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D
anmörk er þekkt fyrir 
nútímahönnun og und-
anfarin ár hefur Kaup-
mannahöfn tekið tölu-

verðum breytingum og skartar 
nýjum og glæsilegum arkitektúr. 
Viljir þú sökkva þér í undraheim 
danskrar hönnunar má alls ekki 
missa af Copenhagen Architect-
ure + Design Days sem haldnir 
eru í þriðja sinn nú í maí, en þessir 
þrír dagar eru fyrir alla sem hafa 
gaman af fallegri hönnun, arki-
tektúr og borgarskipulagi. Dag-
ana 16.- 19. maí taka um 130 menn-
ingarstofnanir, einstaklingar og 
félög þátt í stórkostlegri hönnun-
arveislu þar sem almenningi gefst 
kostur á að heimsækja og fræðast 
um alls kyns byggingar og borgar-
svæði. Þar er eitthvað fyrir alla og 
þar má til dæmis nefna leiðsögn 
um Radisson SAS hótelið sem 
Arne Jacobsen hannaði, nýjan 
arkitektúr við hafnarsvæðið, báts-
ferðir og hjólaferðir um ný hverfi, 
arkitektúr fyrir börn, kvikmyndir, 
sýningar og fyrirlestra. Einnig 
verður hægt að heimsækja hið 
nýja borgarleikhús Kaupmanna-
hafnar og nýja óperuhúsið, en 
hvor tveggja þykja sérlega vel 
heppnaðar byggingar. Allir við-
burðir eru gestum að kostnaðar-
lausu og dagskrána í heild sinni 
má finna á www.cphadd.com  - amb
Copenhagen Architecture + Design Days 

16.-19. maí 2008 

HÖNNUNARVEISLA Í KÖBEN
Þrír dagar tileinkaðir danskri hönnun og arkitektúr í maí

Dönsk hönnun  Hringstigi í danska verkfræðingahúsinu.

Í hjarta miðborgarinnar  Svarti demanturinn státar meðal annars af 
frábærum veitingastað.

Hafnarkúltúr  Svarti demanturinn heitir nýi vængurinn á konunglega 
bókasafninu og er ein mest spennandi bygging Kaupmannahafnar 
um þessar mundir. 

Nýr danskur arkitektúr  Kaupmannahöfn státar nú af fjölda nútímalegra skrifstofubygginga sem leika sér að einfald-
leika, ljósi og léttleika.

GLÆSILEG HEIMASÍÐA FYRIR ÞÝSKA-
LANDSFARA
Það er vert að minnast á frábært framtak Þýska 
ferðamálaráðsins sem nú nýverið opnaði mjög 
aðgengilega og efnismikla heimasíðu, sem 
meðal annars má lesa á íslensku, um Þýskaland 
og allt er viðkemur ferðalögum þangað. Þar er 
að finna frábæra lista yfir allt frá dýragörðum, 
tónlistarviðburðum, reiðhjólaleigum, bílaleigum 
og yfir í hvar gott er að versla og finna fallegar 
gönguleiðir. Slóðin er www.tyskalandsferdir.
travel og hægt er að eyða drjúgum hluta úr degi í 
að skoða og skipuleggja komandi frí hvar sem er 
í Þýskalandi. 

 Á heimasíðunni er að finna ótrúlegustu hluti, meðal annars lista yfir 
skemmtilegar hallir að skoða í Þýskalandi. Þessi er vafalaust sú 
frægasta: Höllin í Neuschwanstein. 

Þ
að er óneitanlega vor í lofti. En maímánuð-
ur boðar sumar í flestum öðrum hlutum 
Evrópu, dásamlegur mánuður þar sem 
ekki er orðið of heitt í veðri en sólin oftast 

komin hátt á heiðskíran himinn. Maí er tilvalinn til 
að skella sér í langa helgarferð og njóta blíðunnar í 
erlendum borgum, spóka sig og njóta þess að skoða 
söfn, byggingar og aðra túristastaði áður en 
ferðamannastraumurinn flæðir um. Borgir eins og 
París, London og Barcelona iða af mannlífi í maí, og 
þá getur verið yndislegt að setjast á kaffihús eða 
njóta lystigarðanna áður en þetta heitasta sumar 
Evrópu á að skella á. Í þessu tölublaði skoðum við 
meðal annars byggingarlist nútímans en það er 
alltaf afskaplega skemmtilegt að uppgötva tíðaranda 
og stemningu borga í gegnum arkitektúr hennar. 
Menningarstofnanir ýmiss konar hafa oft verið 
leikvöllur arkitekta og ein frægasta bygging heims 
er til dæmis Óperuhúsið í Sidney. Bæði Ósló og 
Kaupmannahöfn skarta nú einkar vel heppnuðum 
óperuhúsum og það verður gaman að sjá hvernig 
okkar eigið tónlistarhús í hjarta Reykjavíkur mun 
koma til með að lukkast. Forvitnir ættu því endilega 
að kíkja til Köben nú í maí (sjá annars staðar á 
þessari síðu) til þess að upplifa sérstaka daga 
tileinkaða arkitektúr nútímans þar í borg. Nú er líka 
síðasti séns að fara að panta sumarleyfið ef maður 
ætlar ekki að eyða björtustu mánuðunum hér heima. 

FORSKOT Á SUMAR-
IÐ
Anna Margrét Björnsson skrifar
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Gautab

með ánægju

Bókaðu
núna!

50%
Börn:

Börn, 11 ára og yngri í fylgd með 
fullorðnum, fá helmingsafslátt af 
verði fyrir skatta og aðrar greiðslur.
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9 Frankfurt Hahn, Berlín, Friedrichshafen, London, París, 
Billund, Kaupmannahöfn, Gautaborg, Stokkhólmur, 
Eindhoven, Basel, Barcelona, Alicante og Varsjá

Bókaðu núna á www.icelandexpress.is
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ÞAÐ NÝJASTA Í ...
HÓTELUM, VEITINGASTÖÐUM, GRÆJUM, BÚÐUM, MÖRKUÐUM OG FERÐANÝJUNGUMMIÐBAUGUR

H
in nýja Evrópa er 
skemmtilegur og 
áhugaverður kostur til 
ferðalaga, og það er 

sannkallað ævintýri að uppgötva 
sjarma Eystrasaltslandanna sem 
virtust svo fjarri fyrir áratug. 
Hostel Celica er frægt gistiheimili 
í höfuðborg Slóveníu en það er 
fyrrverandi fangelsi sem breytt 
var í hippakommúnu á síðasta ára-
tug. Fyrir örfáum árum var ákveð-
ið að breyta byggingunni í gisti-
heimili, listamenn fengu allir einn 
klefa til þess að hanna eða skreyta 
eftir smekk og er því útkoman 
harla óvenjuleg. Sum herbergin 
eru enn eins og fangaklefar og 
önnur skarta skærum litum og 
málverkum. Nótt á gistiheimilinu 
veitir líka innsýn inn í hvernig það 
er að vera í raunverulegum fanga-
klefa því það eru enn rimlar fyrir 
gluggunum. Herbergin, eða klef-
arnir, eru fyrir tvo til fimm og 
eins og á farfuglaheimilum er 
sameiginlegt baðherbergi, eldhús 
og sjónvarpsherbergi. Hostel 
Celica er miðsvæðis í borginni og 
auðvelt að ganga þaðan í miðborg-
ina eða á næstu lestarstöð.  - amb

HVAÐ? HOSTEL CELICA, METELKOVA 8 SÍMI: +386 (1) 2309700
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UPPÁHALDS VERSLUNAR-
GATA/ HVERFIÐ?  Mér finnst rosa 
gaman að rölta um Soho! Fullt af 
skemmtilegum búðum þar. Svo 
finnst mér oft gaman að versla i 
Williamsburg/ Brooklyn þar sem 
ég bý núna. 

SKEMMTILEGASTA KAFFIHÚSIÐ 
TIL AÐ STOPPA Á?  Gimme Coffee 
er sætur staður í Nolita! Hann er 
á Mott Street og selur bara kaffi, 
ekkert annað!

SVALASTI BARINN?  Beatric er 
skemmtilegur. Hann er í West 
Village. Svo mæli ég líka með 
stað sem heitir Rose Bar en hann 
er í Gramercy Park Hotel.

HVERJU MÁ MAÐUR EKKI MISSA 
AF?   Á sumrin er sko mikið um að 
vera í New York! en Ps1/Warm Up 
stendur alveg upp úr. Þetta eru 
viðburðir í samstarfi við MOMA-
listasafnið sem er í Long Island 
City. Þarna spila hljómsveitir 
og plötusnúðar úti í garðinum 
frá kl 15-21 alla laugardaga og 
svo er auðvitað hægt að skoða 
skemmtileg listaverk innandyra.  

BESTU VEITINGASTAÐIRNIR Í 
BORGINNI?  Það eru að sjálf-
sögðu margir frábærir veitinga-
staðir hér en í uppáhaldi hjá 
mér eru Cafe Mogador, sem er 
fransk-marókkóskur veitingastur 
þar sem allt er lífrænt og gott. 

Hann er líka verulega kósý. Hinn 
staðurinn heitir Casamire en þar 
er mjög góður matur og hægt að 
sitja úti í garði á sumrin. Þessir 
staðir eru báðir í East Village þar 
sem ég bjó í nokkurn tíma.  

NÝJASTA UPPGÖTVUNIN ÞÍN? 
 Ég er nýbúin að uppgötva 
skemmtilegan stað til að fá 
sér kokteil á! The Metropolitan 
Museum of Art, betur þekkt sem 
MET, er með skemmtilegan þak-
garð og þaðan er magnað útsýni 
yfir Central Park. 

BESTI STAÐURINN FYRIR BÖRN? 
 Hayden Planetarium er alltaf 
spennandi fyrir börn en þar er 
hægt að fræðast um himingeim-
inn. Svo er oft gaman að taka 
krakkana í Central Park, hann 
hefur upp á svo margt að bjóða, 
dýragarð og margt fleira. 

HVAÐ HEFUR KOMIÐ ÞÉR MEST 
Á ÓVART VIÐ NEW YORK?  New 
York er alltaf að koma mér á 
óvart. Ég fæ aldrei nóg af því að 
búa hérna og samt er ég búin að 
vera hérna í fimm ár. 

SKEMMTILEGASTA DAGSFERÐ-
IN?  Mér finnst rosa gaman að 
leigja mér bíl um helgar og skella 
mér á ströndina. Jones Beach er 
góð. Annars er gaman að rölta 
um bæinn, skella sér á listasöfn 
og flóamarkaði og svo framvegis. 

