
Umhverfisátak

Inni á vef Orkuseturs eru ótal reiknivélar þar sem hægt er 
að reikna út ýmsa kostnaðarliði sem snúa að gjöldum sem 
tengjast daglegu lífi flestra. Til dæmis hversu mikið má 
spara með því að skipta um gler í húsinu og þannig lækka 
hitakostnaðinn. 

SKYRMAÐUR
Þótt Árni sé framleiðandi 
erlendra verkefna hjá 
Saga Film lendir hann 
líka stundum fyrir framan 
myndavélarnar. Hann lék 
í norskri skyrauglýsingu, 
framleiddi sænska skyr-
auglýsingu og lánaði 
nýlega hönd sína til að 
snúa tappa af Súkkul-
aðimjólk. „Ég sækist ekki 
sérstaklega eftir þessu 
en læt stundum til leiðast 
þegar óskað er eftir því. 
Ég virðist hafa leikræna 
hæfileika og útlit sem 
hentar í bland.“
MYND/GVA

Það var náttúrulega frábær upp-
lifun að sjá sjálfan sig í þáttunum 
og aðalfúttið að vera einmitt í 

Game of Thrones. Ég hefði vart tekið 
að mér hlutverk statista fyrir nokkurn 
annan þátt,“ segir Árni, sem var dyggur 
áhorfandi þáttanna áður en þeir komu til 
framleiðslu hérlendis og fannst tæki-
færið því spennandi. 

„Ég var alltaf að vonast til að vera 
drepinn; það hefði verið alskemmtileg-
ast. Að fá á sig blóð og gera eitthvað rót-
tækt í stað þess að þramma bara á eftir 
Jóni Snjó,“ segir Árni, sem áhorfendur 
hafa séð bregða fyrir í fyrstu tveimur 
þáttunum af nýju seríunni af Game of 
Thrones.

„Maður veit svo sem aldrei hvort 

maður lendir í mynd eða á gólfi klippar-
ans en ég þykist viss um að ég eigi eftir 
að sjást meira í nýju þáttunum. Aukaleik-
arar eiga þó aldrei að ná athygli áhorf-
andans og alls ekki að stela senunni en 
Íslendingar fylgjast með sínu fólki. Ég hef 
því fengið einhvern tug læka fyrir verkn-
aðinn á Facebook,“ segir Árni og hlær.

EFTIRSÓKNARVERT ÆVINTÝRI
Árni er framkvæmdastjóri erlendrar 
framleiðslu hjá Saga Film en það var 
samkeppnisaðilinn Pegasus sem vann 
Game of Thrones á Íslandi.

„Ég var ekki byrjaður hjá Saga Film 
þegar ég var statisti í fyrri þáttaröðinni. 
Í henni voru frekar fáir Íslendingar en í 
þeirri seinni skiptu þeir tugum. Sumir 

VILDI VERA DREPINN
BREIÐHOLTSVILLINGUR  Árni Björn Helgason hefur mörg járn í eldinum. 
Hann vaktar nú hvert fótmál Jóns Snjós í heimsæðinu Game of Thrones.
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MEÐ ÖMMU
Eftir fyrsta bekk 
var ég sendur í 
heimavist á Hér-
aðsskólanum á 
Reykjanesi í Ísa-
fjarðardjúpi, þar 
sem amma vann í 
eldhúsinu. Það var 
jákvæð og fyrir-
byggjandi aðgerð 
svo ég yrði ekki 
alræmdur Breið-
holtsvillingur.

sjást meira í mynd en aðrir og 
sennilega er ég einn af þeim mest 
áberandi. Fyrir það uppskar ég dálitlar 
óvinsældir enda vill enginn lenda lengst 
á bak við og helst birtast á skjánum. 
Hvað ég er hávaxinn var galli í fyrri 
seríunni og þá sást bara í hökuna á mér 
við hlið Jóns Snjós en nú voru þeir 
hressari á að leyfa okkur að vera með,“ 
segir Árni.

Game of Thrones hefur slegið í gegn á 
heimsvísu og Árni segir aðdáendur þátt-
anna ytra hafa boðist til að borga undir 
sig flug og vinna launalaust til þess eins 
að geta sagst hafa leikið í þáttunum. 

„Þetta var líka stórskemmtilegt 
verkefni og ánægjulegt að vinna með 
aðalleikurum þáttanna sem voru jarð-
bundnir og alúðlegir. Á tökustað var 
sannarlega jafn kalt og það lítur út fyrir 
að vera en mér var þó ekki kalt. Við 
sem búum í Snjólandinu fengum hlýjar 
og voldugar gærur en Krákurnar voru 
að krókna með þunnar leðurpjötlur á 
höndum og haus.“

LANGAR AÐ VINNA MEÐ TARANTINO
Í starfi sínu umgengst Árni sumar af 
nafntoguðustu persónum kvikmynda-
bransans. Hann eyddi páskunum á ferð 
um landið með breska handritshöf-
undinum og leikstjóranum Christopher 
Nolan í leit að mögulegum tökustað 
fyrir næstu kvikmynd hans, Interstellar.

„Kvikmyndagerð snýst um gott 
aðgengi og á Íslandi eru fjöll, jöklar og 
lón nánast við þjóðveginn. Í útlöndum 
þarf oft að fara upp fyrir trjálínu og þá 
fylgir tilheyrandi háfjallaveiki og fleiri 
áskoranir. Aðstæður eru því einstakar 
á Íslandi og ávallt með í för vanir menn 
sem þekkja hvern krók og kima.“  

Árni segir fræga einstaklinga í brans-
anum oft kjósa leynd yfir ferðum sínum 
þótt stundum verði ekki komist hjá því 
að spyrjist út hverjir séu á ferðinni.

„Maður gefur þó ekkert upp fyrr en 
búið er að skrifa undir en óhætt er að 

segja að margir eru að spá og spekúlera 
með spennandi verkefni hér á landi.“

En á Árni sér draumaverkefni eða 
sérstakt átrúnaðargoð sem hann vildi 
starfa með heima á Íslandi?

„Ég gat strikað Star Trek út af óska-
listanum þegar ég tók þátt í gerð 
hennar á Íslandi síðastliðið sumar og 
nú stendur til að gera nýja Star Wars-
mynd. Það væri ekki leiðinlegt ef hún 
yrði tekin upp hér enda íslenskar auðn-
ir og ís kjörið tökulendi fyrir geimmynd-
ir. Þá þætti mér skemmtilegt ef Quentin 
Tarantino kæmi hingað til að leika eða 
leikstýra því ég fór alveg á mis við hann 
þegar hann gerði sér glaðan dag hér um 
árið,“ segir Árni og hlær dátt.

ÚR FELLUNUM Í HEIMAVISTARSKÓLA
Árni er menntaður matreiðslumaður 
en hefur lagt eldamennskuna á hilluna. 

„Leið mín yfir í kvikmyndabransann 
lá í gegnum matreiðsluþætti sem ég 
gerði fyrir Stöð 2 og Skjá einn á árum 
áður. Mér leiddist fljótt að vinna á veit-
ingahúsum þegar aðrir voru í fríi og 
maður þarf að hafa virkilega ástríðu til 
að starfa sem matreiðslumaður. Mér 
þótti matreiðslan því skemmtilegra 
hobbí en vinna,“ segir Árni sem er bor-
inn og barnfæddur Reykvíkingur.

