændgarð í Færeyjum 
og gæti vel hugsað mér að vera þar 
lengur í senn.“

 María átti góðu fylgi að fagna 
í Hollywood á níunda áratugnum, 
þegar hún lék í sjónvarpi og kvik-
myndum.

„Ég hef haldið hurðinni að 
Hollywood opinni og er með 
umboðsmann í Lundúnum sem 
öðru hverju sendir eftir prufum. 
Ég hefði þó ekki viljað daga uppi 
sem Hollywood-leikkona því leik-
húsið á í mér sterka taug og ég 
þarf að sinna minni þörf að segja 
frá því sem mér sjálfri liggur á 
hjarta.“ 

 thordis@frettabladid.is

„Konur vinna svo oft við eldhúsborðið,” segir María sem ásamt fleiri listakonum 
opnaði vinnuaðstöðu listakvenna með stóru eldhúsborði við Suðurgötu í janúar.

Framhald af forsíðu

„Ástin er aðalatriðið í lífinu og alltaf verið mér hugleikin. 
Mér finnst ótrúlega magnað hvernig hún kemur og fer, 
þroskast og þróast, og ástin hefur verið rauði þráður-
inn í verkum mínum.”

Kór Menntaskólans við Hamrahlíð  heldur tónleika úti á landi dagana 26.-28. 
mars. Kórinn byrjar í Dalsbúð í Búðardal klukkan 17 í dag og syngur við messu í 
Reykhólakirkju klukkan 14 á morgun. Klukkan 20 sama dag verða almennir tónleikar í 
Hólmavíkurkirkju og á mánudagskvöld verða tónleikar í Stykkishólmskirkju.

10%
25%

Fæst í Bónus og Inspired,
Keflavíkurflugvelli

HOLLUR
BITAFISKUR

+ 80% prótín
Fiskneysla er góð

fyrir heilabúið

SKREF AÐ SKEMMTILEGU SUMRI
Ræktun matjurta í heimilisgarðinum
Hefst 29.mars

Trjárækt á sumarhúsalóðum
Haldið 13. apríl

Fáðu krydd í tilveruna:
Námskeið um ræktun kryddjurta
Haldið 22. apríl

VOR í
ENDURMENNTUN

Nánari upplýsingar og skráning á endurmenntun.is eða í síma 525 4444

Á ferð um Íslendingasagnaslóðir
með Magnúsi Jónssyni
Hefst 26. apríl

Vestfirðir – fjársjóður við hvert fótmál
Hefst 9. maí

Í ríki Vatnajökuls:
Austur-Skaftafellssýsla í allri sinni dýrð
Hefst 16. maí

Laugavegi 63 • S: 551 4422

Gardeur 
buxur

Gallabuxur
20% afsláttur  -  3 litir

www.laxdal.is
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FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

MEIRI
MENNING

Sölufulltrúi:
Jóna María
Hafsteinsdóttir
jmh@365.is - sími 512 5473

Miðvikudaga



Smáauglýsingasíminn 
er opinn alla daga kl. 8–17

Smáauglýsingasíminn er 512 5000 
smaar@frettabladid.is / visir.is

Afgreiðslan er opin:
alla virka daga   8–17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is

Toyota Land Cruiser 80 Árgerð 1993, 
dísel, ekinn 327þ.km, beinskiptur, 38” 
breyttur, loftpúðar aftan, nýskoðaður 
2011. Verð 1.890.000kr. Raðnúmer 
151388. Sjá nánar á www.stora.is

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 5861414
Myndeftirlit á plani
http://www.stora.is

Sérhæfum okkur í sölu á 
ferðavögnum.

Óskum eftir öllum gerðum af bílum, 
ferðavögnum, vélum og tækjum á skrá. 
Óskum sérstaklega eftir skráningum 
af öllum stærðum og gerðum af 
HÚSBÍLUM. Visa/Euro.Stórt útipláss.

Ferðavagnamarkaður.is
Höfðabakka 9, 110 Reykjavík

Sími: 445 3367
www.ferdavagnamarkadur.is

Þarftu að kaupa eða selja 
bíl?

Bilauppbod.is er uppboðsvefur þar sem 
þú getur keypt eða selt bíl á einfaldan 
og hagkvæman hátt. Kynntu þér málið. 
www.bilauppbod.is Sími 522-4610.

Bílauppboð - Krókur
Sími: 522 4610

www.bilauppbod.is
www.bilauppbod.is

ISUZU Crew cab dlx 35”. Árgerð 2001, 
ekinn 212 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð: 1.490.000.- TILBOÐ 950.000.- 
Rnr.332600.

NISSAN Patrol gr. Árgerð 1999, ekinn 
314 Þ.KM, dísel, 5 gírar. Verð 950.000. 
Rnr.284385.

MMC L200 37”. Árgerð 2007, ekinn 62 
Þ.KM, dísel, 5 gírar. Verð 3.990.000. 
Rnr.332627.

Toppbílar
Kletthálsi 2, 110 Rvk.

Sími: 587 2000
www.toppbilar.is

Skráið bílinn frítt hjá okkur!!, Vegna 
góðrar sölu vantar okkur allar gerðir bíla 
á skrá, Komdu á staðinn, sendu okkur 
skráningar á 100bilar@100bilar.is eða í 
síma 5179999, 100bílar.is,

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardaga 12-16
www.100bilar.is

Toyota Land Cruiser 38” , árg 99, 
ek,224.þús Ásett verð 1690þús Er á 
staðnum.sími 565-2500 Funahöfði 1

Bílasalan.is
Funahöfði 1, 110 Reykjavík

Sími: 565-2500
www.bilasalan.is

 Bílar til sölu

Toyota Yaris TILBOÐ 770 
þús.

Til sölu Toyota Yaris 5 dyra nýskráður 
8.9.2004 ekinn 117 þúsund, 
nýskoðaður 2012 án athugasemda , bíll 
sem eyðir litlu. Verð 890 þús en TILBOÐ 
770 þúsund, möguleiki á Vísa/Euro 
láni, uppl í síma 693-5053.