HEIMAMAÐURINN
 New York

EDDA PÉTURSDÓTTIR, FYRIRSÆTA

NÓTT Í FANGELSI
Hostel Celica í Ljubljana er ódýr og listræn reynsla

Í maí er sólin komin hátt á loft í London og borgarbúar 
þyrpast að bökkum Thames-ár þar sem hægt er að njóta 
gönguferða, setjast á krá, skoða söfn eða slappa af í sólinni. 
Enn sniðugra er að skreppa í bátsferð og skoða sögufrægar 
byggingar, allt frá þinghúsinu upp í London Eye séð frá ánni. 
Fyrirtækið Get Afloat býður upp á allar bátsferðir á hálfvirði 
í maímánuði og hægt er að hoppa upp í hvar sem er á þeim 
346 kílómetrum sem Thames-á spannar. Til dæmis er rakið 
að sigla upp til Windsor-kastala og sjá ögn af breskri sveita-
sælu í leiðinni. 

SIGLDU UPP ÁNA THAMES

Kynntu þér nýjustu straumana í dönskum og alþjóðlegum 
arkitektúr og hönnun – og njóttu danska vorsins! 

Arkitektúr- og hönnunardagar 
í Kaupmannahöfn 

www.icelandexpress.is

með ánægju

Wonderful Copenhagen stendur fyrir arkitektúr- og hönnunardögum 
í Kaupmannahöfn, dagana 16.–18. maí. Í boði eru um 50 viðburðir, 
m.a. innlit á frægar arkitektastofur, partý í metró-hjólageymslunni, 
kynning á götumenningarhúsinu StreetMekka og kynnisferð um nýja 
Konunglega leikhúsið í Kaupmannahöfn. Ókeypis er inn á viðburðina.  
Dagskrá er að finna á www.cphadd.com

m

r- og hönnunardögum

Bókaðu
núna!



Ferðaskrifstofa

Netverð á mann miðað við 2, 3 eða 4 í stúdíó, íbúð eða hótelherbergi.

Enginn barnaafsláttur. Innifalið er fl ug, gisting í 7 nætur, fl ugvallarskattar 

og íslensk fararstjórn.



www.ultimathule.is
Spennandi ferðir um allan heim
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FÖSTUDAGUR
Um ellefuleytið á virkum dögum 
dríf ég mig með manninum mínum 
yfir götuna í líkamsrækt. Á föstu-
dögum er jóga en það er mjög vin-
sælt í Barcelona svo á hverju horni 
í gamla verkamanna-innflytjenda-
hverfinu Raval, þar sem ég bý, 
hanga auglýsingar um jógakúrsa 
og hugleiðslunámskeið. 

Í Efra-Raval er jafnframt mikið 
af náttúrubúðum og matsölustöð-
um á þeirri línu og gaman að kaupa 
í matinn þar – en þaðan eru aðeins 
nokkur skref í fræga matarmark-
aðinn Boqueria sem byrjar við 
Römbluna. 

Á föstudagseftirmiðdögum 
kaupum við stundum í matinn á 
Boqueria-markaðnum eða á öðrum 
minni útimörkuðum – og þykjumst 
þá vera miklir fagurkerar meðan 
við veljum kjöt og tómata. Á Boqu-
eria er stórgaman að kaupa í mat-
inn og tilvalið fyrir fólk að gera 
svo ef það hefur eldunaraðstöðu í 
borginni. 

Föstudagskvöld eru yfirleitt 
rólegheitakvöld hjá okkur, stund-
um laumumst við jafnvel til að 
vinna eftir matinn, sérstaklega í 
sumarhitunum. 

LAUGARDAGUR
Á laugardögum vöknum við 
snemma og förum í spinning hjá 
snarbrjáluðum Suður-Ameríku-
manni sem pískar fólk áfram svo 
eftir tímann neyðist það hreinlega 
til að skjögra á ströndina og kæla 
sig í sjónum. 

Léttmeti í eftirrétt. 
Það er vinsæll siður hjá borgar-

búum, ungum sem öldnum, að 
borða menú en bestu menú-

staðirnir eru fyrir utan helstu 
ferðamannasvæðin. Til að ramba á 
þá borgar sig að yfirgefa hring-
iðuna í miðbænum og kíkja frekar 
í útjaðra frægu, „trendí“-hverf-
anna (Gotneska hverfisins og El 
Born) eða ráfa um í Raval, sem 
lumar ennþá á gamalgrónum 
alþýðustöðum. Verðið hríðlækkar 
um leið og stigið er út úr mesta 
ferðamannakraðakinu.

Við borðum reyndar oft á menú-
stað í ræktinni okkar og það er 
dæmigert fyrir andstæðurnar á 
Spáni að bæði þjónninn og kokkur-
inn keðjureykja og hafa sennilega 
bara séð líkamsræktarsali í bíó.

Eftir menúinn förum við inn að 
vinna í nokkra klukkutíma eða 
tökum ákvörðun um að gefa skít í 
allt, helst hætta við að skrifa 
bækur og fara í verkfræði. Til að 
jafna mig á þeirri hugmynd dreg 
ég manninn minn stundum með 
mér niður í Paralel-neðanjarðar-

stöðina sem er úti á næsta horni. 
Á þessari stöð er hægt að taka 

toglest beint upp í fjall á nokkrum 
mínútum og stíga út beint fyrir 
framan Míró-safnið. Það er frá-
bært safn og svo er líka rosalega 
gaman að ganga inn í garðinn við 
hliðina á því og krækja fyrir bak-
hliðina, en þar eru miklir skrúð-
garðar sem hafa einhvern veginn 
ratað út úr kastljósi ferðamanna. 
Skyndilega blasir við göngugörp-
um mikil glæsihöll sem hýsir í dag 
þjóðlistasafn Katalana. 

Eitt það skemmtilegasta sem ég 
geri í Barcelona er einmitt að 
standa uppi á fjalli – annað hvort 
við Míró-safnið eða hinum megin 
við borgina í fjallshlíðinni, sem 
skartar Park Güell, og horfa á borg-
ina glitra í sólinni og skipin mjak-
ast áfram á tærbláum sjónum.

Gott er að fá kaffisopa við höllina 
áður en við göngum niður tröpp-
urnar að Plaza de España og ráfum 
svo í áttina heim, fyrst eftir breið-
götum með litríkar verslanir en 
síðan taka við öngstræti gamla bæj-
arins.

Ef við erum í ham eða gestir í 
heimsókn er gjarnan farið út að 
borða á spænskum tíma á laugar-
dagskvöldum, þ.e.a.s. eftir klukkan 
tíu á kvöldin. Úr æði mörgum stöð-
um er að velja í Barcelona. 

Þegar margir fara saman út að 
borða hittist fólk fyrst á bar og fær 
sér tapas og drykk til að hita sig 
upp. Það gæti til dæmis verið á 
„Silfrinu” (La Plata) í Mercè-götu 

númer 28. Þar skolum við niður 
grilluðum sardínum með víni húss-
ins, yfirleitt standandi úti á götu 
því staðurinn er oft troðfullur.

En við gætum alveg eins farið á 
fótboltatapasstaðinn Ramon við 
hliðina á Sant Antoni-markaðnum 
þar sem ölið er kneifað úr bæversk-
um krúsum og gömul amma býr til 
heimsins bestu kjötbollur.

Guð má vita hvar við endum í 
mat. Stundum er þjarkað um það 
nokkra stund en ef rándýrseðlið 
kemur upp í fólki endar það á El 
Paraguayo í Carrer del Parc þar 
sem eru suður-amerískar stórsteik-
ur á boðstólum. Svo má líka fara í 
Hús snigilsins (Can Cargolet) á 
Comte Urgel en þar er boðið upp á 
ekta katalónskan mat. Á vel heppn-
uðu kvöldi er gjarnan fótboltaleik-
ur í sjónvarpinu og drjúgur hluti 
gesta í Barca-bolum, tilbúinn að 
öskra í hvert skipti sem boltinn 
nálgast markið.

SUNNUDAGUR
Fullkominn sunnudagur hefst á 

bókamarkaðnum í kringum Sant 
Antoni-markaðinn. 

Það þýðir ekkert að sofa frameft-
ir, mesta púðrið fer af bókamark-
aðnum um tvöleytið.

Hér er hægt að fá margt af því 
sem hefur verið skrifað á spænskri 
og katalónskri tungu síðastliðin 
hundrað ár eða svo. Hvort sem það 
er glæný skáldsaga eftir höfund 
Skugga vindanna eða klámmynda-
sögur um tvítóla leðurmenn frá 
tímabilum rétt eftir dauða einræð-
isherrans Franco.

Ef við höfum ekki nennt að fara 
út að borða kvöldið áður og þykj-
umst verðskulda dagamun, þá er 
tilvalið að borða spænskan dags-
menú eftir hádegi niðri á Barcel-
oneta, gamla strandhverfinu með 
sína sjóræningjalegu innviði. Nú 
nálgumst við hjarta ferðamanniðn-
aðarins og verðum að fara varlega 
meðan skimað er eftir stað sem 
lætur lítið yfir sér. 

Borðum loks þríréttað fyrir sex-
tán evrur samanlagt áður en við 
dröttumst niður á strönd og leggj-
umst í sandinn.

UPPSKRIFT RITHÖFUNDARINS 

AÐ BARCELONA-HELGI

Borg full af möguleikum  Barcelona er orðinn einn vinsælasti áfangastaður Íslendinga og 
helgarferðirnar þá sérstaklega vinsælar.

Spinning á laugardögum  Á laugardagsmorgnum fara þau hjón, Auður Jónsdóttir og Þórarinn 
Leifsson, í spinning og láta snarbrjálaðan Suður-Ameríkumann þræla sér út. 

Markaðir á markaðir ofan  í borginni er vart þverfótað fyrir skemmtilegum mörkuðum og á 
föstudögum fer fjölskyldan gjarnan á matarmarkaði og elda heima í rólegheitum. 

Auður Jónsdóttir rithöfundur hefur um nokkurra ára skeið búið og unnið í talsvert hlýrra loftslagi en við landar hennar eigum að venjast 
en í Barcelona hefur hún, ásamt fjölskyldu sinni, borðað Menú del Día, farið í jógatíma og keypt sér í matinn á dásamlegustu matarmörk-
uðum Evrópu. Ferðablaðið fékk Auði til að gera uppskrift að helgi í borginni. 



Nýr og glæsilegur bar í Leifsstöð, Panaroma Bar, með útsýni yfir flugbrautirnar.
Fátt er notalegra en að hefja ferðina með ljúfri hressingu í fallegu umhverfi.

ÞJÓNUSTA VIÐ HÓPA 
Byrjaðu ferðina eftirminnilega og smalaðu hópnum saman fyrir flug.
Veitingar tilbúnar þegar þið mætið í flugstöðina. 

+ Nánari upplýsingar á www.igsveitingar.is

ÞÆGILEG STUND
FYRIR FLUGTAK
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8   FERÐALÖG

Shanghai  Jin Mao byggingin er ein hæsta bygging heims, hönnuð af arkitektunum Skirmore 
Owings & Merrill. Hún er teiknuð eins og tölustafurinn átta. 

Valencia  Óperan El Paulau de les Arts Reina Sofia eftir arkitektinn Santiago Calatrav.  Marsbúarnir lentir?  Þrífætlingar við Guggenheim-safnið í Bilbao eftir arkitektinn Frank Gehry..

Valencia  Bakhlið óperuhúss Sofiu drottningar í Valencia..