„Ég er alinn upp í Fellunum í Efra-
Breiðholti og eftir fyrsta bekk í Fella-
skóla var ég sendur ásamt fleiri vill-
ingum í heimavist á Héraðsskólanum 
á Reykjanesi í Ísafjarðardjúpi, þar 
sem amma vann í eldhúsinu. Það var 
jákvæð og fyrirbyggjandi aðgerð svo 
ég yrði ekki alræmdur Breiðholtsvill-
ingur en unglingastigið tók ég síðar í 
Hólabrekkuskóla,“ útskýrir Árni sem 
er einstæður faðir. „Helgina á ég með 
tveggja ára dóttur minni. Við förum 
gjarnan í sund og höfum það skemmti-
legt. Síðast fórum við á Dýrin í Hálsa-
skógi þar sem hún steinsofnaði undir 
vögguvísunni.“

 ■ thordis@365.is

ÍSLENSKIR 
HÆFILEIKAR Í 
HÁVEGUM Pegasus 
vann að gerð Game of 
Thrones á Íslandi. Árni 
Björn stendur aftan við 
miðju og er sá hávaxni 
með hettuna.

Við byrjuðum að halda grænt 
bókhald þegar við inn-
leiddum Svaninn, sem er 

opinbert umhverfismerki Norður-
landa, fyrir ári síðan og útkoman 
er afar góð,“ segir Gylfi Freyr 
Guðmundsson, aðstoðarhótel-
stjóri Grand Hótels Reykjavík. Með 
grænu bókhaldi er gerð krafa um 
ársfjórðungslega úttekt og tekur 
Gylfi saman tölur yfir allar vörur 
og þjónustu sem hótelið kaupir, 
auk gestafjölda, fjölda gistinátta, 
orkunotkun og sorpflokkun. „Þess-
ar upplýsingar færi ég í viðamikið 
excel-skjal sem gefur okkur tölu-
legar upplýsingar,“ útskýrir Gylfi 
og bætir við að niðurstöðurnar 
hafi breytt miklu fyrir hótelið. 
„Bókhaldið veitir okkur mikla 
yfirsýn yfir reksturinn og hjálpar 
til við áætlanagerð,“ segir hann 
og tekur dæmi um að fyrir ári hafi 
hundrað prósent af sorpi hótelsins 
verið óflokkuð. „Í dag eru einungis 
36,3 prósent þess óflokkuð. Í þessu 
felst talsverður sparnaður enda 
kostar pening að farga óflokkuðu 
sorpi,“ segir hann. Hótelið flokkar 
í dag í tólf flokka, meðal annars líf-
rænan úrgang, bylgjupappa, málm, 
fernur og plastumbúðir. „Þá tekur 
efnamóttakan alla feiti og olíu úr 
eldhúsinu.“

Bókhaldið hefur orðið hvatinn 
að ýmsum breytingum. „Á hót-
elum er notað mikið af hreinsiefn-
um. Í dag eru tæp hundrað pró-
sent þeirra efna sem við notum 
vottuð en áður voru aðeins 16 
prósent þeirra vottuð,“ upplýsir 
Gylfi og tekur annað dæmi. „Fyrir 
ári notuðum við heilt tonn af klór 
á ári en í dag notum við engan 
klór nema í spa-inu þar sem þess 
er krafist af heilbrigðiseftirlitinu.“

Gylfi segir aðalhvatann að því 
að hótelið tók upp umhverfis-
væna stefnu hafa komið frá gest-
um. „Áður en hópar panta er sent 
til okkar eyðublað sem við fyllum 
út og þar er ávallt spurt hvaða 
umhverfisstöðlum við fylgjum og 
því ljóst að gestir gera kröfu um 
umhverfisvænan rekstur.“

Gylfi segir starfsmenn með-
vitaða um umhverfisstefnu hót-
elsins. „Við erum reglulega með 
nýliðanámskeið og auk þess 
árlegt upprifjunarnámskeið 
fyrir alla starfsmenn þar sem við 
förum yfir á hverju helst þurfi að 
hnykkja.“ Hann segir bestu með-
mælin vera að margir starfsmenn 
hafi yfirfært hugmyndafræðina 
yfir á heimili sín og séu farnir að 
flokka rusl og vera meðvitaðri um 
umhverfið.

GRÆNT 
BÓKHALD
GRAND HÓTEL KYNNIR  Grænt bókhald er haldið 
á Grand Hóteli Reykjavík. Það hefur ekki aðeins 
góð áhrif á umhverfið heldur einnig á reksturinn.

ÁNÆGÐ Starfsmenn Grand Hótel eru ánægðir með átakið og eru margir hverjir farnir 
að flokka heima hjá sér.
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Tónleikar til heiðurs hljóm-
sveitinni ELO (Electric Light 
Orchestra) verða í Eldborgarsal 
Hörpu í kvöld kl. 20. ELO er ein 
vinsælasta hljómsveit allra tíma 
og átti ótrúlegu fylgi að fagna 
á meðal okkar Íslendinga á átt-
unda og níunda áratug síðustu 
aldar. Lagasmíðar snillingsins 
Jeffs Lynne eru löngu sígildar og 
á tónleikunum verður hvergi til 
sparað til að útkoman verði sem 
glæsilegust.  
Lög eins og Living Thing, Evil 
Woman, Telephone Line, Hold on 
tight, Mr. Blue Sky og Don’t bring 
me down munu hljóma en tón-
listarstjóri er Jón Ólafsson. Fram 
koma Eiríkur Hauksson, Eyþór 
Ingi, Jóhann Helgason, Magni 
Ásgeirsson og Pétur Örn Guð-
mundsson auk margra hljóðfæra-
leikara.

TIL HEIÐURS ELO

ÁHUGAVERT Eyþór Ingi er meðal þeirra 
söngvara sem stíga á svið í Eldborgarsal 
Hörpu í kvöld.
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Það er staðreynd að litaval og 
klæðnaður getur skipt miklu máli 
þegar fólk kemur fram í sjón-

varpi. Arnar Gauti Sverrisson, tískuráð-
gjafi og stílisti, hefur langa reynslu úr 
tískuheiminum. Hann var spurður hvað 
honum fyndist um klæðaburð frambjóð-
enda til alþingiskosninganna sem komu 
fram í umræðuþætti RÚV í vikunni. „Það 
er greinilegt að formenn flokkanna eru 
að spila þetta mjög öruggt, hvað varðar 
fatavalið,“ svarar Arnar. „Það er kannski 
ekkert skrítið þar sem þetta er form-
legur þáttur og frambjóðendur greini-
lega ekki fyrir að taka mikla áhættu. Mér 
fannst þó einn herramaður áberandi vel 
til hafður en það var Bjarni Benedikts-
son. Þótt hann sé í svörtum fötum og 
hvítri skyrtu með svart bindi, og hinir 
herramennirnir allir líka dökkklæddir, 
þá er það oft þannig að það er sniðið á 
fötunum og fasið sem lætur menn bera 
fötin vel,“ segir Arnar enn fremur.

DÖKKIR LITIR
„Upp til hópa eru allir formennirnir allt-
of dökkt klæddir að mínu mati, en sumir 
eru frjálslegri með fráhneppta skyrtu. 
Það hefði verið gaman að sjá kvenkyns 
frambjóðendurna fara í liti í staðinn fyrir 
svart en með því hefðu þær frekar getað 
látið ljós sitt skína, þær hefðu alla vega 
fengið meiri athygli sjónvarpsáhorf-
enda,“ segir Arnar og bætir við: „Yfir 
heildina litið er eins og formennirnir séu 
að fara í jarðarför.“

Arnar segir að stjórnmálamenn ættu 
að hugsa um þessa hluti og leita sér 
aðstoðar við fataval. „Þetta er stór hluti 
af ímyndinni bæði fyrir frambjóðendur 
og flokka. Þegar fólk er allt í einu komið 
í sviðsljósið er þetta hluti af því að 
koma fram. Ekki skiptir máli hvort herr-
arnir séu með bindi, slaufu eða bindis-
lausir heldur er það persónuleikinn sem 
ræður.“

Þegar Arnar var spurður hvort 
bindið ætti að vera í stíl við þann lit sem 
flokkurinn notar, svarar hann: „Það er 
nú pínu klént. Menn þurfa að hugsa út í 
heildarútlitið, hárið, jafnt sem annað.“

Enginn frambjóðandi hefur enn leitað 
til Arnars með ósk um aðstoð. 