M Benz c180 elegance 2005 ekinn 
98.000 2.7 m.kr. skoða öll skipti. vetrar 
og sumardekk. sjálfsk. bensín. ýmislegt 
fleira. Helgi 825 8029.

Ford Focus Station. Árg. 2003. 
Eyðsla 6,4l. Ek. 142þ.km Stgr. 690þ. 
Hundagrind. Toyo heilsárs dekk. Uppl. 
í s. 843 3939.

Golf Plus ‘06, ek. 98 þús. 1600cc, 5 
dyra, beinsk. 17” álfelgur fylgja. 1.350 
þús. Uppl. í s. 694 4106.

Nissan Terrano bsk, diesel, árg 98 ekinn 
260.000 Gott viðhald og í góðu standi 
Verð 500.000 Uppl. Í síma 891 6401

Tilboð Nissan Patrol GR árg.’05 Ek.149 
þús, 7 manna, sjsk, 6 diska cd spilari 
Fæst á 2.890 þús. staðgr. Lítur út sem 
nýr Uppl. í s. 865 6200.

Til sölu Mitsubishi Pajero árg. ‘96, 2,4 
TD. Beinsk., ek. 260 þús. V. 390þ. S. 
862 4102.

Til sölu Land Cruiser 120 GX árg. 2009 
ekinn. 26.þús km. 33”, Dráttarkr, lúga 
og spoiler. Virkilega gott eintak. uppl. 
í s. 892 5580

Suzuki Vitara árg. ‘00. Ásett v. á bílasölu 
er 690þ. Fæst á 490þ. Ek. 130þ. Nýsk. 
S. 840 6940.

VW Crafter 2008 á Aðeins 3.990 þús 
Með MMB lyftu 500 kg Tdi 2.5 Super 
highroof.Ekinn 71 þús km flottu standi 
uppl. í s. 895 8898

Dodge Ram 1500 árg’97. Ek. 60 þús m. 
Ásett verð 450 þús, Staðgr. V 390 þús. 
Uppl. í s. 840 6940.

Til sölu Nissan Pathfinder árg. ‘88 
ameríku týpa, sjsk. Ek.143 þús mílur. Í 
þokkalegu standi. V. 120 þús. Uppl. í 
s. 690 0826

Jeep SRT-8 12/2007 ek. 50þ. DIABLO 
breyttur. Ásett 5.390 V. 4.4 mill. stgr. 
Uppl. í s. 868 9646.

Jeppar, pallbílar, fólksbílar. NÚ FÆRÐU 
EINNIG VARAHLUTI Á BETRI VERÐUM! 
Útvegum á betri verð frá Toyota, Ford, 
Dodge, Chrysler, Audi, Benz, BMW og 
öðrum helstu framleiðendum. HYBRID 
umhverfisvænir bílar sem eyða 40% 
minna eldsneyti. Meira en milljón bílar 
á söluskrá. Toyota Tacoma sýningarbílar 
á milljóna afslætti. Hundruð ánægðra 
viðskiptavina. www.islandus.com - 
Sími 5522000

Nissan Almera árg. 2004 til sölu,ssk. 
Ek. 128þ. skoðaður 2012. Ný yfirfarinn 
með nýja tímakeðju og skynjara. Ný 
vetrardekk og sumardekk fylgja einnig. 
Verðhugmynd 990 þúsund. Mjög gott 
eintak. S. 862 8896.

Tilboð
IZUSU D-max 2010. Aukahl. skel,krókur, 
koða, stigbrettir. V. 4.290 stagr 8977006 
/ 5656024.

Til sölu Yamaha Nitro MTX 153” árg 
2008 ekinn aðeins 1300km.Einn með 
öllu. Sem nýr S: 898 2811

Arctic Cat M8 Sno Pro árg 2007 ekinn 
1600. Sem nýr einn með ÖLLU. S: 
898 2811.

Sparneytinn diesel jeppi, Korando/
Musso 2,9 l diesel, eyðsla innanbæjar 
10,9 l. Ek. 166þús, beinskiptur, svartur, 
filmur í rúðum. Verð 390 þús. S. 663 
4898

Subaru Legazy’04, ekinn 103km Sjálsk, 
verð:1690.000 Uppl.6991260

VW Touareg árg. ‘04, 2,5 TDI. Gps, 
bakkvél. Ek. 164 þús, nagladekk. Tilboð 
3.190 þús. Uppl. í s. 861 7642.

VW Passat árg. ‘04, 1,6, bsk. Ek. 104 
þús, vetradekk. V. 1.190 þús, tilboð 890 
þús. Uppl. í s. 861 7642.

Til sölu Toyota Yaris árg. ‘04, 4 dyra. 
Ek. 77.000, beinskiptur. Verð 850. þús 
Uppl. 699 8968.

Til sölu M. benz c200 kompressor 
árg. ‘05 sjálfskiptur, leður topplúga, 
ek. 78.000 þús. Verð 2.750 þús. Uppl. 
699 8968.

Santa Fe 2,7 árg. ‘01. Bensín, sjálfsk. 
Topp viðhald. Smurbók. Skoð. ‘12. 
Ekinn 175.000 km. Tilboð: 590.000 S: 
692-9825

Hyundai accent árg.’95 mikið 
endurnýjaður í topp standi. Skoðaður 
‘12. Verð 160 Þús. Sími 899 5492.

Mitsubishi Pajero til sölu árg.’00, ek. 
245 þús. Uppl. í s. 899 6781.

Vélarvana Pajero ‘97 módel til sölu. 
Uppl. í síma 897 4648 & 664 7790.

 0-250 þús.

Grand Cherokee V8 4.7 árg. ‘00 Limited 
Ekinn 172þ.km Tilboð 590þús.stgr. 891-
9944.

 250-499 þús.

Góður jepplingur 
á 320 þús!