FRAMTÍÐARBORGIR
Ferðalög um tímann hafa 
verið mörgum skáldum og 
kvikmyndagerðarmönnum 
yrkisefni og er skáldsaga 
H. G. Wells um Tímavélina 
sjálfsagt frægasta dæmið. 
Ef Wells, sem skrifaði bók-
ina í lok 19. aldar, hefði 
farið fram til ársins 2008 
hefði hann ekki orðið fyrir 
vonbrigðum, því margar 
borgir samtímans skarta 
stórfenglegri og framtíð-
arlegri hönnun sem ætti 
vel heima í hvaða vísinda-
skáldsögu sem er. Ferðalög 
skoðaði nokkrar frægar 
byggingar. 



ER ÞÍN ATVINNUAUGLÝSING HÉR?   
MEST LESNA ATVINNUBLAÐ LANDSINS

S. 512 5441 hrannar@365.is  
S. 512 5426 vip@365.is             

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Hæfniskröfur

Ráðningarþjónusta

HH Ráðgjöf • Fiskislóð 81 • 101 Reykjavík • Sími: 561 5900 • Fax: 561 5909 • hhr@hhr.is • www.hhr.is

Nánari upplýsingar um starfið er að finna á heimasíðu HH Ráðgjafar
www.hhr.is og eru áhugasamir beðnir um að sækja um starfið þar.

Vélgreinamenntaðir
    starfsmenn
Vegna aukinna umsvifa leitar öflugt og rótgróið fyrirtæki á sviði vélaþjónustu að
vélgreinamenntuðum starfsmönnum.

Fyrirtækið sinnir fjölbreyttum verkefnum á sviði vélahönnunar og smíði ásamt
þjónustu- og viðhaldsverkefnum innanlands og erlendis.

Um er að ræða störf við nýsmíði, almennt viðhald og viðgerðir.

· Menntun á sviði vélvirkjunar, vélstjórnunar, bifvélavirkjunar eða rennismíði

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Hæfniskröfur

Ráðningarþjónusta

HH Ráðgjöf • Fiskislóð 81 • 101 Reykjavík • Sími: 561 5900 • Fax: 561 5909 • hhr@hhr.is • www.hhr.is

Nánari upplýsingar um starfið er að finna á heimasíðu HH Ráðgjafar
www.hhr.is og eru áhugasamir beðnir um að sækja um starfið þar.

Meiraprófsbílstjóri
Eitt stærsta sölu- og markaðsfyrirtæki landsins óskar eftir að ráða
meiraprófsbílstjóra í full starf.
Starfið felst í akstri á vörum til viðskiptavina á höfuðborgarsvæðinu.

Vinnutími er frá kl. 07.30 - 17.00 mánudaga til föstudaga.

· Góð þjónustulund

· Stundvisi og metnaður

· Viðkomandi þarf að hafa meirapróf eða gamla ökuprófið sem veitir réttindi
  á allt að 5 tonna farm

HH Ráðgjöf • Fiskislóð 81 • 101 Reykjavík • Sími: 561 5900 • Fax: 561 5909 • hhr@hhr.is • www.hhr.is

Ráðningarþjónusta

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Leitar þú að starfsmanni?

Hulda
Helgadóttir

Sigurborg
Þórarinsdóttir

Kristín
Hallgrimsdóttir

Jón
Ragnarsson

HH Ráðgjöf er alhliða ráðningarþjónusta og við státum okkur af því að veita framúrskarandi þjónustu hvort
sem um ræðir ráðningu ófaglærðra, faglærðra eða sérfræðinga.

Ráðgjafar okkar veita fúslega frekari upplýsingar í síma 
561 5900 eða sendu okkur tölvupóst: hhr@hhr.is

 Vinnusparnaður                    
Við vinnum úr umsóknum, leitum í gagnagrunni okkar, 
tökum forviðtöl og öflum umsagna. 

 Markviss leit                         
Nýr hugbúnaður gerir leit afar markvissa og tryggir að við 
finnum hæfasta einstaklinginn.

 Þriggja mánaða ábyrgð        
Ef starfsmaður hættir störfum innan þriggja mánaða er 
ráðning í hans stað án endurgjalds.

 Bregðumst fljótt við
Okkar aðalsmerki eru skjót viðbrögð og lögð er áhersla á 
að flýta ráðningarferlinu eins og unnt er.

 Fjöldi hæfra umsækjenda
Fjöldi umsækjenda er á skrá í almennum gagnagrunni 
okkar sem tryggir að við finnum rétta einstaklinginn 
fyrir starfið.

 Reynsla og þekking
Hjá HH Ráðgjöf starfa sérfræðingar á sviði starfsmanna-
mála sem búa m.a. yfir mikilli reynslu af ráðningum og 
hagnýtri menntun.

 Sanngjarnt verð
Bjóðum mjög hagstætt og samkeppnishæft verð á 
þjónustu okkar. Gerðu verðsamanburð!

HH Ráðgjöf hefur vönduð vinnubrögð og fagmennsku að leiðarljósi. Við leggjum metnað okkar í að veita
afburðarþjónustu og finna réttan einstakling fyrir þá aðila sem leita okkar aðstoðar við ráðningu starfsfólks.

Kostir þess að nýta sér þjónustu HH Ráðgjafar eru m.a.:
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www.alcoa.is

Framtíðarstörf hjá Fjarðaáli

Ef þú hefur áhuga á starfi hjá Fjarðaáli hafðu þá samband við Sigurlaugu Þorsteinsdóttur 

eða Tómas Odd Hrafnsson hjá Capacent, í síma 540 1000 eða á netföngin 

sigurlaug.thorsteinsdottir@capacent.is / tomas.hrafnsson@capacent.is eða skráðu 

umsókn þína á www.capacent.is og haft verður samband við þig.

Sérfræðingur í fjármálateymi
Ábyrgðarsvið:
Alcoa Fjarðaál leitar að viðskiptamenntuðum sérfræðingi í fjármálateymi 
fyrirtækisins. Verkefnin verða fjölbreytt og starfið krefst sveigjanleika.

Menntunar- og hæfniskröfur:
•Viðskiptamenntun á háskólastigi
•Reynsla af afstemmingum
•Skipulagshæfileikar og nákvæmni
•Sjálfstæð og öguð vinnubrögð

•Metnaður og útsjónarsemi
•Lipurð í samskiptum
•Góð tölvukunnátta
•Gott vald á íslensku og ensku

Framleiðslustörf
Við ætlum að ráða fleiri starfsmenn á vaktir í framleiðslu. Fjarðaál 

framleiðir verðmætar afurðir úr áli og álblöndum, þar á meðal 

álvíra í háspennustrengi. Ekki er gerð krafa um ákveðna menntun 

eða reynslu umsækjenda. Í fjölbreyttum hópi framleiðslu-

starfsmanna eru konur og karlar á öllum aldri. Verkefnin eru 

margs konar og mikið er lagt upp úr þjálfun og starfsþróun. 

Launin eru góð og Fjarðaál veitir starfsmönnum margvíslega 

þjónustu, svo sem heilsuvernd, frítt fæði og akstur til og frá vinnu.

Umsóknarfrestur er til og með 12. maí fyrir öll störfin.

Kynntu þér Austurland 
tækifæranna á austurat.is
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Skjala- og 
upplýsingastjóri
Tryggingastofnun óskar að ráða sem fyrst bókasafns- og 
upplýsingafræðing. Starfi ð felst einkum til að byrja með í 
mótun skjala- og upplýsingastjórnunarkerfi s í fjölbreyttu 
umhverfi  með áhersla á rafræna stjórnsýslu.
Leitað er að liprum og áhugasömum starfsmanni í 
spennandi og krefjandi verkefni.

Starfssvið
  • Skipulag og mótun upplýsingakerfi s
  • Yfi rumsjón með áætlunum um varðveislu gagna 
     og skjalavistun 
  • Þátttaka í áætlunum um rafræna skjalavistun 
     og þróun hennar  
  • Þjónusta jafnt innávið sem útávið um skjölun 
     og upplýsingar
  • Ráðgjöf og aðstoð við starfsfólk varðandi stjórn 
     og meðferð skjala
  • Umsjón með bókasafni

Menntunar- og hæfniskröfur
  • Háskólamenntun eða starfsreynsla í bókasafns- og
      upplýsingafræðumeða önnur sambærileg menntun
  • Góð reynsla og kunnátta á upplýsingakerfum 
  • Skipulögð,  nákvæm og sjálfstæð vinnubrögð
  • Frumkvæði og vandvirkni í störfum
  • Jákvætt viðmót og samskiptahæfi leikar
Nánari upplýsingar veitir Ragnar M. Gunnarsson, 
framkvæmdastjóri fjármála- og rekstrarsviðs 
(ragnarmg@tr.is) og Guðjón Skúlason, starfsmannastjóri 
(gudjonsk@tr.is).

Vinsamlegast sendið umsóknir og starfsferilsskrár 
rafrænt (starf@tr.is) eða í pósti til starfsmannaþjónustu 
Tryggingastofnunar, Laugavegi 114, 150 Reykjavík. 
Umsóknar-frestur er til 12. maí 2008. Öllum umsóknum 
verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið 
tekin. 

Stefna Tryggingastofnunar er að vera öfl ug og traust 
stofnun, ákvarða og inna af hendi réttar greiðslur, veita 
gagnlegar upplýsingar og ráðgjöf til viðskiptavina og 
annast eftirlit með málefnum sem TR eru falin 
samkvæmt lögum á faglegan, öruggan og 
hagkvæman hátt.
 

TM er framsækið og metnaðarfullt fyrirtæki sem býður starfsfólki sínu góða vinnuaðstöðu. TM leggur 
áherslu á að veita framúrskarandi þjónustu og hefur ánægja meðal viðskiptavina tryggingafélaga mælst 
mest hjá TM þrjú undanfarin ár. 
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Ábyrgðar- og eignatjón
Starfssvið:
// Upplýsingagjöf og þjónusta við viðskiptavini
// Yfirferð tjónstilkynninga og áætlana 
// Ákvörðun bótaskyldu og önnur tilfallandi verkefni

Hæfniskröfur:
// Góð almenn menntun (stúdentspróf eða ígildi þess)
// Reynsla af vinnumarkaði áskilin
// Mjög góð tölvukunnátta
// Góð íslensku- og enskukunnátta

Um er að ræða nýtt starf innan ábyrgðar- og eignatjóna.  Viðkomandi starfsmaður þarf að 
hafa ríka þjónustulund,  vera skipulagður og geta unnið sjálfstætt. Þá þarf starfsmaður að 
hafa frumkvæði sem nýtist við mótun starfs. 

Líkams- og ferðatjón
Starfssvið:
// Upplýsingagjöf og þjónusta við viðskiptavini
// Uppgjör ferðatjóna og önnur tilfallandi verkefni

Hæfniskröfur:
// Góð almenn menntun (stúdentspróf eða grunnnám í háskóla)
// Mjög góð tölvukunnátta
// Góð íslensku- og enskukunnátta

Viðkomandi starfsmaður þarf að hafa framúrskarandi þjónustulund og vera skipulagður. 
Hann þarf að sýna sjálfstæði í starfi og geta unnið undir álagi. Ráðið verður í eina stöðu 
strax og aðra stöðu frá og með 1. ágúst n.k.