MÁTTUR LITANNA
Þegar forsetakosningar stóðu yfir í 
Bandaríkjunum í haust var mikið rætt 

um klæðaburð og liti frambjóðenda. 
Tískulöggur sögðu álit sitt í blöðum og á 
það var bent að ákveðnir litir hefðu sál-
fræðilegt gildi og áhrif á hugsun manna. 
Það sé þess vegna engin tilviljun að 
mörg veitingahús noti liti í umhverfinu 
og íþróttafélög velta fyrir sér boðskap 
litanna í kappleikjum. Oft er talað um 
„græna herbergið“ um íverustað þeirra 
sem bíða eftir að komast inn í sjón-
varpssal. Herbergið nefnist svo vegna 
þess að græni liturinn hefur róandi 
áhrif. Blár litur þykir þó vinsæll í ýmiss 
konar markaðsherferðir þar sem hann 
táknar völd. Þegar frambjóðendur birt-
ast í ljósbláum skyrtum með ermarnar 
brettar upp eru þeir að skírskota til hins 
almenna borgara. Dökkur grár litur er 
merki um íhaldssemi en ljósari grár litur 
er tákn um félagsleg tengsl viðkomandi. 
Rautt er hins vegar litur þess sem vill 
vera árásargjarn eða reiður. Brúnn litur 
getur þýtt að viðkomandi sé jarðbund-
inn. Fjólublár er hins vegar tengdur 
trúarbrögðum, kóngafólki og lúxus og 
þykir þess vegna ekki heppilegur.  
 ■ elin@365.is

KOSNINGAFUNDUR 
EINS OG JARÐARFÖR
ENGIN LITAGLEÐI  Frambjóðendur til alþingiskosninga eru að selja ímynd 
sína og þess vegna þarf að vanda vel framsetningu orðs en ekki síður 
framkomu, látbragð og klæðaburð.

JARÐARFÖR? Frá 
vinstri: Þórður Björn Sig-
urðsson frá Dögun, Jón 
Þór Ólafsson frá Pírötum, 
Guðmundur Steingríms-
son frá Bjartri framtíð, 
Bjarni Benediktsson frá 
Sjálfstæðisflokki, Sigurjón 
Haraldsson frá Hægri 
grænum, Sigurbjörn 
Svavarsson frá Flokki 
heimilanna, Sigmundur 
Davíð Gunnlaugsson frá 
Framsóknarflokki, Jón 
Bjarnason frá Regnboga-
flokki, Katrín Jakobs-
dóttir frá Vinstri grænum, 
Katrín Júlíusdóttir frá 
Samfylkingu og Örn 
Bárður Jónsson frá 
Lýðræðisflokki auk frétta-
manna RÚV.

SKIPTIR MÁLI Arnar Gauti segir að það skipti 
miklu máli hvernig klæðaburður frambjóðend-
anna er í sjónvarpssal.

EUROBANDIÐ
LAUGARDAGURINN 

13. APRÍL Á
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VW Golf trendline. Árgerð 2007, 
ekinn 122 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur 
,topplúga . Verð 1.590.000.tilboð 
1.390.000 kr Rnr.104657.

BMW X5 3.0d e70. Árgerð 2009, 
ekinn 37 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
8.190.000. skoðar skipti Rnr.104533.

BMW 5 520d e60. Árgerð 2007, ekinn 
53 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur leður , lúga 
ofl . Verð 4.990.000. tilboð 4.500.000 
kr Rnr.104472

MMC L200 double cab gls 4wd diesel 
turbo d/c. Ág.11/000 ekinn 302 
Þ.KM,skoðaður 14, pallhús,ny dekk . 
Verð 480.000. Rnr.222224

Bílamarkaðurinn
Smiðjuvegi 46E, Kópavogi

Sími: 567 1800
 

4X4
 AUDI A6 quatro 3.2. Árgerð 2005, 
ekinn 139 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 2.690.000. Rnr.221011.

2010 ÁRG
TOYOTA Land cruiser 150 gx . Árgerð 
2010, ekinn 58 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur.
skoðar skipti Verð 8.580.000. 
Rnr.135495.

Bíll.is
Sími: 577 3777

www.bill.is

TILBOÐ 3.990.000.-
JEEP WRANGLER RUBICON 35”.
Árgerð 2008,ekinn aðeins 59.þ 
km,bensín,6 gírar,er á staðnum.Verð 
áður 4.690.000.- Tilboð 3.990.000.- 
Rnr.125811.S:562-1717

TILBOÐ 3.900.000 + VSK
 MAN L36 10.224 llc.Árgerð 
2001,ekinn 223.þ km,dísel, 8 
gírar,pallur með sturtu aftur og 
til hliðar,krani,útbúnaður fyrir 
snjótönn,er á staðnum,topp 
smurbók.Tilboð 3.900.000.+vsk. 
Rnr.320482.S:562-1717

TILBOÐ 4.990.000.-
M.BENZ SPRINTER 316 CDI 4X4.
Árgerð 2006,ekinn aðeins 85.þ km,9 
manna,lítur vel út,ný dekk,gott 
lakk,er á staðnum.5 gírar. Verð 
áður 5.890.000.- Tilboð 4.990.000.- 
Rnr.102729. S:562-1717

 FIAT 500 LOUNGE.Árgerð 2013,5 
gírar,vel útbúnir bílar,glerþak,mp3,city 
stýri og margt fleira,mjög 
eyðslugrannur,er á staðnum,eigum 
einnig rauða,svarta og hvíta til 
afhendingar strax.Verð 2.670.000.- 
S:562-1717.

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík

Sími: 562 1717
Opið virka daga 10-18 & lau 

12-16.
www.bilalif.is

SUBARU JUSTY S Árgerð 2008. Ekinn 
125 Þ.KM Verð kr. 990.000. Raðnúmer 
134267

Bílasala Reykjavíkur
Bíldshöfða 10, 112 Rvk.

Sími: 587 8888
VANTAR BÍLA Á SKRÁ

www.br.is

GÓÐ KAUP !
Landrover Freelander 2 S Diesel 
06/2008 ek 91 þ.km Leðurklæddur 
flottur jepplingur nú á 3290 !!!

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.

Sími: 567 2000
www.bilfang.is

KIA Sorento dísel beinskiptur. Árgerð 
2010, ekinn 42 Þ.KM, dísel, 5 gírar. 
Verð 4.590.000. Rnr.140351.

SUBARU Legacy lux. Árgerð 2008, 
ekinn 84 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 2.990.000. Rnr.140136.

SAAB 9-7x arc. Árgerð 2007, ekinn 
52 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
3.290.000. Rnr.110863. VERÐ NÚ kr: 
2.490.000,-

NISSAN Navara 4wd double cab at 
se. Árgerð 2007, ekinn 126 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 2.990.000. 
Rnr.110675.

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 590 2160
 www.notadir.is

Vinnuvéla- Lyftara- og 
Bifreiðaflutningar á verði fyrir þig.

Vaka
Skútuvogi 8, 104 Reykjavík

Sími: 567 6700
24 tíma þjónusta

http://www.vakahf.is

VW Golf variant comfortline 8v 
Station. Árgerð 2004, ekinn 144 
Þ.KM, bensín, 5 gírar.- TILBOÐ 700þ - 
Rnr.155256.

FULLÚTBÚINN 
STRANDVEIÐIBÁTUR

Skrokkurinn er 9 m langur. Vélin er 
Cummins 148 kw með kælikerfi frá 
Vetus , árg ‚91, vélin tekin upp 2010, 
gengur yfir 15 mílur. 3 Dng 6000i, 
1 sænsk rúlla. Öll helstu tæki, jmc 
dýptarmælir. Skipaskránúmer er 9048. 
. V. 8.000þ Rnr.220027.