MITSUBISHI PAJERO (stuttur!) 4x4 
V-6 3.0 181 hö árg’98 ek.160þús, 
sjálfskiptur, dráttarkrókur, ásett verð 
500 þús TILBOÐ 320 ÞÚS STGR! s. 
841 8955.

!!! Tilboð 420þús !!!
FORD MONDEO árg.’2001 ek.170 þús. 
skoðaður 2012, beinskiptur, virkilega 
góður bíll! ásset verð 640 þús TILBOÐ 
420 ÞÚS! S.841 8955.

Pajero ‘94, sk. 2012. V6 bensín, 7 
manna. Ek. 242þús. Verð 290þús. 
Skoðar skipti á ódýrari. Uppl. í 659 
3459

Til sölu. Nissan Micra árgerð 2000 5 
dyra beinskiptur, ekinn 96 þús. Verð 
290 þús. micratilsolu@gmail.com

Hyundai accent árg 99, ekinn 72 
þús. Ný dekk, dökk grænn, 5 dyra 
og beinskiptur. Verð 310 þús. Uppl í 
661-2007

 500-999 þús.

Hyundai Getz ‘07,ek. 87þús. 1400cc, 5 
dyra, bsk, nýsk. ‘12, nýleg heilsársdekk. 
Verð 900 þús.

Tilboð 800 þús!
Puegot 307 árg. 2003. Ek. 130þús, 5 
gíra, beinskiptur, 1400 vél. Rafmagn í 
rúðum aksturstölva o.fl. Skoða skipti á 
ódýrari. Uppl. í 659 3459.

Til sölu Ford Focus árg. 2002, ekinn 
78.000, góð heilsársdekk, verð 
820.000, uppl í síma 8672594.

 1-2 milljónir

Citroen C4 2006. Ek 63þ Áhv 917þ Afb 
24þ á mán TILBOÐ 1.390.000 Mjög 
vel með farinn. Sumar og vetrardekk. 
Beinsk/sjálfssk. Skoða skipti á ódýrari. 
S 8456701

Skoda Octavia dísel 2008. Ekinn 
65 þúsund. Beinskiptur. Á nýjum 
heilsársdekkjum. Ásett verð er 2.2 en 
fæst á 1990 staðgreitt. Áhvílandi er 
1350 þús og afborgun 29þús. uppl. 
6656186

 2 milljónir +

Toyota Avensis stw, sol 1,8 Árgerð 
2007 ek,58 Þ km.Sjálfskiptur, álfelgur, 
filmur,dráttarbeisli ofl, Verð 2.650.000. 
Sími. 844-3974

 Bílar óskast

Bíll óskast
 á 25-250þús.

Má þarfnast lagfæringa. Hringdu S. 615 
1810 eða sendu sms.

Corolla, Yaris eða Avensis 
óskast

Árg. 1998-2002 fyrir 150-350 þúsund. 
Helst í góðu standi, en má þarfnast 
lagfæringa. Uppl. 821-2545.

Japanskur fólksbíll 
óskast, t.d. Toyota, 

Nissan, Honda eða MMC.
Árg. 1998-2003. Vil helst bíl í góðu 
standi, en má þarfnast lagfæringa. Get 
borgað 100-350 þúsund. Uppl. 772-
5450.

Vantar bíl!
Óska eftir bíl fyrir allt að 350 þús. stgr. 
má þarfnast lagfæringa s. 659 9696.

!!! 0-250þús staðgreitt !!!
Óska eftir að kaupa bíl fyrir allt að 
250þús., bíllinn má þarfnast lagf. eða 
skoðunar, helst ekki eldri enn ‘98, 
skoða allt. Hringdu í síma  691 9374.

Fyrir ferðaþjónustu: 8-14sæta, vel með 
farin allt að 400þús stgr. Einnig óskast 
lokuð farangurskerra. S:6643177

Óska eftir peugeot 206, 5 dyra ssk. 
Á verðbilinu 300-500 þús staðgreitt. 
Uppl. í s. 699 3988.

Óska eftir Skoda Octavia station diesel 
árg 2005-2008. Staðgreiðsla í boði. 
Aðeins góður bíll með þjónustu/
smurbók kemur til greina.Uppl. í s: 
8929160 eða 8922892

 Sendibílar

Til sölu Benz Atigo 815 Árg.’05 ágætis 
standi, möguleiki á 100% láni uppl: 
899 6350.

Þjónusta
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 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Húsbílar

 Fjórhjól

Eigum til úrval nýrra og notaðra 
fjórhjóla. VDO Verkstæðið Borgartún 
36 S: 588 9747 www.vdo.is

Canan outlander max 400 árg. ‘09, 
ek. 1200 km, sjálfskipt, 2 manna, 
götuskráð. Verð 1550 þús. Uppl. 699 
8968.

 Vélsleðar

Eigum til á lager reimar í flestar gerðir 
vélsleða og fjórhjóla. Einnig mikið úrval 
af aukahlutum. www.msport.is. Opið 
frá kl 17:30 - 20:00

Til sölu vandaðar vélsleðalyftur. 
Lyfturnar eru pólýhúðaðar og til í 
nokkrum litum. Hægt er að fá þær með 
eða án hjóla. Uppl í síma 899-1078, 
sjr@utras.is og WWW.utras.is

 Kerrur

Kerrur í miklu úrvali, verð frá aðeins 
140.000 kr. með vsk.burðargeta 620 
kg. Sýngarkerrur á staðnum. Viðgerðar 
og varahlutaþjónusta. Topplausnir ehf. 
Lyngás 8, Garðabæ, s:517 7718 www.
topplausnir.is www.kerrusalan.is

Farangurskerrur, Eigum til 
farangurskerrur á staðnum, 
burðargeta um 600 kg. Viðgerðar og 
varahlutaþjónusta. Topplausnir ehf. 
Lyngás 8, Garðabæ, s: 517 7718 www.
topplausnir.is www.kerrusalan.is

 Hjólhýsi

Hymer hjólhýsi árg. ‘07 til sölu, hlaðið 
aukabúnaði mjög vel með farið. V. 
4.990 þús. Uppl. í s. 893 4414.