Móttaka / skrifstofuþjónusta
Starfssvið:
// Símsvörun
// Upplýsingagjöf og þjónusta við viðskiptavini
// Umsjón með boðsendingum og önnur tilfallandi verkefni 

Hæfniskröfur:
// Góð almenn menntun (stúdentspróf eða ígildi þess)
// Góð tölvukunnátta
// Góð íslensku- og enskukunnátta

Viðkomandi starfsmaður þarf að hafa ríka þjónustulund, vera jákvæður og skipulagður. 
Starfsmenn móttöku eru þrír og sinna símsvörun í tvær vikur í senn en öðrum verkefnum 
innan skrifstofuþjónustu þriðju hverja viku.

Símaþjónusta
Starfssvið:
// Upplýsingagjöf og þjónusta við viðskiptavini
// Sala vátrygginga og önnur tilfallandi verkefni

Hæfniskröfur:
// Góð almenn menntun (stúdentspróf eða grunnnám í háskóla)
// Mjög góð tölvukunnátta
// Góð íslensku- og enskukunnátta 

Viðkomandi starfsmaður þarf að hafa ríka þjónustulund, vera góður í mannlegum 
samskiptum, jákvæður og skipulagður. Ráðið verður í stöðuna frá og með 
1. ágúst n.k.

TRYGGINGAMIÐSTÖÐIN /  Sími 515 2000 /  tm@tm.is /  www.tm.is

Nánari upplýsingar veitir Inga Steinunn Arnardóttir, inga@hagvangur.is
Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is
Umsóknarfrestur er til og með 6. maí 2008. 

Eflum góða liðsheild

Skipulag, röggsemi, hugmyndaauðgi og sköpun

Á þetta við um þig? 

Hefurðu áhuga á faglegu starfi á vettvangi frítímans?

Umsjónarmaður

Íþrótta- og tómstundasvið Reykjavíkur • Bæjarhálsi 1

Sími 411 5000 • Bréfsími 411 5009 • www.itr.is • itr@itr.is 

Frístundamiðstöðin Frostaskjól óskar eftir umsjónarmanni 
frístundaheimilis fyrir 6 ára börn í Selinu Melaskóla

Ábyrgðarsvið:
• Umsjón og ábyrgð á starfsemi frístundaheimilis 
 fyrir 6 ára börn í samvinnu við umsjónarmann 
 fyrir 7-9 ára börn í Selinu
• Skipulagning starfsins í samráði við börn og starfsfólk
• Samskipti og samstarf við foreldra, starfsfólk skóla og 
 aðra samstarfsaðila innan hverfisins 
• Umsjón með starfsmannamálum
• Þátttaka í stefnumótun og framtíðarsýn Selsins 
 og Frostaskjóls

Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun á uppeldissviði 
 eða sambærileg menntun
• Reynsla af starfi með börnum
• Reynsla af því að vinna í hópi
• Áhugi á frístundastarfi
• Stjórnunarreynsla æskileg
• Skipuleg og fagleg vinnubrögð
• Sjálfstæði, frumkvæði og sveigjanleiki
• Færni í mannlegum samskiptum
• Færni til að skapa liðsheild í starfsmannahópi
• Almenn tölvukunnátta

FROSTASKJÓL
frístundamiðstöð

Nánari upplýsingar um starfið veitir Steinunn Gretarsdóttir, deildarstjóri barnasviðs 
Frostaskjóls, í síma 411-5700, netfang steinunn.gretarsdottir@reykjavik.is 
Umsóknarfrestur er til 11. maí  2008.
Umsækjendur þurfa að hefja störf sem fyrst, og eigi síðar en 1. ágúst nk.
Hægt er að sækja um rafrænt á www.rvk.is/storf eða til Íþrótta- og tómstundasviðs
að Bæjarhálsi 1, merkt ”Umsjónarmaður – Selið”.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar við Starfsmannafélag Reykjavíkurborgar.

4
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Fjölbreytt og skemmtileg störf 
í boði á www.reykjavik.is
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Gleðilegt sumar!

Laugavegi 170  •  105 Reykjavík  •  Sími 588 7700  •  www.radning.is

Vegna mikillar eftirspurnar vantar okkur strax á skrá:
forritara, rafvirkja, rafeindavirkja, verkfræðinga, burðaþolshönnuði 
og bókhaldsfólk.

Skrifstofustarf 
Umdæmisskrifstofa Matvælastofnunar 

í Reykjavík - fullt starf

Helstu verkefni:
• Almenn ritarastörf 
• Móttaka og afgreiðsla vottorða
• Skráninga og úrvinnsla gagna  
• Almenn skrifstofustörf og tilfallandi verkefni 

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Stúdentspróf eða sambærileg menntun
• Reynsla af ritara- og skrifstofustörfum æskileg
• Góð tungumálakunnátta 
• Haldgóð þekking og reynsla af tölvuvinnslu 
• Nákvæm og öguð vinnubrögð 
• Færni í mannlegum samskiptum

Nánari upplýsingar um starfi ð veita Hafsteinn 
Hannesson (hafsteinn.hannesson@mast.is) og Þor-
valdur H. Þórðarson (thorvaldur.thordarson@mast.is) í 
síma 530-4800. 

Umsóknum ásamt ferilskrá og öðrum nauðsynlegum 
upplýsingum skal skilað til Matvælastofnunar, Austur-
vegi 64, 800 Selfoss, merktum “Skrifstofustarf” eða 
með tölvupósti á mast@mast.is en umsóknarfrestur er 
til og með 2. maí 2008. Æskilegt er að starfsmaðurinn 
geti hafi ð störf sem fyrst. Launakjör eru samkvæmt 
kjarasamningi opinberra starfsmanna. Upplýsingar um 
Matvælastofnun er að fi nna á vefsíðu stofnunarinnar, 
www.mast.is 

Lífl and óskar eftir starfsmanni 
í lager og verslunarstörf í verslun sinni að Lynghálsi 
3. Leitað er eftir samviskusömum og sjálfstæðum 
starfsmanni sem hefur reynslu af hestamennsku, 
þarf að geta hafi ð störf sem fyrst. Fyrir frekari 
upplýsingar hafi ð samband við verslunarstjóra 
Lífl ands, Óskar í síma: 5401125 eða á póstinn 
oskar@lifl and.is.

HEFUR ÞÚ ÁHUGA Á FAGLEGU STARFI 
Á VETTVANGI FRÍTÍMANS?

Íþrótta- og tómstundasvið Reykjavíkur • Bæjarhálsi 1

Sími 411 5000 • Bréfsími 411 5009 • www.itr.is • itr@itr.is 

ÁBYRGÐARSVIÐ:
Yfirumsjón með barnastarfi á vegum 
frístundamiðstöðvar Tónabæjar
Skipulagning starfsins í samráði við 
umsjónarmenn frístundaheimilanna
Þátttaka í stefnumótun og framtíðarsýn 
Samskipti og samstarf við stjórnendur skóla 
og aðra samstarfsaðila
Umsjón með starfsmannamálum

ÁBYRGÐARSVIÐ:
Umsjón og ábyrgð á starfsemi frístundaheimilis 
fyrir börn á aldrinum 6-9 ára
Skipulagning starfsins í samráði 
við börn og starfsfólk
Samskipti og samstarf við foreldra, 
starfsfólk skóla
Umsjón með starfsmannamálum

TÓNABÆR FRÍSTUNDAMIÐSTÖÐIN
LAUGARDALS- OG HÁALEITIS

Deildarstjóri barnastarfs óskast til að taka þátt í mótun faglegs uppeldisstarfs við 
Tónabæ frístundamiðstöð Laugardals- og Háaleitis og umsjónarmaður við frístunda-
heimilið Neðstaland í Fossvogsskóla.

HÆFNISKRÖFUR:
Háskólamenntun á uppeldissviði 
eða sambærileg menntun
Stjórnunarreynsla 
Færni í mannlegum samskiptum
Skipuleg og fagleg vinnubrögð
Sjálfstæði og frumkvæði
Reynsla af starfi með börnum
Almenn tölvukunnátta

HÆFNISKRÖFUR:
Háskólamenntun á uppeldissviði 
eða sambærileg menntun
Reynsla af starfi með börnum
Stjórnunarreynsla æskileg
Skipuleg og fagleg vinnubrögð
Sjálfstæði og frumkvæði
Færni í mannlegum samskiptum
Færni til að skapa liðsheild í starfsmannahópi
Almenn tölvukunnátta

HELSTA STARFSSVIÐ DEILDARSTJÓRA BARNASTARFS ER YFIRUMSJÓN SJÖ FRÍSTUNDAHEIMILA FYRIR BÖRN 
Á ALDRINUM 6-9 ÁRA. UNDIR DEILDARSTJÓRA BARNASTARFS HEYRA UMSJÓNARMENN FRÍSTUNDAHEIMILA AUK 
HLUTASTARFSMANNA ALLT AÐ 100 MANNS. Á HVERJUM DEGI NOTA UM 550 BÖRN ÞJÓNUSTU HEIMILANNA.

Umsóknarfrestur er til 11. maí 2008

Hægt er að sækja um rafrænt á www.rvk.is/storf. 
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar við Starfsmannafélag Reykjavíkurborgar.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Haraldur Sigurðsson, forstöðumaður Tónabæjar, í síma 411-5400, 
netfang, haraldur.sigurds@reykjavik.is. 

DEILDARSTJÓRI BARNASTARFS

UMSJÓNARMAÐUR
UMSJÓNARMAÐUR ÓSKAST Á FRÍSTUNDAHEIMILIÐ NEÐSTALAND Í FOSSVOGSSKÓLA
HELSTA STARFSSVIÐ UMSJÓNARMANNS ER UMSJÓN OG ÁBYRGÐ Á DAGLEGUM REKSTRI NEÐSTALANDS

Staða umsjónarmanns er tímabundin vegna afleysinga til 31. ágúst 2009. 
Nánari upplýsingar um starfið veitir Hildur Rudolfsdóttir, deildarstjóri barnasviðs Tónabæjar, í síma 411-5400, 
netfang, hildur.rudolfsdóttir@reykjavik.is.

Haraldur Sigurðsson, forstöðumaður Tónabæjar,
s.

Umsóknarfrestur er til 11. maí 2008

Við stöndum upp úr
Markaðurinn, viðskiptablað Fréttablaðsins, 

er með 55% meiri lestur en Viðskiptablað 
Morgunblaðsins miðað við 20–45 ára en
46% meiri lestur miðað við 25–49 ára.sk
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Menntasvið

Árbæjarskóli er einn stærsti grunnskóli landsins með um 
800 nemendur, 400 á hvoru skólastigi. Hann er staðsettur í 
einstöku umhverfi  Elliðaárdalsins, náttúruperlu höfuðborg-
arsvæðisins. Skólinn er safnskóli á unglingastigi þar sem til 
náms í unglingadeild koma nemendur frá Ártúns-, Selás- og 
Árbæjarskóla en skólastarf á yngra stigi er hefðbundið. Helsti 
áhersluþáttur skólans er að nemendur og starfsfólk hans nái 
hámarks árangri í starfi  sínu og eru einkunnarorð skólans í há-
vegum höfð.  Samvinna einstaklinga og starfsandi  er góður.  