NISSAN Patrol gr. Árgerð 2005, ekinn 
151 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
2.890þ áhvl 1750þ , Skoðar skipti, Bíll 
í toppstandi. Rnr.124712.

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík

Sími: 577 4747
Óskum eftir bílum á söluskrá og 

á staðinn
www.hofdabilar.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

M.BENZ GLK 350 4MATIC Árgerð 
2010, ekinn 35 Þ.km, bensín, 
sjálfskiptur, leður. Verð 6.980.000. 
Rnr.283047 - Sá huggulegi er í salnum!

FORD F350 KING RANCH 4X4 
02/2009, ekinn aðeins 39 Þ.km, 
dísel, tölvukubbur, sjálfskiptur. Verð 
5.990.000. Rnr.283292 Pallbíllinn fagri 
er í salnum!

Höfðahöllin
Funahöfða 1, 110 Rvk.

Sími: 567 4840
www.hofdahollin.is

ÆTLAR ÞÚ AÐ SELJA 
BÍLINN ÞINN?

Viltu láta bílinn standa á vel staðsettu 
og góðu plani til sölu þar sem hann 
selst? Ef svo er komdu með bílinn til 
okkar á Toyota Selfossi

Toyota Selfossi
Fossnes 14, 800 Selfoss

Sími: 480 8000 / 664 8000
http://www.toyotaselfossi.is

REYKJAVÍK
MOTOR CENTER

Íslenska mótorhjólabúðin

VIÐ HOLTAVEG • SÍMI 510 9090

www.rmc.is

Magnaðir gripir

VICTORY JACKPOT / 2,340 km.
kr. 1.750.000

SUZUKI MARUDER 1800 / 21,000 km.
kr. 1.750.000

HONDA SHADOW 750 / 4,700 km.
kr. 990.000

SUZUKI GSXR 600 / 3,600 km.
kr. 990.000

RÚMGÓÐUR SÝNINGARSALUR

2007

2007

2007

2007

REYKJAVÍK
MOTOR CENTER

Íslenska mótorhjólabúðin

VIÐ HOLTAVEG • SÍMI 510 9090

www.rmc.is

Magnaðir gripir

TRIUMPH TIGER XC 800 / 30,000 km.
kr. 1.990.000

YAMAHA WILDSTAR 1600 / 33,700 km.
kr. 950.000

HONDA CB 600 HORNET 2008 / 12,700 km.
kr. 990.000

HARLEY DAVIDSON FATBOY / 5,200 km.
kr. 2.900.000

2011

2004

2008

2007

RÚMGÓÐUR SÝNINGARSALUR

2004

ÚRVALS
GÆÐABÍLAR
HJÁ HEKLU
Opið í dag: 12-16

Laugavegi 174  · S.590 5040
heklanotadirbilar.is

MM Pajero GLS 33”
33”. Árgerð 2001, bensín
Ekinn 129.000 km, sjálfsk.
Ásett verð: 1.250.000,-
Tilboð:950.000,-

Chevrolet Lacetti
Árgerð 2005, bensín
Ekinn 93.000 km, sjálfsk.
Ásett verð: 950.000,-
Tilboð: 790.000,-

MM Montero
Árgerð 2003, bensín
Ekinn 164.000 km, sjálfsk.
Ásett verð: 1.290.000,-
Tilboð:990.000,-

Toyota RAV4
Árgerð 2002, bensín
Ekinn 184.000 km, sjálfsk.
Ásett verð: 1.090.000,-
Tilboð:790.000,-

MM Pajero 3.5 V6
Árgerð 1999, bensín
Ekinn 169.000 km, sjálfsk.
Ásett verð: 990.000,-
Tilboð: 690.000,-

til sölu

til sölu

smáauglýsingar
smaar@frettabladid.is / visir.is

512 5000
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 
er opinn alla virka daga frá 8-17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is
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CHEVROLET Tahoe 4x4. Árg 1999, ek 
71 Þ.MÍLUR, bensín, sjálfsk, leður, góð 
dekk ofl, Bíll í góðu standi, Ásett verð 
790.000. Rnr.142134. Er á staðnum,

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardögum 11-15.
www.100bilar.is

Jötunn - Vélar ehf
Austurvegi 69, 800 Selfoss

Sími: 480 0400
http://www.jotunn.is

 Bílar til sölu

Ford focus árg. 2001 , ek. 151þúsund 
, beinskiptur. Verð 450.000,- Uppl. í s. 
696 6529 eða 898 7569

Yamaha Virago 535 cc árgerð 2004 
ekið 16.300 km. Verð: 450.000 kr. Gott 
byrjendahjól. Uppl. í síma: 772-0323 
eða 847-3535.

Til sölu Dodge Ram ‚08. 6,7L Ekinn 69 
þús. 35‘ dekk. Verð 5.990.000. Uppl. í 
s. 896 1931.

Toyota Rav 2005 ekinn 135.000. 
Beinskiptur, vetrar og sumardekk 
fylgja. Tilboð 1.250.000.- Uppl. Í síma 
844 2544.

Wv Póló árg. ‚01 ek. 177 þús. beinsk. 
skoðaður ‚14 vetrardekk ný tímareim 
topp bíll verð 355þús. gsm 868 2352.

Tilboðsverð á rafbílum frá Kr. 
2.995.000 heimkomið með öllu! 
Útvegum nýja og nýlega bíla frá öllum 
helstu framleiðendum, sýningarbíla, 
eftirársbíla og útsölutilboð. Rafbílar, 
Metanbílar, Metanbreytingar, Bensín 
og Díselbílar. Höfum selt hundruði 
bíla til Íslands. www.islandus.is - S. 
5522000

Ford Focus árg. 30/9/99 ekinn 150 
þús. Á nýlegum nagladekkjum í góðu 
lagi og skoðaður. Verð 390 þús. S: 860-
1330 Gylfi.

Land Cruiser árg. ‚02, ek. 198þ. 
Nýskoðaður. Upphækkaður með 
dráttarkrók. Sumardekk fylgja. 
Verðhugmynd 2,4m. Uppl. í S. 896 
2999

VW polo 1.0, ‚98. 3 dyra, beinsk. Ekinn 
162 þús. Verð 190 þús. S: 863 8379.

Chrysler cirrus árg‘02 ssk, magasín, 
leður, cc, rafmagn í sæti, næsta 
skoðun júní 2014. Bíll í toppstandi. 
Verð aðeins 399þús S:8685090

Toyota Yaris árg. ‚00 1300. Beinskiptur, 
ekinn 169 þús. Skoðaður 2014. Verð 
540 þús. Uppl. í s. 699 3988.

Hyundai Sonata 06 árg, ssk, ek 
104þús, dökkblár, nýskoðaður, 
þjónustubók, umboðsbíll, nýsmurður, 
vetrar + sumardekk, ásett 1.5millj verð 
1.090.000 staðgreitt. S: 775 6035.

Nissan Primera Acenta 2003 til sölu. 
Ekinn 88þ km. Sjálfsk, nýskoðaður, 
sumar+vetrardekk. Verð 990þ. Uppl. S: 
663 2282.

Benz ML320 árg 2000, ek 160þ 
km, bensín, sjálfskiptur, 4WD, nýtt 
heilsárdekk, skoðun 01/2014. Uppl í 692 
9424 (á ensku) eða benzml320tilsolu@
gmail.com Verð 900þ kr.

Ford Explorer Sport Trac, árgerð 2007, 
ekin 46000km, bensín 6strokka, plur 
áklæði, sjálfskiptur, verð 2,200,000, 
bein sala. Uppl í síma 820 5581.