Til sýnis og sölu um helgina LMC 
hjólhýsi. árg.’05. Vel með farið og fullt 
af aukahlutum. Alltaf geymt inni á 
veturna. Uppl. í s. 898 7930.

 Tjaldvagnar

Álbox fyrir tjaldvagna, fellihýsi og 
húsbíla. KE Málmsmíði, Axarhöfða 18. 
S. 587 0626 & 696 3522. www.ke.is

 Vinnuvélar

Uppgerð Deutz 6 syl disel vél, árg. ‘85. 
177hp, 130KW 1/2500mín typ. F6L413 
F. Tilboð óskast. S. 893 2550.

 Lyftarar

Körfubílaleigan.
Ódýr og góð þjónusta. Vinnuhæð 32 
metrar.  S. 893 3573.

 Bátar

Þessi bátur er til sölu. Upplýsingar gefur 
Eðvarð S.846-6657.

Til sölu þessi bátur með nýju 
hagfæraskírteini, b.3,52 , d.1,54, l. 
10,59. Brt 12,16. V. 12 millj. Uppl. í s. 
581 1979 & 861 0096 & 698 7061.

Atlantic 21 til sölu Björgunarsveita bátur 
sem er í notkun,með öllum tilheyrandi 
búnaði,td.2öxla kerra tvær mjög 
litið notaðar 60 hö vélar,talstöð,tilk 
skylda,og fl ásett verð er 2,7 eða tilboð. 
Uppl. í síma 660 9116 Birgir.

Grásleppuveiðimenn
Nálfeld grásleppunet, 12 mm flot- 10 
mm blý. Vorum að fá sendingu af 
grásleppunetum, vönduð vara. Heimavík, 
S. 892 8655. www.heimavik.is

 Bílaþjónusta

Flytjum vinnuvélar og bifreiðar af öllum 
gerðum. VAKA SÍMI: 5676700

 Hjólbarðar

Þarftu að láta hjólastilla 
bílinn?

Við notum fullkomna hjólastillitölvu. 
Fullkomin smurstöð, fullkomið 
dekkjaverkstæði. PITSTOP, S: 565 2121 
Hjallahrauni 4, 220 Hafnarfirði

Er með 3 Cooper AT 33” 12,5 R15LT 
Nagladekk, mjög lítið slitin, keyrð 
2-3000km. Vilja selja 3 eða kaupa 1-2 
ef einhver á. Hafið samband í síma 
662-4156

 Varahlutir

Bílapartasala
Höfum opnað varahlutasölu með 
notaða varahluti í nýlega bíla www.
netpartar.is

Japanskar Vélar 
Varahlutasala

Eigum úrval varahluta í Japanska og 
Kóranska bíla og fleiri teg. S. 565 3400 
& 893 2284. www.carparts.is japvel@
carparts.is

Til sölu varahlutir í Hyundai Sonata 97, 
Subaru Impreza 99 og Skoda felicia 
99, Peugeot 306 99 og 406 ST. Nissan 
Almera 97, Ford 250 99. kaupi bíla til 
niðurrifs. Partasala smiðjuvegi 11 sími 
661 5270.

ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

Pípulagnir
Faglærðir píparar geta bætt við sig 
verkefnum í bæði viðhaldi og 
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð. 
Upplýsingar í síma 663 5315.

Faglærðir Píparar
Tökum að okkur viðhald og nýlagnir, 
vönduð vinnubrögð mikil reynsla. 
Pípulagnaþjónusta Reykjavíkur S: 770 
4499.

Pípulagnir
Vantar þér pípara? Hringdu í Rivus 
ehf S.8563030 rivus@rivus.is FAGLEG 
ÞJÓNUSTA

 Hreingerningar

A-Ö Þrif&Hreinlæti 
S. 662 0662

Hreingerningar, Flutningsþrif, 
Gólfbónun, Teppahreinsun og 
Húsgagnahreinsun.

Flutningsþrif, gólfbónun, ræsting, 
teppahreinsun og gluggaþvottur www.
hreingerningar.is S. 772 1450

 Garðyrkja

TRJÁKLIPPINGAR
Klippi, felli og snyrti tré og runna. 
Alm. garðavinna. Ágúst Haukur 
garðyrkjufræðingur s. 848 9600.

MINIGRAFA
tilvalinn í garðinn gröfum fyrir öllu. 
Staurabor - Fleygur Fast verð eða 
tímavinna. Uppl. í síma 771 9800.

Trjáklippingar
Trjáfellingar og runnaklippingar. 
Alhliða garða þjónusta. Eiríkur Sæland 
garðyrkjufræðingur. Sími : 848 1723.

Trjá- og runnaklippingar! Baldur 
Gunnlaugs. skrúðgarðameistari s.848-
6972 eða groinn.is

 Bókhald

Einföld skattframtöl kr 3.000. Bókhald 
og ársreikningar - sanngjarnt verð. Jón 
s. 892 5784

Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur og 
stofnun fyrirtækja. Fagleg vinnubrögð á 
sanngjörnu verði. Bókhald og þjónusta 
ehf. Sími 511 2930.

Skattframtal. Tek að mér framtalsgerð 
fyrir einstaklinga og fyrirtæki. Ódýr og 
góð þjónusta. S. 893 5729.

Framtöl - bókhald- ársreikningar. Mikil 
reynsla - sanngjarnt verð. www.fob.is 
s. 517-3977

Framtöl og Fjármál
Framtöl fyrir einstaklinga og einstaklinga 
með rekstur. Vönduð vinna, verð frá 
5000kr. Sími 577-3434.

 Fjármál

Evrur til sölu
3% yfir seðlagengi

uppl. í síma. 857 6711.