Einkunnarorð Árbæjarskóla eru: 
 Ánægja - Áhugi  - Ábyrgð - Árangur

Lausar eru eftirtaldar stöður við Árbæjarskóla skólaárið 
2008 - 2009:
• Enskukennari, fullt starf
• Leiklistarkennari, fullt starf eða hlutastarf
• Kennari í samfélagsfræði og lífsleikni, fullt starf
• Bókasafnsfræðingur á skólasafn, fullt starf
• Íslenskukennari, full starf

Mikilvægt er að umsækjendur hafi  skipulagshæfi leika, sam-
starfsvilja, jákvætt viðmót og ríka þjónustulund.  Forsenda 
er að umsækjendur hafi  áhuga á að vinna með börnum og 
fjölbreyttum hópi starfsmanna auk þess sem frumkvæði og 
metnaður er nauðsynlegur.

Ráðið er í ofangreind störf frá 1. ágúst 2008.  

Umsóknarfrestur er til 24. maí 2008. Umsóknum fylgi yfi rlit 
yfi r nám og störf auk annarra gagna sem málið varðar. Um-
sækjendur er vinsamlega beðnir að sækja um starfi ð á heima-
síðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is eða senda umsókn 
til Árbæjarskóla, Rofabæ 34, 110 Reykjavík.

Upplýsingar gefur Þorsteinn Sæberg, skólastjóri, í síma 411 
7700 eða netfang sberg@arbaejarskoli.is

Laun eru samkvæmt kjarasamningi LN og KÍ.

Árbæjarskóli
Skólaárið 2008 - 2009

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli það 
margbreytilega samfélag sem borgin er. Atvinnuauglýsingar má einnig skoða á heimasíðu Reykjavíkurborgar 

www.reykjavik.is/storf Hjá símaveri Reykjavíkurborgar, 4 11 11 11 færð þú allar upplýsingar um þjónustu og starfsemi
 borgarinnar og samband við þá starfsmenn sem þú þarft að ná í.  
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SKÓLASTEFNASKÓLASTEFNA
AKUREYRARBÆJARAKUREYRARBÆJAR

Skóladeild, Glerárgötu 26, Akureyri

Leitað er að einstaklingi með mikinn metnað, sem sýnt hefur árangur í störfum sínum, og hefur vilja til að leiða skóla-
starf, þar sem áhersla er lögð á vellíðan, árangur nemenda og, teymisvinnu starfsmanna. 

Starfsemin einkennist af fjölbreytni, sveigjanleika og víðsýni, þar sem tekið er tillit til mismunandi 
þarfa, áhuga og getu nemenda.

Naustaskóli er nýr grunnskóli í Naustahverfi  á Akureyri. Skólinn verður byggður í tveimur 
áföngum og verður sá fyrri tilbúinn haustið 2009, þegar skólinn 
tekur til starfa. Gert er ráð fyrir því að í skólanum geti verið allt að 
500 nemendur þegar hann er fullbyggður árið 2012. Að undirbún-
ingsvinnu við hönnun Naustaskóla kom stór hópur fólks með 

mismunandi bakgrunn. Byggingin samanstendur af nokkrum sjálfstæðum einingum eða 
klösum, með sveigjanlegu kennslurými, þar sem gert er ráð fyrir að samkennsla árganga 
sé möguleg og æskileg. Skólinn á að vera miðstöð fyrir alla íbúa hverfi sins og mikil áhersla 
lögð á samstarf við leikskóla og vinnu með umhverfi ð og náttúruna. Áhersla á samstarf við 
foreldra og þátttöku þeirra er mikil og er gert ráð fyrir sérstakri aðstöðu fyrir þá í skólanum.
Nánari upplýsingar og teikningar af byggingunni má fi nna á vefslóðinni: http://skoladeild.akureyri.is/naustaskoli.htm

Starfssvið:
Skólastjóri ber faglega- og rekstrarlega ábyrgð á starfi  skólans, stjórnar honum og hefur forgöngu um mótun faglegrar 
stefnu.  

Menntunarkröfur:
Kennaramenntun og réttindi til kennslu í grunnskóla.
Framhaldsmenntun í stjórnun.
Menntun á sviði reksturs æskileg.

Hæfniskröfur:
Frumkvæði og samstarfsvilji.
Góðir skipulagshæfi leikar.
Hæfni í mannlegum samskiptum
Að vera reiðubúinn til að leita nýrra leiða í skólastarfi .
Áhugi og reynsla til að leiða þróunarstarf.
Reynsla af kennslu.
Reynsla af störfum á sviði stjórnunar og reksturs er æskileg.

Umsókninni skal fylgja greinargóð skýrsla um störf umsækjanda og menntun, 
stjórnunarreynslu og hver þau verkefni sem hann hefur unnið að og varpað geta ljósi á færni hans til að sinna starfi  
skólastjóra. Þá skal fylgja umsókninni greinargerð um hugmyndir umsækjanda um starfi ð og hvernig hann sér 
starfsemina í Naustaskóla þróast undir sinni stjórn.

Ráðið verður í stöðuna frá og með 1. ágúst n.k.

Allar nánari upplýsingar veitir Gunnar Gíslason, fræðslustjóri, í síma 460 1456 og 892 1453.
Tekið verður tillit til samþykktar bæjarstjórnar Akureyrar um jafnréttismál við  ráðningu í starfi ð. 
Laun eru samkvæmt kjarasamningi KÍ og Launanefndar sveitarfélaga.

Upplýsingar um kaup og kjör veitir Starfsmannaþjónusta Akureyrarbæjar í síma 460-1060.
Einungis er tekið á móti rafrænum umsóknum á heimasíðu Akureyrarbæjar: www.akureyri.is

Umsóknarfrestur er til 19. maí 2008

Skólastjóri Naustaskóla
Nýr skóli – nýir tímar - ögrandi og einstakt verkefni

óskar eftir að ráða aðstoðarfólk
 í eldhús og nema í matreiðslu.  

Upplýsingar gefur 
Gunnar Örn í síma 8999250

Veitingahúsið 
við Tjörnina

8
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Menntasvið

Laus er staða aðstoðarskólastjóra Rimaskóla.
Rimaskóli er heildstæður grunnskóli með rúmlega 700 nem-
endur. Í Rimaskóla starfar kröftugt starfsfólk. Mörg verkefni 
skólans hafa vakið mikla athygli og unnið til hvatningarverð-
launa Menntaráðs Reykjavíkurborgar fyrir að vera framúrskar-
andi og árangursrík. Einkunnarorð skólans eru regla, metnað-
ur og sköpun. Rimaskóli fylgir stefnu Reykjavíkurborgar í átt 
að einstaklingsmiðuðu námi og skóla án aðgreiningar.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Kennaramenntun 
• Stjórnunarhæfi leikar
• Metnaður í starfi  og áhugi á skólaþróun
• Lipurð og færni í mannlegum samskiptum
• Reynsla af kennslu og stjórnun

Staðan er laus frá og með 1. ágúst 2008.

Umsóknarfrestur er til 13. maí nk. Umsóknum fylgi yfi rlit yfi r 
nám og störf auk annarra gagna sem málið varðar. Umsækj-
endur er vinsamlega beðnir að sækja um starfi ð á heimasíðu 
Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is eða senda umsókn til 
Rimaskóla, Rósarima 11, 112 Reykjavík.

Upplýsingar um starfi ð gefa Helgi Árnason skólastjóri Rima-
skóla, sími 411 7720, helgi@rimaskoli.is og Valgerður Janus-
dóttir starfsmannastjóri Menntasviðs Reykjavíkurborgar, sími 
411 7000, valgerdur.janusdottir@reykjavik.is.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi LN og KÍ.

Aðstoðarskólastjóri Rimaskóla

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli það 
margbreytilega samfélag sem borgin er. Atvinnuauglýsingar má einnig skoða á heimasíðu Reykjavíkurborgar 

www.reykjavik.is/storf Hjá símaveri Reykjavíkurborgar, 4 11 11 11 færð þú allar upplýsingar um þjónustu og starfsemi
 borgarinnar og samband við þá starfsmenn sem þú þarft að ná í.  

Leikskólasvið

Staða aðstoðarleikskólastjóra á Sjónarhóli var auglýst 
laus til umsóknar í Fréttablaðinu sunndaginn 16. mars 
með umsóknarfresti til 16. apríl 2008.

Staða aðstoðarleikskólastjóra í Holtaborg var auglýst 
laus til umsóknar í Fréttablaðinu sunndaginn 6. apríl 
með umsóknarfresti til 21. apríl 2008.

Staða aðstoðarleikskólastjóra í Grænuborg var auglýst 
laus til umsóknar í Fréttablaðinu sunndaginn 13. apríl  
með umsóknarfresti til 28. apríl 2008.

Í öllum þessum auglýsingum var gefi ð upp rangt netfang og 
því hafa umsóknir ekki borist á réttan stað. Því er óskað eftir 
að umsækjendur um stöðurnar sendi umsóknir sínar aftur 
á netfangið: ingunn.gisladottir@reykjavik.is fyrir 5. maí 
2008. Einnig má senda umsóknir í pósti til Leikskólasviðs 
Reykjavíkurborgar, Fríkirkjuvegi 1, 101 Reykjavík.

Nánari upplýsingar veita Bergljót Jóhannsdóttir, leikskólastjóri 
á Sjónarhóli í síma 693 9813, Elfa Dís Austmann, leikskóla-
stjóri í Holtaborg í síma 693 9860 og Gerður Sif Hauksdóttir, 
leikskólastjóri í Grænuborg í síma 693 9842.

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli það margbreytilega samfélag 
sem borgin er. Atvinnuauglýsingar má einnig skoða á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf.  Hjá símaveri Reykjavíkurborgar, 

4 11 11 11 færð þú allar upplýsingar um þjónustu og starfsemi borgarinnar og samband við þá starfsmenn sem þú þarft að ná í.

Lausar stöður aðstoðarleikskólastjóra

Endurbirting auglýsinga um lausar stöður aðstoðarleikskólastjóra
í leikskólunum Sjónarhóli, Holtaborg og Grænuborg

Starfsfólk óskast!
Kaffitería Perlunnar óskar eftir starfsfólki í framtíðarstarf. 
Við bjóðum upp á gott vinnuumhverfi og jákvæðan anda. 

Hafið samband við Elvu: 562-0200 / perlan@perlan.is.

Vaktstjóri á  Pizza Hut: 
Pizza Hut leitar að öflugum vaktstjórum á Pizza Hut 

Sprengisandi og í Smáralind. Starfið felst í stjórnun vakta, 
þjónustu og mannastjórnun í samráði við veitingastjóra.
Hæfinskröfur: Þjónustlund, samviskusemi og hæfni í 

mannlegum samskiptum.
Reynsla af þjónustu og stjórnun æskileg.