Mitsubishi Outlander 4WD árg. 
‚95. ekinn 135 þ, sjálfskiptur, hiti í 
sætum, rafmagn í rúðum, samlæsing, 
geislaspilari. Toppeintak. Verð 995 
þúsund. S. 824 3182

Til sölu ford 350 Harley davidson 
árg.‘05. Ek. aðeins 33.000 km. Ásett 
verð 3.5millj. Uppl. Í s: 892 9260.

BMW X5 2003, 3.0. Ek. 157.000. Verð 
1.890.000 kr. FRÁBÆRT eintak. S. 
899 8855.

Til sölu sparneitinn Mitsubishi Colt 
GLX1300 3dyra. Keyrður 195.000. Verð 
390.000. Upplýsingar veitir Sigurður 
sími 845 7822.

Til sölu Chevrolet Corsica árgerð 1992. 
Tilboð óskast. Upplýsingar í síma 
5675603

Pajero GLS 2005, 7 manna. Disel, 
sjálfskiptur, ekinn 135 þ. Ás. 
verð 2.950 þ. Skipti á ód. Gott 
staðgreiðsluverð. Uppl 695 1854.

Citroen C 3 árg ‚03. Aðeins keyrður 
66þús. Skoðaður ‚14. Nagladekk 
og sumardekk á felgum. Algjör 
sparibaukur. Verð 750.000. S. 694 
3601.

VW GOLF 2001 EKINN 41500
Sjálfskiptur, sér ekki á honum. Einn 
eigandi. Alltaf geymdur inni. Nánast 
ónotuð vetradekk á felgum fylgja 
með. Engin skipti. Verð 750 þús. Uppl. 
í 695-6677 eða 895-8685.

!!! LINCOLN LS 2002 !!
Flottur bíll á góðu verði til sölu. 
Er hlaðinn aukabúnaði og 17” 
felgugangur fylgir með. Árgerð 2002, 
ekinn 58 þús. mílur. Verð 1.490.000kr. 
stgr. Uppl. í síma: 898 6979.

Toyota Avensis 1,8L 05/02. Sjálfsk. 
Toppeintak. Verð 550 þús. S. 899 5895.

Til sölu Runault Master sendibíll 
stuttur árg. ‚05 ek. 160 þ. mikið 
endurnýjaður. Ath skipti á ódýrari 
fólksbíl kemur til greina. Uppl. í s. 
659 4403.

Land Rover Freelander fæddur 
12.2000. Ek. 72þús, fæst á 350þús. 
Pakkdós farin. Mynd má finna á bland.
is. Uppl. í S. 8486844/7721223

Toyota Corolla ‚99 til sölu. Ek. 192 
þús. Skipt um tímareim, er með 
dráttarkrók, beinskiptur, skoðaður - 
næsta skoðun sept. ‚14. Góður bíll. 
Uppl. í s. 690 3672.

Suzuki Ignis 4x4 árg 2004. Ekinn 93 
þús km. Heilsársdekk. Verð 740 þús 
eða tilb. Uppl. í S. 899 5189.

BÍLASÝNING
laugardaginn 13. apríl kl. 12-18 hjá IB ehf Selfossi

Sýnum stórglæsilegan Ford F350 2013 Platinum  
37”breyttan  
ásamt öðrum  
Ford F350  
2013 bílum. 

www.ib.is upplýsingar í síma 480 80 80

Árgerð 2006 - Loft að aftan - Beygjubúkki - I shift sjálfskipting - Fassi 360 
XP krani - Árgerð 2005 - 7 x glussi - 2 x dauðir - Spil 2.5 tonn - Fjarstýring 

- Gámapallur og gámalásar - Mannkarfa - Gálgi til að hífa gler

Kletthálsi 2 • 110 Rvk 
S. 586 1414 • www.stora.is

Árgerð 2013 Beinskiptur
14“ álfelgur 
Getum afhent bíla strax. 
Verð 2.590þ.kr
Verð frá umboði 3.000þ.kr.
Raðnúmer 133069

Toyota Avensis Sol 2,0 Dísel Ónotaður – ekinn 0 km

- NOTAÐIR BÍLAR -

www.bilaland.is

HYUNDAI Getz. Nýskr. 06/07, 
ekinn 86 Þ.KM, bensín, 5 gírar. 
VERÐ 1.190.000. Rnr.270238.

HONDA CRV. Nýskr. 09/07, ekinn 
110 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
VERÐ 3.290.000. Rnr.280464.

BMW 130i. Nýskr. 04/07, ekinn 95 
Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
VERÐ 3.490.000. Rnr.151872.

HYUNDAI Tucson 4x4 dísel. 
Nýskr. 06/05, ekinn 129 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. VERÐ 1.590.000. 
Rnr.201068.

TOYOTA Auris Terra. Nýskr. 05/08, 
ekinn 87 Þ.KM, bensín, 5 gírar. 
VERÐ 1.890.000. Rnr.280527.

RENAULT Modus Comfort. Nýskr. 
09/06, ekinn 79 Þ.KM, bensín, sjálf-
skiptur. VERÐ 990.000. Rnr.200973.

CHEVROLET Cruze LTZ. Nýskr. 
03/10, ekinn 119 Þ.KM, dísel, 5 
gírar. VERÐ 2.390.000. Rnr.120139.

til sölu

LAUGARDAGUR  13. apríl 2013 5
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 Bílar til sölu

Lada 111 ek. um 40þús km, beinsk, 
sæmilegt útlit, kramið í ágætis lagi. V. 
80þ. S: 612 7960/566 7960/666 1690

Til sölu mjög vel með farinn Hyundai 
Santa Fe, árg.2003, ek.125 þ.km. 
Bensín, sjálfskiptur. Er á Akureyri. Verð 
990 þ. Uppl. í s: 897 7341.

 0-250 þús.

!! COROLLA Á 250Þ 
STAÐGREITT !!

Toyota Corolla hb 98” 5dyra ekin 199þ 
bsk topplúga. Verð 350þ TILBOÐ 250þ 
staðgreitt uppls 866-4904

ALMERA TILBOÐ 215ÞÚS
Nissan Almera árg. ‚00 1400 5 gíra, sk. 
‚14 ek. 130þús. Góður bíll á 215þús S. 
891 9847

 250-499 þús.

!!! FRÁBÆR SPARIBAUKUR !!!
Citroen Xsara 5d árg 03” 1.6 bsk ekinn 
135þ Nýskoðaður Verð 590 TILBOÐ 
390þ!!! uppls 866-4904

 500-999 þús.

!!! TILBOÐ 630Þ !!!
Ford mondeo 1.8 03” station Ekinn 
147.þ Nýskoðaður Nýjar bremsur,nýjar 
hjólalegur Verð 790þ TILBOÐ 630þ! 
S:776 0484

TILBOÐ 750 ÞÚS, STGR.
Renault Megane 2006. Toppeintak, 
nýskoðaður. Frekari upplýsingar í s: 
899 5092.

 Bílar óskast

!!! 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 659 9696.

BÍLL ÓSKAST
 Á 25-250ÞÚS.

Má þarfnast lagfæringa. Hringdu S. 
615 1815 eða sendu sms.

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Vörubílar

VOLVO FL12A TIL SÖLU
Til sölu Volvo FL12A 480, árgerð 2007. 
Keyrður 236.000 km. Upplýsingar í 
síma: 660 8910 Ásgeir.

Til sölu Volvo vörubíll F10 þarfnast 
lagfæringar einnig Komaztu Jarðýta 
svokallaður (þristur). Sími 825 6500

Renault 18 260. árg. ‚99. Öll skipti 
möguleg. 8 metra kassi og lyfta. Uppl. 
í s. 898 9006.

 Húsbílar

 Mótorhjól

KTM EXC”05 GÖTUSKRÁÐ.
Ekið aðeins 72 klst. Nýyfirfarið, ný 
plöst og límmiðar, ekið á slóðum og 
lítur gríðarlega vel út. Verð 545 þús. S. 
825 8118.