Er fjármagn þitt að skila þér ábata ? 
Hafðu samband hornsteinn@netland.is

 Málarar

Getum bætt við okkur inni- og 
útiverkefnum. Vönduð vinnubrögð og 
góð umgengni. Tilboð eða tímavinna. 
Lítið Mál ehf. S. 896 5758.

Málarameistari
Jón Ingvar Garðarsson málarameistari 
tilboð - tímavinna s. 896 6148.

 Búslóðaflutningar

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

 Húsaviðhald

Húsaviðgerðir - 
Nýbyggingar

Múrarar, málarar, smiðir - gluggar 
og hurðir, rafvirkjar og píparar með 
mikla reynslu í viðhaldi fasteigna geta 
bætt við sig verkum. Nýbyggingar 
og allt viðhald fasteigna inni og úti. 
Viðhaldsverk ehf S. 699 0712 & 618 
7712 verk@vidhaldsverk.is

K.R.S. ELDON 
MÚRVERKTAKAR. 

Múrviðgerðir og flísalagnir. Vönduð 
vinna tilb./tímav. S. 899 4254.

 Nudd

GOOD MASSAGE WITH TWO OR FOUR 
HANDS 659 62 69

THE BEST!!!LUXURY WHOLE BODY 
MASSAGE IN DOWN TOWN ANY TIME! 
!869 8602.

New whole body massage. S. 864 
8449, Isabella.

ERUM EKKI MEÐ SEX 
NUDD,

en æðislegt LÍKAMSSKRÚBB, heita 
POTTA og margar teg. af NUDDI. Einnig 
DETOX-úthreinsun, FÓTAAÐGERÐIR, 
SNYRTING og veitingar. Viðráðanleg 
verð og þú kemst fljótt að. Opið 
frá 12-18 alla daga nema sun. JB 
Heilsulind. S. 823 8280 

 Spádómar

661 3839 - Símaspá
Tímapantanir frá kl. 13.00. Alla daga og 
öllu símt. svarað.

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

Spásími 908 6060
Tarot, miðlun, trúnaður, draumar. Hvað 
viltu vita á nýju ári.Opið frá 12-23 S. 
894 9228 Steinunn visa/euro.

 Rafvirkjun

Raflagnir, dyrasímar. 
S. 663 0746.

Bjóðum hagstætt verð í töfluskipti. 
Straumblik ehf. Löggiltur Rafverktaki.

RAFVIRKJUN S. 896 6025
Tökum að okkur raflagnir og viðhald 
raflagna, dyrasímaþjónusta. Rafneisti 
ehf.

 Önnur þjónusta

Skraddarinn á horninu er 
fluttur á Skúlagötu 26, 3. 

Hæð. (Lyfta)

Opið mán-fös frá 10-17. 
S. 552 5540 og 861 4380.

Tek að mér ýmis smærri verk. Uppl. 
í s. 847 8704, mannin@hotmail.com

Leigjum þessi glæsilegu áklæði ásamt ýmsum öðrum fylgihlutum 
sem tengjast brúðkaupinu. Mikið úrval af skreytingarvörum og 

ýmsum öðrum vörum sem tengjast þessum stóra degi.

SÓFALIST – s. 692 8022
www.sofalist.is – www.brudarskreytingar.is

Glæsileg áklæði á veislustóla!
Til leigu
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Til sölu Tilkynningar

Námskeið

TIMBURHÚS TIL SÖLU 

Fyrir hönd viðskiptavinar VSÓ Ráðgjafar er boðið 
til sölu og brottflutnings sumarhús sem staðsett er 
á höfuðborgarsvæðinu.   Húsið er 110 m2  einlyft 
timburhús, byggt árið 2002, og verður tilbúið til 
flutnings 1. júní 2011.

Þeir sem hafa áhuga á að bjóða í húsið eru beðnir 
um að tilkynna það skriflega til VSÓ Ráðgjafar, 
Borgartúni 20, 105 Reykjavík með því að senda 
póst á netfangið vso@vso.is, eigi síðar en föstu- 
daginn 1. apríl kl. 16:00.

Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar
Innritun í grunnskóla

fyrir skólaárið 2011-2012
Innritun nemenda í fyrsta bekk, sem fæddir eru 
árið 2005 verður í grunnskólum Hafnarfjarðar 
4. - 8. apríl klukkan 9.00 – 15.00. 

Sömu daga fer fram innritun nemenda sem 
flytjast á milli skólahverfa og þeirra sem flytja í 
Hafnarfjörð fyrir næsta skólaár. Innritunin fer fram 
í grunnskólunum en einnig er hægt að sækja um 
rafrænt á www.hafnarfjordur.is (íbúagátt)

Nemendur eiga rétt á skólavist í sínu skólahverfi  
en eins og undanfarin ár geta foreldrar sótt um að 
hafa barnið sitt í öðrum grunnskóla og er leitast 
við að koma til móts við þær óskir.

Sækja þarf um vist í heilsdagsskóla  (1.-4. bekk) 
fyrir 1. maí á www.hafnarfjordur.is (íbúagátt)

Áslandsskóli s. 585 4600 aslandsskoli@aslandsskoli.is
Hraunvallaskóli  s. 590 2800 hraunvallaskoli@hraunvallaskoli.is
Hvaleyrarskóli s. 565 0200 hvaleyrarskoli@hvaleyrarskoli.is
Lækjarskóli s. 555 0585  skoli@laekjarskoli.is
Setbergsskóli s. 565 1011 setbergsskoli@setbergsskoli.is
Víðistaðaskóli s. 595 5800 vidistadaskoli@vidistadaskoli.is
Öldutúnsskóli s. 555 1546 oldutunsskoli@oldutunsskoli.is

Sérstök athygli er vakin á því að umsóknarfrestur 
um heimild til að stunda nám í sjálfstætt reknum 
skólum eða grunnskólum annarra sveitarfélaga á 
næsta skólaári er til 1. maí sjá www.hafnarfjordur.is 

Fræðslustjórinn í Hafnarfirði
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Green-house
Fallegur danskur fatnaður. Eldri vörur 
seldar með afslætti. Opið í dag 11-16. 
Green-house Rauðagerði 26

KEYPT
& SELT

 Til sölu

Stórt hornskrifborð, vandað 
teikniborð, dekk 16” á 5 gata felgum, 
ný 100L loftpressa, frystikista 500L, 
sturtuklefi(bað) „trinidad”, vörurekki á 
hjólum f. versl. Uppl. í s. 898 9494

Notaðar þvottavélar, ísskápar og 
frystikistur yfirfarið af fagmanni til sölu. 
Gott úrval. Uppl. í s. 693 7141.