Lágmarksaldur er 22 ár. Um er að ræða framtíðarstarf. 
Áhugasamir sendi inn umsókn á www.pizzahut.is.
Nánari upplýsingar veitir Þórdís Lóa Þórhallsdóttir

framkvæmdastóri í síma 863-1136
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Síðumúla 5  108 Reykjavík

Sími 511 1225   Fax 511 1126

intellecta@intellecta.is

www.intellecta.is

Menntunar- og hæfniskröfur:
•   Háskólapróf á sviði mannauðsmála og góður 
     fjármálalegur bakgrunnur
•   Góð kunnátta í íslensku og ensku
•   Gott vald á úrvinnslu talna og gagna
•   Starfsreynsla sem nýtist í starfi 
•   Greiningarhæfni og metnaður til að ná árangri
•   Hæfileikar til að vinna í hópi og innleiða og stjórna
     breytingum
•   Góð hæfni í mannlegum samskiptum

Um er að ræða einstakt  tækifæri til að vera með í 
spennandi fyrirtæki  á sviði flugfjarskipta. Um krefjandi 
verkefni er að ræða frá fyrsta degi og miklir möguleikar á 
að hafa áhrif á þróun starfsins.

Gætt verður fyllsta trúnaðar varðandi fyrirspurnir og 
persónulegar upplýsingar og verður öllum umsóknum 
svarað.

Flugfjarskipti leita að rekstrar- og mannauðsstjóra
Rekstrar- og mannauðsstjóri fer með stjórn og umsjón mannauðs-mála. 
Hann veitir stjórnendum stuðning og leggur til sérþekkingu og ferla sem 
styðja innleiðingu á starfsmannastefnu ásamt því að hafa umsjón með 
fjármálaferlum sem eru að mestu útvistaðir.
Um er að ræða starf í  spennandi starfsumhverfi sem býður upp á mikla 
möguleika. Leitað er að einstaklingi sem hefur orku og drifkraft til að vera 
öflugur liðsmaður í  framtíðarþróun fyrirtækisins.

Helstu verkefni eru:
•   Tekur þátt í mótun og eftirfylgni með starfsmannastefnu
•   Heldur utan um  útgáfu og innihald starfsmannahandbókar
•   Heldur utan um kjarasamninga og kjarasamningagerð
•   Umsjón með gerð ráðningarsamninga og starfslýsinga
•   Heldur utan um launavinnslu og er í samskiptum við þjónustuaðila
     sem því sinna.
•   Heldur utan um ferðamál starfsmanna og tryggir skilvirkni ferla 
     því tengdu
•   Hefur umsjón  með fjármálaferlum sem eru að mestu útvistaðir 
     og er í samskiptum við þjónustuaðila sem því sinna.
•   Umsjón með fjárhagsáætlanagerð
•   Hefur umsjón með skýrslugerð vegna uppgjörs við viðskiptavini
•   Tekur þátt í uppgjöri árangursmælikvarða í samvinnu við aðra 
     stjórnendur 
•   Ber ábyrgð á framkvæmd innkaupa á skrifstofuvörum

Rekstrar og mannauðsstjóri

Sigrún H. Kristjánsdóttir hjá intellecta veitir nánari upplýsingar um starfið í síma 511 1225.
Umsóknir sendist til intellecta eða á sigrun@intellecta til og með 7. maí 2008.
Umsókn þarf að greina frá menntun, fyrri störfum og helstu verkefnum sem umsækjendur hafa tekist á við á 
undanförnum árum og sem þeir telja að koma muni að gagni í því starfi sem sótt er um.

Flugfjarskipti ehf.

Flugfjarskipti ehf. er að fullu í eigu 

Flugstoða ohf.

Flugfjarskipti ehf. sinna tal- og gagna-

viðskiptum við alþjóðaflug í íslenska 

flugstjórnarsvæðinu.

Starfsmenn fyrirtækisins eru um 50 

og er starfsemin á Íslandi, í Færeyjum 

og á Grænlandi. Flugfjarskipti ehf. 

leggja áherslu á jafnan rétt karla og 

kvenna til starfa.

Verkstjóri
Vantar vanan verkstjóra við 

jarðvinnuframkvæmdir
til starfa strax .

Upplýsingar gefur Sölvi í síma 
660-6100
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Bleika
slaufan
ÁRVEKNISÁTAK UM 
BRJÓSTAKRABBAMEIN

Skemmtilegt og gefandi verkefni fyrir hugmyndaríka!Skemmtilegt og gefandi verkefni fyrir hugmyndaríka!
Hefur þú áhuga á hönnun og vilt láta ljós þitt skína til styrktar góðu málefni?
NTC og Krabbameinsfélagið leita eftir hugmyndaríkum einstaklingi til þess að hanna myndir á boli, tileinkuðum 
Bleiku slaufunni þar sem bleika slaufan er í fyrirrúmi. Hugmyndin er að vera með til sölu tvær mismunandi 
útfærslur af bolum fyrir  dömur og herra, annars vegar fyrir yngri kynslóðina og hins vegar þá eldri. 

Allur ágóði af sölu bolanna rennur óskiptur til Krabbameinsfélagsins.  
Áhugasamir vinsamlegast sendið tölvupóst á 

netfangið inga@ntc.is fyrir föstudaginn 12. maí.
NTC laugavegi 91 s. 512-1700 www.ntc.is

Skólastjóri Gerðaskóla í Garði

Staða skólastjóra Gerðaskóla í Garði er laus til umsóknar.  Nemendur Gerðaskóla 
eru 245 í 1. – 10. bekk. Gott samstarf er við leikskóla og framhaldsskóla og 
aðgangur greiður að góðri sérfræðiþjónustu.

Í skólastefnu Sveitarfélagsins Garðs eru eftirfarandi áherslur lagðar í skóla- og 
æskulýðsstarfi bæjarins:

• Öll samskipti einkennist af gagnkvæmri virðingu.
• Fjölbreyttir hæfileikar barna séu viðurkenndir og sjálfsmynd þeirra styrkt.
• Aðstæður til náms séu góðar og hvetjandi.
• Samvinna heimila, skóla og æskulýðsstarfsemi sé góð og 
 samskiptaleiðir greiðar.
• Tengsl við umhverfi, fyrirtæki og stofnanir bæjarins séu virk.
• Gleði, metnaður og umhyggja einkenni allt starf með börnum og
 ungmennum.

Leitað er að kraftmikilum og drífandi stjórnanda sem er tilbúinn til að starfa að 
öflugri skólaþróun.  

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Kennarapróf og kennslureynsla.
• Framhaldsmenntun á sviði stjórnunar æskileg og reynsla af skólastjórnun.
• Frumkvæði, samstarfsvilji og góðir skipulagshæfileikar.
• Hæfni í mannlegum samskiptum.
• Hafi áhuga á að leiða þróunarstarf í átt að einstaklingsmiðuðu námi.

Umsókn skal fylgja yfirlit yfir menntun og störf umsækjanda og hver þau 
verkefni sem varpað geta ljósi á færni til að sinna skólastjórastarfi.  Við ráðningu 
í starfið verður tekið tillit til menntunar, kennsluferils, stjórnunarreynslu og 
umsagna um starfshæfni umsækjanda.  Ráðið verður í stöðuna frá 1. ágúst 2008.  
Laun eru samkvæmt kjarasamningi launanefndar sveitarfélaga og KÍ.  

Umsóknarfrestur er til 9. maí og skal skila umsókn á bæjarskrifstofu Sveitar-
félagsins Garðs að Sunnubraut 4, 250 Garður. 

Nánari upplýsingar veitir Oddný Harðardóttir bæjarstjóri 
í síma 4227150, netfang oddny@svgardur.is.
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www.svgardur.is

Menntasvið

Aðstoðarskjólastjórar
Skólaárið 2008 - 2009

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli það 
margbreytilega samfélag sem borgin er. Atvinnuauglýsingar má einnig skoða á heimasíðu Reykjavíkurborgar 

www.reykjavik.is/storf Hjá símaveri Reykjavíkurborgar, 4 11 11 11 færð þú allar upplýsingar um þjónustu og starfsemi
 borgarinnar og samband við þá starfsmenn sem þú þarft að ná í.  

Lausar eru tvær stöður aðstoðarskólastjóra við Árbæjar-
skóla - annars vegar á yngra stigi og hinsvegar á unglinga-
stigi.

Árbæjarskóli er einn stærsti grunnskóli landsins með um 
800 nemendur, 400 á hvoru skólastigi. Hann er staðsettur í 
einstöku umhverfi  Elliðaárdalsins, náttúruperlu höfuðborg-
arsvæðisins.  Skólinn er safnskóli á unglingastigi þar sem til 
náms í unglingadeild koma nemendur frá Ártúns-, Selás- og 
Árbæjarskóla en skólastarf á yngra stigi er hefðbundið. Helsti 
áhersluþáttur skólans er að nemendur og starfsfólk hans nái 
hámarks árangri í starfi  sínu og eru einkunnarorð skólans í há-
vegum höfð.  Samvinna einstaklinga og starfsandi  er góður.
  

Einkunnarorð Árbæjarskóla eru:  
Ánægja - Áhugi  - Ábyrgð - Árangur

Mikilvægt er að umsækjendur hafi  skipulagshæfi leika, 
samstarfsvilja, jákvætt viðmót og ríka þjónustulund. Forsenda 
er að umsækjendur hafi  áhuga á að vinna með börnum og 
fjölbreyttum hópi starfsmanna auk þess sem frumkvæði og 
metnaður er nauðsynlegur.

Leitað er eftir einstaklingum með:
• Leiðtogahæfi leika
• Stjórnunarreynslu í skólastarfi  eða framhaldsmenntun á 
  sviði stjórnunar
• Yfi rgripsmikla þekkingu á skólastarfi 
• Metnað til að veita faglega forystu á sviði kennslu og 
  þróunar í skólastarfi 
• Kennaramenntun

Ráðið er í ofangreindar stöður frá 1. ágúst 2008.  

Umsóknarfrestur er til 24. maí 2008. Umsóknum fylgi 
yfi rlit yfi r nám og störf auk annarra gagna sem málið varðar. 
Umsækjendur er vinsamlega beðnir að sækja um starfi ð á 
heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is eða senda 
umsókn til Árbæjarskóla, Rofabæ 34, 110 Reykjavík.

Upplýsingar gefur Þorsteinn Sæberg, skólastjóri, 
í síma 411 7700 eða netfang sberg@arbaejarskoli.is

Laun eru samkvæmt kjarasamningi LN og KÍ.

Skógarbær er hjúkrunarheimili 
fyrir eldri og yngri einstaklinga 

sem þarfnast umönnunar allan sólarhringinn.

Starfsmenn óskast til sumarafl eysinga við umönnun
Við leitum að traustu og hressu fólki til að vinna 
með okkur í sumar. Um er að ræða fjölbreytt og 

áhugaverð störf með skemmtilegu fólki.  
Sveigjanlegur vinnutími. 