Honda Shadow VT 750. Árg 2009, 
ek 1150km. Nánast ónotað. Galli og 
hjálmur og aukahl fyrir 450þús. Verð 
aðeins 1350þús. Ath sk. Uppl í síma 
899 5189.

 Hjólhýsi

NÝTT ADRIA ALPINA 
563UK KOJUHÚS HANNAÐ 
FYRIR HEILSÁRSNOTKUN.

Alde hitakerfi. Gólfhiti. Stór 
Ískápur. Gaseldavél með gasofni. 
Svefnpláss fyrir 7-8. 2 gaskútar. 

Loftnet á stillanlegri stöng. 115W 
sólarsella. Markisa 4 M og hliðar.

Verðhugmynd: 5.390.000. 
Upplýsingar í síma 664 3802.

 Fjórhjól

 Reiðhjól

Gerum við allar gerir reiðhjóla. 
Fljót og góð þjónusta. 
JS Ljósasmiðjan ehf Skemmuvegur 34 
(brún gata) 200 kóp. S: 554 0661 GSM: 
897 4996 - 699 2502 velaverkjw@
simnet.is velaverkjs.is - slattuvel.is

 Fellihýsi

FLEETWOOD BAYSIDE 
12 FETA FELLIHÝSI

Rúmgott og mjög vel með farið, 
útraganleg hlið. Með vagninum 
fylgir fortjald, sólarsella, 2 gaskútar, 
klósett,færanleg ljós með viftu og 
ýmsir smáhlutir. Truma miðstöð, heitt 
rennandi vatn er í vagninum ásamt 
útisturtu. Uppl. í síma 863 3662/849 
5431.

 Pallhýsi

1994 árgerð af STARCRAFT PINE 
MOUNTAIN pallhýsi til sölu. 
Mjög fallegt og alltaf geymt inni í 
upphituðum bílskúr. Verð 800.000kr. 
Uppl. í síma 896 1077.

 Vinnuvélar

TIl sölu haugsuga 13.500 ltr. Hispech 
frá Þór er til sýnis hjá Þór. Er einnig 
með öllum aukabúnaði. Gott verð 
gegn staðgreiðslu. Upplýsingar í síma: 
825 6500

Til sölu mjaltabás, básaslár frá 
Landstólpa, fóður kassar, vatnsdallar 
og fleira fyrir kýr og geldneyti. 
Allt nýlegt selst á góðu verði gegn 
staðgreiðslu. Sími 825 6500

Til sölu dráttarvélar Mazzy ferguson 
með ámoksturtækjum framdrifinn 
90 hestöfl, þarfnast lagfæringar. 
Einni IH Case framdrifinn með 
ámoksturstækjum. Jafnframt 
baggavagnar, snúningsvél og fleiri 
landbúnaðartæki. Sími 825 6500

ÓSKA EFTIR AÐ KAUPA 
VINNULYFTU.

Óska eftir að kaupa vinnulyftu, 
má vera annaðhvort skæralyfta 
eða skotbómulyfta, helst disel, 

með vinnuhæð að lágmarki 15m.
Áhugasamir sendi upplýsingar á: 

byggas@internet.is

 Lyftarar

KÖRFUBÍLALEIGA
Ódýr og góð þjónusta. NÝ vinnuhæð 
35 metrar.  S. 893 3573.

 Bátar

Glæsilegur sport bátur til sölu. Búinn 
öllum helstu þægindum. Vel með farin 
argerð 2004 Volvo penta 260 hp. 6-8 
manns geta sofið um borð. Uppl. Í 
síma 868 5305.

Sportbátur til sölu með nýja 220 
hestafla mercuri vél allar. Uppl. er í 
síma 665 8052.

STRANDVEIÐIBÁTUR 
TIL SÖLU:

m.b. Bjarmi HF-368, (6908). Lengd 8,9 
m. Breidd 2,48 m. Palladekkaður. Vél: 
Yanmar 190 hö. árgerð 1997. Keyrð 
1.900 tíma. Outbord drif. 3 DNG rúllur. 
Asett verð: 8.300.000,- Upplýsingar í 
síma 897 4707.

Bylgja BA 30 er til sölu, 2,8 b.t. Sími 
856 1118.

Smíðum álhurðir í báta stóra sem 
smáa. Skoðaðu heimasíðuna okkar 
algluggar.is Hafðu samband og fáðu 
tilboð. S. 557 5757.

Óska eftir 200-300 hestafla bátavél 
með hældrifi. S. 863 5699

 Flug

Flugvéla kit til sölu. Sonerai L2 
complet með mótor og mælum. Nýr 
vw 2,2 með startar og magnetu. Allt 
nema máling. Uppl. í s. 892 8825.

ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

PÍPULAGNIR
Faglærðir píparar geta bætt við 
sig verkefnum í bæði viðhaldi og 
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð. Uppl. 
í s. 663 5315.

GAUI PÍP
Getur bætt við sig verkefnum 
endurlagnir, viðgerðir, skólp, dren, 
snjóbræðsla. Uppl. s. 821 5789

 Hreingerningar

Flutningsþrif, Gólfbónun, 
Teppahreinsun og Gluggaþvottur. 
Gerum verðtilboð. www.
hreingerningar.is S. 772 1450

A-Ö ÞRIF&HREINLÆTI 
S. 662 0662

Hreingerningar, Flutningsþrif, 
Gólfbónun, Teppahreinsun og 
Húsgagnahreinsun.

Tek að mér þrif í heimahúsum, er vön. 
Upplýsingar í síma 868 7283

 Garðyrkja

ER ÖSPIN TIL AMA ?
Fellum og fjarlægum tré. Vönduð 
vinnubrögð. Uppl. í s. 773 0317.

 Bókhald

SKATTFRAMTAL 2013
Framtalsþjónusta fyrir einstaklinga og 
rekstraraðila. Mikil reynsla - hagstætt 
verð. Uppl. í síma 517-3977 / 897-
1877. www.fob.is.

Get bætt við mig bókhaldi fyrir 
einyrkja og félög. Áralöng reynsla. S: 
699-5023.

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

 Málarar

BJÖSSI MÁLARI KEMUR 
HÚSINU Í STAND!

Geri tilboð í málningarvinnu utan 
húss sem innan. Einnig múr- og 
þakrennuviðgerðir. Hagstætt verð. S: 
896 4824 malarameistarar@simnet.is 
malarameistarar.is

MÁLARAMEISTARI
Óskar eftir verkefnum. Fagmennska og 
sanngjarnt verð. Sími 851 1960.

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

MÁLARAMEISTARI
Tek að mér alla almenna 
málningarvinnu f. húsfélög, 
einstaklinga og fyrirtæki. Fagmennska 
og sanngjarnt verð. Egill s. 868 5171 & 
egillsverris@gmail.com

 Búslóðaflutningar

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

 Húsaviðhald

ERU RENNURNAR FARNAR AÐ 
LEKA OG KOMINN TÍMI Á AÐ MÁLA 
ÞAKIÐ. Tek að mér uppsetningar 
og lagfæringar á Þakrennum, 
Þakviðgerðir, Þakmálun og aðra smíða 
vinnu. Uppl. s. 694 8448 Ólafur.

K.R.S. ELDON MÚRVERKTAKAR.
Múrviðgerðir og flísalagnir. Vönduð 
vinna Tilb./tímav. S. 899-4254.

JARÐVINNA
Tökum að okkur alla almenna 
jarðvinnu og hellulagnir, endurnýjun 
dren og klóaklagnir. Vélaleiga, 
Efnissala. Uppl. s. 869 1700/868 4043. 
Jarðlausnir ehf.

Tek að mér allt alm. viðhald húsa, s.s. 
málun, múrun, flísa- & parketlagnir 
og trésmíði, nýsmíði á gluggum og 
ísetningu. Föst tilboð eða tímavinna. 
S. 616 1569.