Hitaborð og salatbar með kæli til sölu 
uppl. í síma 698 2563.

Fallegar tækifærisgjafir
Saltkristalslampar, náttúruleg ilmkerti, 
mortel ofl. Valdar vörur á tilboðsborði 
í mars á 30% afslætti. Verið velkomin! 
ditto.is

Til sölu Moods of norway jakkaföt+vesti. 
st. 46 á fermingardrenginn. Kosta ný 
124.000kr úti án tolla. Verð 65þús eða 
tilboð. Uppl. s. 772 3838, 663 3313.

SNJÓKEÐJUR - 
Rýmingarsala!

GÆÐI Á EN BETRA VERÐI. FÁÐU 
TILBOÐ!Vegna framkvæmda þarf 
að gera boð á undan sér M/30 mín 
fyrivara. Snjókeðjusala SKM. Smiðjuvegi 
11. 200 Kópavogur. (Erum neðst á 
Smiðjuvegi,Orkuver) S: 693-8400 & 
517-8400 www.snjokedjur.is

Tilboð
Vandaðir dömuskór úr leðri, 
skinnfóðraðir. Tilboðsverð: 4.500.- 
Misty skór Laugavegi 178, s: 551 2070.

Klassískur gítar full stærð poki,neglur 
og kennsludiskur Kr:16.900,- Gítarinn 
ehf,Stórhöfða 27 Sími:552 2125,www 
gitarinn.is, gitarinn@gitarinn.is.

Selst ódýrt.
Sófaborð ,hliðaborð, standlampi 
Sjónvarpshilla m/gleri. Nýr svartur Boss 
frakki nr 54-56, svefnsófi m/örmum 
lítið notaður og Gamalt Baldwin orgel. 
Uppl. í s. 899 0025

 Óskast keypt

KAUPUM GULL - 
JÓN & ÓSKAR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

Jón og Óskar - jonogoskar.is 
s. 552-4910.

Kaupi gull !
Ég, Magnús Steinþórsson 

gullsmíðameistari, kaupi gull, 
gull peninga og gull skartgripi. 
Kaupi allt gull, nýlegt, gamalt 

og illa farið. Leitið til fagmanns 
og fáið góð ráð.

Upplýsingar á demantar.is 
í s. 699 8000 eða komið í 

Pósthússtræti 13 
( við Austurvöll ), 

Verið velkomin

Traktorsgrafa
Óska eftir traktorsgröfu helst 4x4 
stýrðri annað kemur til greina verð 
1,5 - 3,0 millj. vantar líka lítinn 
vinnuskúr og gám á samastað til sölu 
toyota rafmagnslyftari sem þarfnast 
lagfæringar ýmis skipti uppl: 8647100.

Kaupi gamla mynt, ísl. & erlenda brons, 
silfur og gullpeninga. Peningaseðla 
frímerki póstkort. Verðmet heil söfn. 
S. 615 2715.

 Sjónvarp

Sjónvarpsflatskjár Grundig 32” 3. 
mánaða. Selst með afslætti. Uppl. í s. 
534 8555.

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

 Hljóðfæri

Harmonikur og harmonikkugeisladiskar 
í úrvali. Tökum harmonikkur í 
umboðssölu. Vorum að fá sendingu 
af nýjum ítölskum harmonikum. Úrval 
af nýjum harmonikum, útvegum 
harmonikuleikara við öll tækifæri.
www.egtonar.is Sími 824 7610 & 660 
1648.

 Vélar og verkfæri

Saumastofur o.fl. athugið. Til sölu 
Barudan ísaumsvél, 6 hausa, um 20 
ára ný uppgerð. Eldri 1 hausa vél getur 
fylgt með. Vélarnar eru góðar til að 
sauma logo í fatnað o.fl. Verð aðeins kr. 
1500 þús. Guðjón, s. 895 2485. Tanni 
auglýsingavörur.

 Skotvopn

Tilboð nú á .22 LR skotum 50 skot 
á aðeins kr. 699 pakkinn Tactical.is 
S:517 8878.

 Til bygginga

Kvistir
Sérsmíðaðir kvistir á þök. Uppsetning 
tekur aðeins einn dag. Frábær 
fjárfesting. www.kvist.is S:846-5278.

Til sölu gámur 20ft með rafmagnstöflu. 
Dokar, timbur 2x4 selst ódýrt uppl: 
893 5235.

1”x6” timbur til sölu og tvær notaðar 
hvítar bílskúrs fellihurðar stærð 2.4m x 
2.2m. Gott verð s 8924624

 Verslun

Umframlager!
Kaupum eða seljum í umboðssölu 
umframfatalager og föt úr þrotabúum. 
Vinsamlegast sendið okkur vefpóst á 
umframlager@gmail.com með öllum 
upplýsingum.

 Ýmislegt

Bónstöð til sölu. Til greina kemur að 
skipta á bíl. Uppl. í s. 844 7851.

Til sölu úr IKEA svarbrúnt Malm 
rúmgrind/gafl með/án dýnu 140x200 
og Beddinge tvíbreiður svefnsófi með 
gráu áklæði, púðum og pullum. Einnig 
ferðahundabúr, notað einu sinni í flugi 
milli landa. Passlegt fyrir stóran hund, 
t.d. Golden Retriever. Allt í fínu standi. 
Upplýsingar í síma 618 2051.