Starfshlutfall er samkomulagsatriði.

Upplýsingar gefur hjúkrunarforstjóri Jónbjörg 
Sigurjónsdóttir í síma 510-2101 jonbjorg@skogar.is 

Einstakt tækifæri
TVÆR STÖÐUR VIÐ MENNTASKÓLA
BORGARFJARÐAR ERU LAUSAR TIL UMSÓKNAR

// UMSJÓN MEÐ SÉRDEILD 100% STAÐA
// UPPLÝSINGATÆKNI OG UMSJÓN MEÐ 
     DREIFNÁMI 100% STAÐA

Menntaskóli Borgarfjarðar er nýr framhaldsskóli sem 
tók til starfa haustið 2007 í Borgarnesi. Skólinn er í 
eigu einkahlutafélags sem er að mestu í eigu heima-
manna í Borgarfi rði. Öll aðstaða til náms og kennslu er 
til fyrirmyndar. Skólinn er í samstarfi  við Menntamála-
ráðuneytið og Sveitarfélagið Borgarbyggð um breytta 
kennsluhætti og skipulag skólastarfs á grunn- og fram-
haldsskólastigi. Áhersla er m.a. lögð á notkun upplýs-
ingatækni í staðbundnu námi og dreifnámi, heildræns 
námsmats og hópa- og verkefnavinnu.
Við erum að leita að öfl ugum einstaklingum, sem eru 
tilbúnir til að taka þátt í að
móta nýjan framhaldsskóla og öfl ugu þróunarstarfi . 
Viðkomandi þurfa að vera frjóir í hugsun, tilbúnir til 
þátttöku í skapandi þróunarstarfi , hafa gaman af vinnu 
með ungu fólki og vera liprir í samskiptum. Kennslu-
réttindi á framhaldsskólastigi eru nauðsynleg.

Ráðið verður í stöðurnar frá og með 1. ágúst 2008.

Umsóknir með ítarlegum upplýsingum um menntun 
og fyrri störf skulu
hafa borist Ársæli Guðmundssyni, skólameistara, 
Borgarbraut 54, 310 Borgarnes,
eða á netfangið: arsaell@menntaborg.is fyrir 
laugardaginn 11. maí 2008.  

Nánari upplýsingar veitir Ársæll Guðmundsson, 
skólameistari í síma 895 2256.
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Grunnskóli Seltjarnarness
Mýrarhúsaskóli – Valhúsaskóli

www.grunnskoli.is

Fyrir næsta skólaár eru laus
til umsóknar eftirfarandi störf
Þroskaþjálfi 100% starf.

Sérkennari á unglingastig.

Upplýsingar/umsókn:
Edda Óskarsdóttir deildarstjóri sérkennslu,

eddao@seltjarnarnes.is, sími 5959200

Danskennsla  1.- 6. bekkur.

Tæknimennt  (smíði) 1.- 10. bekkur.

Upplýsingar/umsókn:
Ólína Thoroddsen aðstoðarskólastjóri,
olina@seltjarnarnes.is, sími 5959200

Heimilisfræði  á unglingastigi.

Val á unglingastigi  2 - 6 kennslust. á viku.
Franska
Spænska
Félagsmálafræði
Bókfærsla

Kennsla í íþróttum

Kennsla í náttúrufræði á unglingastigi.

Upplýsingar/umsókn:
Baldur Pálsson aðstoðarskólastjóri,

baldur@seltjarnarnes.is, sími 5959250

Skólaliðar
Upplýsingar/umsókn:

Hafsteinn Jónsson umsjónamaður fasteigna,
hafsteinn@seltjarnarnes.is, sími 5959200

Á Seltjarnarnesi eru um 640 nemendur í heild-
stæðum grunnskóla. Skólinn er rekinn í tveimur
starfstöðvum; Mýrarhúsaskóla fyrir nemendur í
1. - 6. bekk og Valhúsa-skóla fyrir nemendur í
7. - 10. bekk.

Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningum
viðkomandi stéttarfélags.

Geirsgötu 9 • 101 Reykjavík • Sími 515 0300
www.ask.is
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arkitektar
innanhússarkitektar
byggingafræðingar

ASK Arkitektar er alhliða arkitektastofa sem fæst við hefðbundin verkefni á

sviði arkitekta og innanhússarkitekta, ss. hönnun nýbygginga, endurhönnun

eldri bygginga, hönnun húsgagna, skipulag eldri byggðar og nýbyggingasvæða,

hönnunarstjórn o.fl.

Verkefni stofunnar hafa verið unnin fyrir fyrirtæki, sveitarfélög og einstaklinga.

Teiknistofan er í nýju húsnæði í miðborginni og eru starfsmenn nú 27 talsins.

Við leitum að góðu fólki til að sinna
fjölbreyttum verkefnum

Umsóknir sendist á pall@ask.is fyrir 1. maí.
Fullum trúnaði heitið.

Leitum að
góðu fólki

Skapandi störf með skapandi fólki

Leikskólasvið

Laus störf í leikskólum Reykjavíkurborgar
Leitað er eftir:
• Leikskólakennurum
• Þroskaþjálfum
• Starfsfólki með uppeldis- og háskólamenntun
• Starfsfólki með menntun eða reynslu á sviði lista
• Starfsfólki með fjölbreytta menntun og/eða starfsreynslu 

Deildarstjórar
Hálsaborg, Hálsaseli 27, sími 557-8360
Heiðarborg, Selásbraut 56, sími 557-7350
Rauðaborg, Viðarási 9, sími 567-2185
Ægisborg, Ægisíðu 104, sími 551-4810. Staðan er laus í haust.

Leikskólakennarar/leiðbeinendur
Hálsaborg, Hálsaseli 27, sími 557-8360
Heiðarborg, Selásbraut 56, sími 557-7350
Hof, Gullteigi 19, sími 553-9995
Klettaborg, Dyrhömrum 5, sími 567-5970
Laufskálar, Laufrima 9, sími 587-1140
Lækjaborg, við Leirulæk, sími 568-6351
Rofaborg, Skólabæ 6, sími 567-2290
Rauðaborg, Viðarási 9, sími 567-2185

Yfi rmaður í eldhús
Laufskálar, Laufrima 9, sími 587-1140.  
Um er að ræða 90% stöðu.
Staðan er laus 1. maí n.k.

Aðstoðarmaður í eldhús
Hof, Gullteigi 19, sími 553-9995

Leikskólasérkennari /þroskaþjálfi /atferlisþjálfi 
Fellaborg, Völvufelli 9, sími 557-2660

Upplýsingar um lausar stöður veita leikskólastjórar í 
viðkomandi leikskólum og mannauðsráðgjafar á 
Starfsmannaþjónustu Leikskólasviðs í síma 411-7000.

Öll laus störf í leikskólum eru auglýst á www.leikskolar.is. 
Ekki er um tæmandi upptalningu lausra starfa að ræða.

Laun eru skv. kjarasamningi Reykjavíkurborgar við 
viðkomandi stéttarfélög.

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli það margbreytilega samfélag 
sem borgin er. Atvinnuauglýsingar má einnig skoða á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf.  Hjá símaveri Reykjavíkurborgar, 

4 11 11 11 færð þú allar upplýsingar um þjónustu og starfsemi borgarinnar og samband við þá starfsmenn sem þú þarft að ná í.

Menntasvið

Laus er staða aðstoðarskólastjóra Hlíðaskóla. 
Hlíðaskóli er heildstæður grunnskóli með um 550 nemend-
ur auk þess sem þar er starfrækt táknmálssvið sem þjónar 
heyrnarskertum og heyrnarlausum nemendum. Einkunnar-
orð skólans eru ábyrgð, virðing og vinsemd. Hlíðaskóli fylgir 
stefnu Reykjavíkurborgar og leggur áherslu á þróun skóla í 
átt til einstaklingsmiðaðs náms, samvinnu nemenda og skóla 
án aðgreiningar. Skólinn hefur verið móðurskóli í verk- og 
listgreinakennslu. 

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Kennaramenntun
• Framhaldsmenntun á háskólastigi sem nýtist í starfi 
• Reynsla af þróunarstarfi  í skólum
• Lipurð og færni í mannlegum samskiptum
• Stjórnunarhæfi leikar
• Metnaður í starfi 

Staðan er laus frá og með 1. ágúst 2008.

Umsóknarfrestur er til 13. maí nk. Umsóknum fylgi yfi rlit um 
nám og störf auk annarra gagna sem málið varðar. Umsækj-
endur er vinsamlega beðnir að sækja um starfi ð á heimasíðu 
Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is eða senda umsókn til 
Hlíðaskóla, Hamrahlíð 2, 105 Reykjavík.

Upplýsingar um starfi ð gefa Kristrún G. Guðmundsdóttir 
skólastjóri Hlíðaskóla í síma 552 5080 eða 664 8225, 
kgg@hlidaskoli.is og Valgerður Janusdóttir starfsmannastjóri 
Menntasviðs Reykjavíkurborgar, sími 411 7000, 
valgerdur.janusdottir@reykjavik.is

Laun eru samkvæmt kjarasamningi LN og KÍ. 

Aðstoðarskólastjóri Hlíðaskóla

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli það 
margbreytilega samfélag sem borgin er. Atvinnuauglýsingar má einnig skoða á heimasíðu Reykjavíkurborgar 

www.reykjavik.is/storf Hjá símaveri Reykjavíkurborgar, 4 11 11 11 færð þú allar upplýsingar um þjónustu og starfsemi
 borgarinnar og samband við þá starfsmenn sem þú þarft að ná í.  

Auglýsingasími

– Mest lesið
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með hópbifreiðaréttindi
Bifreiðastjórar

Vegna aukinna verkefna vantar okkur nokkra bifreiðastjóra 
til starfa sem fyrst. Um er að ræða bæði 100% störf og 

hlutastörf sem henta bæði konum og körlum.
Ennfremur vantar okkur bifvélavirkja- vélvirkja- 

og verkstæðismenn til starfa sem fyrst.

Nánari upplýsingar gefa Ágúst og Jónas í síma 
515 2700 á skrifstofutíma.

Bílstjóri í vörudreifi ngu 
MS Reykjavík óskar eftir að ráða bílstjóra í vöru-

dreifi ngu.  Um framtíðarstarf er að ræða. 

Fyrirtækið hvetur konur jafnt sem karla að sækja um. 

Meiraprófsréttindi eru áskilin og viðkomandi þarf að 
geta byrjað sem fyrst.     

Nánari upplýsingar veitir Þórður Jóhannsson í síma 
569-2320.  Umsóknarfrestur er til 3. maí nk.  

og skulu umsóknir berast til starfsmannastjóra MS, 
Bitruhálsi 1, 110 Reykjavík  eða á netfangið  

starfsmannasvid@ms.is 

 Mjólkursamsalan ehf.  er  framsækið framleiðslu- og markaðsfyrirtæki 
á sviði mjólkurframleiðslu í eigu 700 bænda um land allt.  Félagið 
rekur 7 starfsstöðvar víðs   vegar um landið. Hjá félaginu starfa 450 
starfsmenn.  