LEKUR ÞAKIÐ ?
Þakpappalagnir / Þakviðgerðir. Á 
öll þök fyrir fyritæki, húsfélög og 
einstæklinga. Hagstætt verð, vönduð 
vinna. S: 849 8700.

Laga ryðbletti á þökum, hreinsa 
þakrennur. Tek að mér ýmis smærri 
verkefni. Uppl. í s. 847 8704 eða 
manninn@hotmail.com

Þarftu að láta smíða fyrir þig! Öll 
almenn smíðavinnna. Trésmiðir, 
sanngjarnt verð tilboð eða tímavinna 
Uppl. í s. 772 4828 eða 661 2661

 Nudd

Slökunarnudd í miðbæ Reykavíkur. S. 
694 7881 Zanna Volkova.

Ertu aum/aumur í hálsi, höfði, mjóbaki 
þá er þetta rétta stofan fyrir þig. Nudd 
fyrir heilsuna. Gerður Ben nuddari S: 
698 2260

 Spádómar

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

 Iðnaður

E.J. VÉLAR
Tek að mér alm. gröfuvinnu s.s. sökkla, 
fleiganir, lagnavinnu og burtkeyrslu á 
efni og rif. S: 690 4452.

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR OG 
DYRASÍMAKERFI S. 896 6025
Tilboð dyrasímakerfi, töfluskipti. 
Löggildur rafverktaki. Rafneisti@
gmail.com

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR. 
S. 663 0746.

Bjóðum hagstætt verð í töfluskipti. 
Straumblik ehf. Löggiltur Rafverktaki. 
straumblik@gmail.com

AH-RAF LÖGGILDIR 
RAFVERKTAKAR.

Dyrasímakerfi, töfluskipti og öll 
almenn raflagnavinna. Tilboð/
tímavinna ahraf@ahraf.is Hermann s: 
845-7711 Arnar s: 897-9845.

 Trésmíði

 Önnur þjónusta

Ódýr blekhylki í flesta prentara, ný 
verslun í Hagkaup Smáralind, einnig á 
Fjarðargötu 11 Hf og í síma 517-0150

KEYPT 
& SELT

 Til sölu

Til sölu fullbúið ónotað dömu golfsett 
með kerru og poka. Uppl. í síma 564 
3350.

ÓDÝR HEIMILSTÆKI
Þvottavélar, þurrkarar, ísskápar og fl. 
Ábyrgð fylgir. S. 845 5976.

Vandaðir þýskir öryggisskór á fínu 
verði. Uppl. Baldur í 848 6972

Skjalaskápar og öryggisskápar til sölu, 
vatns- og eldheldir. Einnig lagerstigar 
og fleiri vinnutæki á góðu verði. Uppl. 
í s. 864 4989.

FATALAGER TIL SÖLU
Til sölu lager sem samanstendur 
af um 400 eintökum af vönduðum 
vinnu- og sportfatnaði, frá 
heimsþekktum framleiðanda. Nánari 
upplýsingar g129@simnet.is

 Óskast keypt

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.
Uppl. á demantar.is í s. 699 8000 

eða í Pósthússtræti 13 
( við Austurvöll ), 
Verið velkomin

Þjónustuauglýsingar   Sími 512 5407

Alla fimmtudaga og laugardaga    arnarut@365.is  sigrunh@365.is

treogmalun@gmail.com

Kristján 692 5735 • Málarameistari
Sverrir 847 7425 • Húsasmiður

Smíða og málningarþjónusta

Viðgerðir á öllum gerðum af bíla-, 
mótorhjóla og snjósleðasætum. 
Húsbílaklæðningar og öll almenn 
bólstrun. Við erum þekktir fyrir 
fljóta og góða þjónustu.

Ál hjólapallar / veggjapallar 

Akralind 8
Sími: 564 6070www.kvarnir.is

Veðurnet / Öryggisnet
Áltröppur / stigar

ÍLAÞJÓNUSTA     JARKA ehf
alhliða bílaviðgerðir
Tímapantanir s: 445 4540/697 4540

bilathjonustabjarka@gmail.com
http//www.facebook.com/bilathjonustabjarka

viðarhöfði 2   110 reykjavík   sími 445 4540 / 697 4540
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 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.

STAÐGREIÐUM GULL, 
DEMANTA OG ÚR.

Hringar, hálsmen, armbönd, 
Rolex, Cartier, Patek Philippe 

o.fl. Hringdu núna og fáðu tilboð 
þér að kostnaðarlausu! www.

kaupumgull.is
Opið alla daga 11-18, 

Kringlan - 3. hæð 
( Hagkaupsmegin )

Upplýsingar í síma 661 7000.

Kaupi bilaðar þvottavélar, þurrkara, 
uppþvottavélar á kr. 3000,- Get sótt. 
S. 777 6729.

Óska eftir 200-300 hestafla bátavél 
með hældrifi. S. 863 5699

 Hljóðfæri

Úrvar af harmonikum fylguhlutin 
og harmonikudiskum. Diskurinn 
Rætur kominn í Verslanir. EG-tónar S. 
8247610 & 6601648

 Sjónvarp

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

 Bækur

BÓKAMARKAÐUR
Iðnbúð 1, Garðabæ. Mánudag-
föstudags frá kl. 13:00-18:00 Uppl. í s. 
898 9475

 Verslun

 Fyrirtæki

ATVINNUTÆKIFÆRI
Nagla og augnháralenginga skóli til 
sölu. Mikil vörusala, öll sambönd við 
byrgja erlendis, einnig sambönd við 
fasta viðskiptavini. Allar upplýsingar um 
námskeiða hald á höfuðborgasvæðinu 
og einnig út á landi. Góður lager. 
Frábært tækifæri fyrir duglegar 
manneskjur. Uppl. í S. 8202188

ATVINNUTÆKIFÆRI
Stærsta Glow og Blikk fyrirtæki á 
landinu er til sölu. Vertíðin er að 
hefjast, mikil sala framundan og nýjar 
vörur komnar í hús. Sambönd við 
byrgja erlendis og einnig öll sambönd 
við trygga viðskiptavini um allt land 
fylgja. Uppl. í S. 6613700

 Heilsuvörur

Árangur næst með Herbalife. Frítt 
lífstílsmat. Hringdu núna S. 896 4662 
Edda Borg & www.lifsstill.is

Taktu þér tak! Með HERBALIFE nærðu 
árangri. Erla Bjartmarz S. 899 4183 
www.eco.is Ný netverslun: www.
betriheilsa.is/erla

 Fæðubótarefni

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

 Nudd

TANTRA NUDD
Ekta vígsla í leyndardóma Tantra með 
Tantra nuddi. Einstæð upplifun fyrir 
pör, konur og karla. 112 Reykjav. S. 
698 8301 www.tantra-temple.com

 Þjónusta

Dóra Dröfn Skúladóttir 
hjúkrunarfræðingur er með opna 
samtalsmeðferðarstofu að Skipholti 
50b. Með áherslu á Hugræna 
atferlismeðferð. Viðtalspantanir alla 
daga í S. 841-7010. hamir@simnet.is.

 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.

Kenni allan daginn Toyota 2011, 
hjálpa við endurtökupróf og 
akstursmat. Ævar Friðriksson s. 863 
7493.

 Dýrahald

Risaschnauzer hvolpur fæst gefins. 
Tilbúinn til afhendingar. Frábær 
fjölskyldu hundur, fara lítið sem ekkert 
úr hárum. www.heljuheims.net Uppl. 
Ragnhildur 865 1945.