HEILSA

 Heilsuvörur

Aloe Vera Heilsunnar vegna Betri lífstíll 
- meiri orka. Magnús og Hlíf sjálfstæðir 
dreifingaraðilar 822 8244 www.flp1.is

Taktu þér tak! Með HERBALIFE nærðu 
árangri. Erla Bjartmarz S. 899 4183 
www.eco.is 

Ný netverslun: 
www.betriheilsa.is/erla

Árangur með Herbalife í 30 ár. Hringdu 
og fáðu frían prufupakka. Edda Borg S. 
896 4662 www.lifsstill.is

ORKA/ÚTHALD= vellíðan, prófaðu 
HERBALIFE , UPPL./RÁÐGJÖF Svavar, 
gsm 6183909 :)

 Fæðubótarefni

Viltu léttast? Eða þyngjast? Prófaðu 
Herbalife! Ólöf 861 5356, osa@
ismennt.is

 Nudd

Ódýrir og vandaðir ferðanuddbekkir og 
óléttubekkir til sölu. S. 891 6447, Óli.

Kínverskur nuddari/læknir hjálpar 
þér að losna við verki. Nálastunga. 
Hamraborg 20A Sími: 564 6969

TANTRA MASSAGE
Authentic initiation into the tantric 
mysteries with tantra massage. 
Unique experience for men, women 
and couples. Tel: 698 8301 www.
tantra-temple.com

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Námskeið

LEIRKRÚSIN
Síðustu námskeið vetrarins. Uppl: 
www.leir.is S: 661 2179 / 555 1809

 Ökukennsla

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

www.aksturinn.is 
 S. 694 9515

Öku og bifhjólakennsla. Tek einnig 
að mér akstursmat. Uppl. í s. 694 
9515 Haukur Vigfússon.

HEIMILIÐ

 Dýrahald

Hundagalleríið auglýsir
Kíktu á heimasíðuna 

okkar: www.dalsmynni.is 
Hundaræktun með starfsleyfi.
S. 566 8417 Tökum visa/euro

Ertu með dúfur? Þá erum við með allt 
sem þig vantar. Fóður og margt fleira. 
Dýragarðurinn Síðumúla 10 S:517-
6525.

Pomeranian strákur er tilbúin til að fara á 
nýtt heimili, hann er 11 vikna,skoðaður, 
bólusettur og örmerktur, m.ættbók. 
Uppl. í s. 822 8444

GALLERÍ VOFF farsæll hundaskóli í 
20 ár. nokkur laus pláss á námsk. 
sem hefjast 30/3 og 28/4.Kennari 
er Ásta Dóra Ingad. Dog behaviour 
Consultant .S:5667368/8622006. 
Hundaskoli.is og facebook

HÚSNÆÐI

 Leigumiðlanir

 Húsnæði í boði

www.leiguherbergi.is 

1-2 manna herb.Funahöfða 
17a -19 Rvk og Dalshraun 13 

Hfj aðganur að internet, baði. 
eldh., þurrkara og þvottavél. 

824 4535.

Room for rent 1-2 person,.
Funahöfða 17a -19 Rvk og 

Dalshraun 13 Hfj Internet, bath, 
kitch, washing room incl. 
Uppl/info í S. 824 4535. 
www.leiguherbergi.is

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.

Glæsilega stór skrifstofu herbergi til 
leigu í síðumúla uppl í s: 692 7570.

5 herb. ca 210 fm einb.hús á Kjalarnesi 
til leigu. Uppl. í síma 847 4923.

VELDU ÖRYGGI!!
Fáðu fagfólk til að sjá um útleigu á 
þínu húsnæði. Sem leigjandi gerðu þá 
ófrávíkjanlega kröfu um að skjalagerð 
sé í höndum fagfólks www.leiguhus.is 
aðstoðar þig Sími 562 2554.

Til leigu 4 herb.íbúð í graf. laus 1.4.11. 
Uppl í s. 862 8154.

Fundir / Mannfagnaður

Tilkynningar
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Til leigu björt og snyrtileg 48 fm. 
stúdíóíbúð í Furugrund í Kóp. Leiga á 
mán. 65þ. Laus strax. Hiti og rafmagn 
innifalið. Uppl. gefur Ari í s. 860 1896.

Noðrurgata 17 Akureyri 100Fm 3 herb. 
kjallari, bað og garður.

4ra herb. Litlakrika Mos. leiga m.hússj. 
164þús. 3ja mán trygging. Laus í maí 
nk. Búseti s. 520 5788.

2.herb. 71.fm íbúð til leigu í Lindunum 
Kóp. Laus strax. Uppl. í s. 892 3329 
milli kl 18-21.

Room for rent, separate kitchen and 
bathroom, price 55 þ. Langholtsvegi 
137. Uppl. í s. 896 1039.

Herb. til leigu á svæði 201. Með aðgangi 
að eldh., baðherb. og þvottavél. Uppl. í 
síma 893 3475

HVERAGERÐI TIL LEIGU FRÁ 1. JÚNÍ 
N.K. FALLEGT 109 FM TIMBURHÚS 
MEÐ STÓRUM AFGIRTUM GARÐI, 
2-3 SVEFNH. LANGTÍMALEIGA. 
FYRIRSPURNIR SENDIST Á NETFANGIÐ 
: valiant@internet.is

 Húsnæði óskast

Óska eftir 5.herb/húsi sem fyrst. Helst í 
Kóp,Gbr eða Hfj. Greiðslugeta 200 þús. 
Uppl. í s. 774 5275.

Hjón með 2 börn bráðvantar 3-5 herb. 
íbúð í grennd við Öldutúnsk. eða 
Hraunvallask. í hfj frá og með 1 maí eða 
1 júní. Skilvís og traust. Meðmæli ef þess 
er óskað. Uppl 869 8473/616 9677.

Einstæð móðir með tvær dætur óskar 
eftir 4 herb. íbúð í Rvk með stórum 
herbergjum. S. 698 5737.

Óska eftir 3-5 herb. húsnæði til 
langtímaleigu. Uppl. í s. 699 4455.

Óska eftir snyrtilegri 3 til 4 herb 
íbúð í nágrenni suðurhlíða Kóp. 
Greiðslugeta 110 til 120þús. Öruggar 
greiðslur/leigjandi. Uppl. s.869 1325/
lindbergh369@yahoo.com

Rólegur reglusamur 30ára karlmaður 
óskar eftir 2-3 herb íbúð miðsvæðis í 
RVK. 6150802 Haraldur

Óska eftir 4-5 herbergja húsnæði til 
langtímaleigu í Víkur - eða Staðahverfi. 
Upplýsingar í síma 824 2356.

 Sumarbústaðir

Geysir Haukadal
Til sölu 74 m2 sumarhús rétt austan 
við Geysi. Einstaklega fallegt útsýni yfir 
golfvöllinn og gossvæðið. Bústaðurinn 
er endurbyggður að hluta, ásamt nýrri 
viðbyggingu. Álkæddur að utan og nýir 
gluggar, ný þakklæðning og nýtt gólf. 
Einangraður að innan. Eignarlóð. Verð 
aðeins kr. 8 milljónir. Uppl. gefur Hákon 
í s. 825 0050 eða hakon@tryggir.is

Til sölu 2 lóðir í Borgarfirði.Vatn að 
lóðarmörkum Samt 6,8 ha.Uppl. í s 
8957781

 Atvinnuhúsnæði

LEIGUHÚS.IS 
LEIGUMIÐLUN

Ef þig vantar atvinnuhúsnæði Ef þú 
vilt leigja atvinnuhúsnæði Leitaðu til 
okkar reyndu manna. Leiguhús.is sími 
562 2554

Ca. 75fm iðnaðarhúsnæði með stórri 
innkeyrsluhurð í HFJ. Uppl. í s. 892 
5309.

Til leigu við Dalveg í Kóp. 80fm. 
Verslunar eða lagerhúsnæði. S. 893 
3475.

 Geymsluhúsnæði

Geymsluhúsnæði til leigu á 105 
svæðinu, 90fm hægt að fá smærri 
einingar. S: 897 3386.

www.buslodageymsla.is
Búslóðageymsla Olivers 100 kr. á dag 
hvert bretti. Starfað í yfir 20 ár. S. 567 
4046 & 892 0808.

geymslur.com
Geymslur frá 3990.- kr á mán. 
Í Garðabæ (hjá Ikea) og Reykjavík 
(Fiskislóð) Upphitað, vaktað & 
öryggismyndavélar. S. 555 3464.

 Gisting

ATVINNA

 Atvinna í boði

Debenhams 
vantar snyrti- eða 
förðunarfræðing í 

hlutastarf.

Vinnutími er samkomulag 
og miðast við opnunartíma 

verslunarinnar.
Áhugasamir sendi póst á 

debenhams@debenhams.is 
eða skili umsókn í verslunina.

ATVINNUTÆKIFÆRI. Ertu atvinnulaus 
eða vantar aukavinnu? Vegna breyttra 
aðstæðna er til sölu ýmiskonar vélar, 
tæki og áhöld til hreingerninga og 
gólfbónunar. Ýmis skipti koma til 
greina. Uppl. í síma 893-8693 kl 16-18

Óska eftir manneskju í heimilishjálp og 
önnur smáverkefni. 2-3 tíma í viku eftir 
samkomulagi. Uppl. í s. 552 5137.

Spjalldömur Rauða Torgið leitar 
samstarfs við spjalldömur, góðir 
tekjumöguleikar fyrir duglegar 
og skemmtilegar konur. Uppl. á 
RaudaTorgid.is og PurpleRabbit.eu

Tannlæknastofa í Hafnarfirði vantar 
aðstoðarmann tannlæknis i vinnu 2-3 
daga í viku, vinnutími 8:30 til 17:30 og 
klukktími í frí í hádeginu. Viðkomandi 
þarf að hafa góða kunnáttu í 
mannlegum samskiptum, starfsreynsla 
æskileg en ekki nauðsynleg, þarf að 
hafa einhverja tölvukunnáttu og vilja 
hafa hreint í kringum sig. Æskilegur 
aldur er 35 ára og eldri, reykingafólk 
kemur ekki til greina. Vinnan gæti orðið 
100% í haust, framtíðarstarf. Uppl. á 
netfangið jaxlinn(hjá)jaxlinn.is

TILKYNNINGAR

 Tilkynningar

Bílskúrsmarkaður Rauðagerði 18. Opið 
frá 11 til 18.

Indjánagufa í Mosfellsbæ helgina 1.- 
3. apríl Tökum á móti 7-15 manna 
hópum.

 Einkamál

Spjalldömur 908 5500
Opið allan sólarhringin.

Sími 562 4250

FJÁRFESTING
FASTEIGNASALA EHF

Borgartún 31 - 105 Reykjavík - www.fjarfesting.is - fjarfesting@fjarfesting.is

Pétur Þ. Sigurðsson hrl.
löggiltur fasteignasali

Söluturn með 
mikla möguleika

Allar nánari upplýsingar veitir

Kristberg Snjólfsson
s. 892-1931

www.landmark.is - sími: 512 4900 - Bolholti 4

Góður söluturn á mjög góðum stað. Allt 
tekið í gegn nýlega. 
6 Spilakassar,DVD leiga og Lotto. Þetta er 
söluturn sem býður upp á mikla möguleika 
t.d íssölu en þarna var lengi vel ein besta 
ísbúðin í bænum. Góðir tekjumöguleikar 
fyrir samhenta fjölskyldu. Hægt að fá afhent 
STRAX.

Fasteignir

Fasteignir

Þú getur alltaf lesið Fréttablaðið frítt á Vísi 

eða fengið sendan daglegan tölvupóst 

með blaði dagsins. Nánari 

upplýsingar á: visir.is/dreifing

FRÉTTABLAÐIÐ Á NETINU
Vísi 
U