LANGAR ÞIG Í HUND?
Hundaræktarfélag Íslands er 
aðili að FCI, alþjóðasamtökum 
hundaræktarfélaga, sem tryggir 
rekjanleika ættbóka, beitir sér 
fyrir hreinræktun og kynbótum 
hundategunda. HRFÍ stuðlar 
að góðum samskiptum á milli 
hundeigenda, yfirvalda og almennings. 
Leitaðu upplýsinga á vefsíðu félagsins, 
www.hrfi.is

TILBOÐSDAGAR 
Í DÝRALANDI

Tilboð á svörtum grindarbúrum 
 Stærð 61 cm verð 5.990,- 
 Stærð 76 cm verð 7.990,- 
 Stærð 91 cm verð 9.990,- 
 Stærð 107 cm verð 10.990,- 
 Stærð 122 cm verð 13.590,- 
Dýraland Mjódd s.587-0711 
Dýraland Kringlan 7 s.588-0711
Dýraland Spöngin 23 s.587-0744

Pomeranian hvolpur til sölu! Tík sem 
er tilb. til afh. Uppl. s. 8927966 og 
http://www.skeljapommar.com/

TÓMSTUNDIR 
& FERÐIR

 Hestamennska

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

3 sumarhús til sölu 25 fm. Mis langt 
komin í byggingu. Eitt fullbúið að 
utan klætt, málað en án innréttinga. 
Upplýsingar gefur Sigurður í s. 893 
8014. Myndir á bland.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.

LEIGA.IS
Leigusali auglýstu Frítt 
Leigjandi leitaðu Frítt 
s:450 5544

 Húsnæði óskast

Par með 2 ung börn óskar eftir íbúð 
í 201-203 Kóp. frá 1.júlí. Langt.leiga. 
Uppl. í 866 1242.

Óska eftir jörð eða einbýlishúsi í 
sveit á suðurlandi, reglusemi, öruggar 
mánaðargreiðslur. Uppl í s 775 0145 
eða 773 1460

 Húsnæði til sölu

Til sölu heilsárshús í byggingu staðsett 
í Svínadal Hvalfjarðarsveit. 125 m2 
með steyptri gólfplötu og hitalögnum 
í gólfi. Verönd 150 m2 umhverfis 
húsið. Áhugi fyrir að taka nýlegt 
hjólhýsi sem útborgun. Húsið verður 
til sýnis næstu daga. Upplýsingar í 
síma 868 0290.

 Sumarbústaðir

STÓRT SUMARHÚS TIL 
LEIGU Í GRÍMSNESI!

Gistiaðstaða f. 12 manns. Helgarleiga 
65þús. Stök nótt virkan dag 25þús. 
lágmark 2 nætur til 15. maí. 
Sumarverð helgi 90þús og stök nótt 
virkan dag 35þús. TILBOÐ 12% 
afsláttur til 15. maí. Heitur pottur og 
sauna. Uppl. 898 1598 sjá heimasíðu 
og myndir á. www.summer-house.
weebly.com

Til sölu 35m2 sumarhús/gestahús 
að verða fokhelt með litlu svefnlofti. 
Verð 4.490 millj. Einnig 28m2 
bílskúr/geymsla fullbúin til fluttnings 
forsteyptar undirstöður fylgja með. 
Verð 3.490 millj. Selst saman eða í 
sitthvoru lagi. Skipti á bíl eða hjólhýsi. 
Uppl. í s. 898-1598

Til sölu sumarbústaðarlóð í Grímsnesi. 
Upplýsingar í síma 864 5920.

 Atvinnuhúsnæði

ATVINNUHÚSNÆÐI 
TIL SÖLU

Fasteignin Gjótuhraun 3, 
fnr. 224-3112, er til sölu en hún 

er í eigu þrotabús 
Formatlausna ehf. 

Um er að ræða atvinnuhúsnæði 
sem byggt var árið 2012 og er 

134,2 fm að stærð. 
Óskað er eftir tilboðum í eignina. 

Fasteignin selst í núverandi 
ástandi sem væntanlegir 

tilboðsgjafar eru beðnir að kynna 
sér rækilega.

Allar nánari upplýsingar fást hjá 
fulltrúa skiptastjóra Elínborgu 
Jónsdóttur hdl., Lögmáli ehf., 
Skólavörðustíg 12, Reykjavík, 

sími 511-2000, 
elinborg@logmal.is.

TIL LEIGU MIÐSVÆÐIS Á 
HÖFUÐBORGARSVÆÐINU

 20 - 50 fm vel staðsettar 
skrifstofur eða skrifstofuhæðir 

3 - 400 fm með glæsilegu útsýni, 
fjölmörg bílastæði, greið aðkoma 
að húsnæðinu, matvöruverslanir, 
veitinga og kaffihús í göngufæri. 

Möguleiki á að leigja stakar 
skrifstofur eða heila hæð.

Allar nánari upplýsingar veitir 
Sverrir í s. 661-7000

TIL LEIGU MIÐSVÆÐIS Á 
HÖFUÐBORGARSVÆÐINU
150 - 750 fm húsnæði sem hægt 

er að nýta sem lagerhúsnæði, 
fyrir léttan iðnað eða verkstæði. 

Öflugt loftræstikerfi, niðurföll 
með olíugildrum, stórar 

innkeyrsludyr, allt að 4 metra 
lofthæð, greið aðkoma að 

húsnæðinu, matvöruverslanir, 
veitinga og kaffihús í göngufæri.
Allar nánari upplýsingar veitir 

Sverrir í s. 661-7000

BOLHOLT 4. TIL LEIGU 
VIÐ HLIÐINA Á 
LAUGAVEGI 178, 

RÉTT VIÐ KAUPHÖLLINA.
245 fm verslunarhúsnæði 

á götuhæð. 
105 fm lager eða atvinnupláss. 
180 fm lager eða atvinnupláss í 

skemmu. 
Stórar innkeyrsludyr. Margir 

möguleikar. Góð bílastæði, laust 
strax, leigist saman eða í hlutum.

Uppl. í s. 893 8166

HÖFUM TIL LEIGU 
MARGSKONAR 

ATVINNUHÚSNÆÐI.
Verslunarhúsnæði - 50 til 1500 

fermetra Skrifstofurými 
- 20 til 2500 fermetra, 

stakar eða heil hús. 
Iðnaðarhúsnæði - Allar 

mögulegar stærðir Lagerhúsnæði 
- Sendu fyrirspurn, mikið úrval.

Ef þú ert að leita að 
leiguhúsnæði eða vilt leigja 

út, sendu okkur upplýsingar á: 
jonvikingur@fyrst.is 

Símar 533 1316 - 892 1316 - 
Alltaf opið.

 Geymsluhúsnæði

GEYMSLUR.COM
Frá kr. 3990 hjá Ikea í Garðabæ og 
Fiskislóð í Reykjavík. S. 555 3464

GEYMSLULAUSNIR.IS
Búslóðageymsla og flutningar. Gott 
verð, sækjum og sendum. S. 615-5005.

WWW.BUSLODAGEYMSLA.IS
Búslóðageymsla Olivers 150 kr. á dag 
hvert bretti. Starfað í yfir 25 ár. S. 567 
4046 & 892 0808.

 Bílskúr

Bílskúr til leigu í vesturbæ Kópavogs. 
Ekki til íbúðar. 30 þ. á mán. S. 849 
7209.

 Gisting

STYKKISHÓLMUR
 - FRÍTT GOLF-

Eðalgisting í Stykkishólmi með heitum 
potti. Gistiaðstaða fyrir allt að 7 
manns. Dags- helgar- og vikugisting til 
loka maí, vikugisting júní/júlí/ágúst/
september. Sund, gönguferðir, sæferðir 
og veitingarstaðir á heimsmælikvarða. 
s. 8613123 og www.orlofsibudir.is

sýningar

skemmtanir

Snyrtilegur klæðnaður áskilin • Heimilismatur í hádeginu  virka daga • Boltatilboð •Hamborgaratilboð • Veislusalur til útleigu

“Best geymda leyndarmál Kópavogs”
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