 Frekari   upplýsingar um fyrirtækið er að fi nna á heimasíðu félagsins 

www.ms.is.

Aðalfundarboð
Aðalfundur Mjólkurfélags Reykjavíkur verður haldinn á Grand 
Hótel Reykjavík, Sigtúni 38,  mánudaginn 5 maí kl, 14:00 

Almenn aðalfundarstörf

Velferðasvið

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli það margbreytilega samfélag 
sem borgin er. Atvinnuauglýsingar má einnig skoða á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf.  Hjá símaveri Reykjavíkurborgar, 

4 11 11 11 færð þú allar upplýsingar um þjónustu og starfsemi borgarinnar og samband við þá starfsmenn sem þú þarft að ná í.

Velferðarsvið óskar eftir starfsmönnum til starfa í fast 
starf og til sumarafl eysinga á heimili fyrir heimilislausa 
karlmenn í Reykjavík.  Um er að ræða heimili fyrir átta 
heimilislausa karlmenn.

Helstu verkefni:
• Stuðningur við heimilismenn varðandi samskipti við 
  samfélag/aðila innan og utan heimilisins. 
• Aðstoð við heimilismenn í daglegum störfum heimilisins     
  s.s. þrif, matseld og þess háttar.
• Aðstoð við persónulega umhirðu.
• Ábyrgð á þrifum heimilisins og matseld.
• Þátttaka í teymisvinnu starfsmanna.
• Þátttaka í húsfundum heimilismanna.
• Þátttaka í hópastarfi  heimilismanna.
• Önnur þau störf sem starfsmanni kunna að verða falin 
  af forstöðumanni.

Hæfniskröfur:
• Skilningur og þekking á vanda einstaklinga með langvarandi  
  félagslegan vanda vegna neyslu áfengis og annarra vímu-      
  efna.
• Hæfni í mannlegum samskiptum og áhugi fyrir málefnum     
  íbúa heimilisins.
• Félagsliðamenntun er kostur.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar 
og Efl ingar stéttarfélags.

Nánari upplýsingar veitir Erla Björg Sigurðardóttir í síma 
562-0100, netfang: erla.bjorg.sigurdardottir@reykjavik.is og 
ebs1@hi.is

Umsækjendur er vinsamlega beðnir að sækja um starfi ð á 
heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is fyrir 9. maí 
2008.

Starfsmaður í  Búsetuþjónustu

Deildarstjóri í Búsetu- og stuðningsþjónustu
Þjónustumiðstöð Laugardals og Háaleitis óskar eftir að 
ráða deildarstjóra í Búsetu- og stuðningsþjónustu fyrir 
geðfatlaða, Gunnarsbraut 51.

Helstu verkefni:
• Daglega stjórnun, skipulagning og umsjón með framkvæmd  
  stuðningsþjónustu og endurhæfi ngu íbúa skv. 
  einstaklingsáætlun. 
• Umsjón með daglegum störfum annarra starfsmanna, í     
  samráði við forstöðumann
• Veitir leiðsögn og tilsögn um framkvæmd stuðningsþjón-       
  ustu og tekur virkan þátt í þróunar- og uppbyggingarvinnu.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun á sviði heilbrigðis- eða félagsvísinda.

Búsetu- og stuðningsþjónusta fyrir geðfatlaða starfar eftir 
VSL aðferðafræðinni; virkjum, styðjum og leysum.  Hjá okkur 
fer fram metnaðarfullt og öfl ugt starf með geðfötluðum sem 
felur m.a. í sér að hvetja, styðja, leiðbeina og örva íbúa við 
þau markmið sem þeir hafa sett sér í daglegu lífi .  Markmiðið 
er að íbúar geti tekið aukinn þátt í samfélaginu á eigin 
forsendum og þurfi  sem minnst á stofnanadvöl að halda.

Nánari upplýsingar veitir Ásta K. Benediktsdóttir forstöðu-
maður Búsetuþjónustusnnar í síma 562 0081, gsm. 822-3078 
eða á netfanginu: asta.kristin.benedktsdottir@reykjavik.is

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og 
viðkomandi stéttarfélags.

Umsækjendur er vinsamlega beðnir að sækja um starfi ð á 
heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is fyrir 15. maí 

°
°

°

°
°

Súðavíkurhreppur er sveitarfélag við Ísafjarðardjúp og er kauptúnið 
Súðavík við Álftafjörð þéttbýlastihluti hreppsins. Hreppurinn skartar 

mjög fallegri og ósnortinni náttúru og veðursæld mikil.
 Einungis er tíu mínútna akstur á Ísafjarðarfl ugvöll og tekur

 40 mínútur að fl júga til Reykjavíkur. 

Kennarar athugið!
Við Súðavíkurskóla eru 2 stöður grunnskólakennara, fyrir 
komandi skólaár, lausar til umsóknar. Meðal kennslugreina 
er kennsla yngri barna og almenn kennsla á unglingastigi 
(stöður umsjónarkennara) sem og íþróttakennsla á öllum 
skólastigum, textílmennt og heimilisfræði. 

Skólahúsnæðið er glæsilegt og vel búið og samanstendur 
af grunnskóla, leikskóla, tónlistarskóla ásamt íþróttarhúsi 
og mötuneyti. Þróunarverkefni er unnið í anda Uppbyg-
gingarstefnunnar sem og samvinnu og samkennslu 
við leikskólann. Skólinn er einsetinn með fámennum 
aldursblönduðum bekkjardeildum, vel búinn tækjum og 
góðri vinnuaðstöðu. Mikil samkennsla og samvinna er við 
leikskólann þar sem elstu nemendum þar er kennt með 
yngstu nemendum grunnskólans. Leikskólinn er gjaldfrjáls.  
Lögð er áhersla á fjölbreytta og sveigjanlega kennsluhætti, 
einstaklingsmiðað nám, vellíðan nemenda og samvinnu 
starfsmanna. 

Súðavíkurhreppur greiðir laun eftir kjarasamningi KÍ og 
Sambandi íslenskra sveitarfélaga. Umsóknarfrestur er til 
9. maí 2008, meðmæli óskast með umsókn. Nánari 
upplýsingar veitir Anna Lind Ragnarsdóttir skólastjóri í 
hs: 456-4985, vs: 456-4924, gsm: 893-4985, 
netfang: annalind@sudavik.is
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Persónuleg 
stuðningsþjónusta

Þjónustumiðstöð Laugardals og Háaleitis 
óskar eftir þroskaþjálfa til að sinna félagsleg-

um stuðningi og persónulegri aðstoð við 
athafnir daglegs lífs við íbúa í Hátúni 10 og 

nágrenni.

Helstu verkefni 
¢ Efl a einstaklinga til sjálfshjálpar og
  samfélagslegrar þátttöku
¢ Persónulegur stuðningur við verkefni 
  daglegs lífs 
¢ Virkjun og hvatning til tómstunda- og 
  félagsstarfs

Hæfniskröfur
¢ Þroskaþjálfamenntun
¢ Reynsla af þjónustu við geðfatlaða æskileg
¢ Áhugi á að vinna með fötluðu fólki
¢ Metnaður til að veita úrvals þjónustu
¢ Sveigjanleiki og lipurð í mannlegum 
   samskiptum

Velferðarsvið

Nánari upplýsingar gefur Eldey Huld 
Jónsdóttir, verkefnisstjóri,  sími: 562-2712

Netfang: eldey.huld.jonsdottir@reykjavik.is

Viðkomandi þarf að geta hafi ð 
störf sem fyrst!

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi 
Reykjavíkurborgar og viðkomandi 

stéttarfélags.

Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að 
sækja um starfi ð á heimasíðu Reykjavíkur-
borgar www.reykjavik.is fyrir 12. maí nk.

OLÍS – við höldum með þér!

Við leitum að hressu, 
skemmtilegu og duglegu 
fólki til starfa við grill, 
Quiznos og afgreiðslu á 
þjónustustöðvum okkar.
Vaktavinna.

Nánari upplýsingar veitir 
Fríða Guðmundsdóttir, 
frida@olis.is

Tónlistarstjóri - Organisti - Kórstjóri

Auglýst er eftir tónlistarstjóra - organista - kórstjóra við Grafarvogskirkju 
í Reykjavíkurprófastsdæmi eystra.  Um er að ræða fullt starf og er 
ráðning m.v. 1. ágúst 2008.

Organisti sér um orgel - og hljóðfæraleik við guðsþjónustur og aðrar 
athafnir.  Auk þess sér organistinn um þjálfun kórs kirkjunnar, undirbýr 
og æfi r kirkjukórinn fyrir helgihald og tónleika og hefur yfi rumsjón með 
starfi  Krakkakórs og Barna- og unglingakórs.  Organista er ætlað að 
vera prestum og sóknarnefnd til ráðgjafar um allt tónlistarstarf kirkjun-
nar og hafa umsjón með hljóðfærum hennar.

Gerð er krafa um menntun og færni sem mæta ofangreindum 
skilyrðum.  Einnig er lögð rík áhersla á góða samskiptahæfni.

Umsóknarfrestur er til 18. maí  2008 og skulu umsóknir sendar til: 
Grafarvogskirkju v/ Fjörgyn, 112 Reykjavík og merktar: Umsókn 
um stöðu organista.

Nánari upplýsingar gefa:  séra Vigfús Þór Árnason sóknarprestur 
og Bjarni Kr. Grímsson formaður sóknarnefndar.

Sóknarnefnd Grafarvogskirkju

Vegna aukinna umsvifa vantar öfluga einstaklinga í e irfarandi stöður: 

Ráðgjafi í vörustjórnun og C#.Net forritari

Ráðgjafi í vörustjórnun

Starfssvið
Starfið felur í sér ráðgjöf í innkaupastýringu og stjórnun aðfangakeðjunnar,
ráðgjöf l notenda AGR Innkaupa, stefnumótun og þá töku í sölustarfi
fyrirtækisins hérlendis sem erlendis. 

Menntunar- og hæfniskröfur 
- Menntun á sviði viðskiptafræði, verkfræði eða tæknifræði
- Þjónustulund, færni í samskiptum og frumkvæði í starfi er skilyrði. 

C#.Net Forritari

Starfssvið
Starfið felur í sér þróun og smíði á nýrri hugbúnaðarlausn AGR ásamt aðkomu
að áframhaldandi þróun á AGR Innkaup. 

Menntunar- og hæfniskröfur
- Menntun á sviði tölvunar- eða verkfræði.
- Reynsla af C#.NET eða sambærilegu forritunarmáli skilyrði. 
- Æskilegt að viðkomandi hafi reynslu af Microso  Navision og MS-SQL grunnum.

Umsóknir sendist á haukur@agr.is. Umsóknarfrestur er l 2. maí.

AGR ehf. er hugbúnaðar- og verkfræðifyrirtæki sem sérhæfir sig í lausnum l hagræðingar í 
rekstri aðfangakeðjunnar. Innkaupa- og birgðastýringarkerfið AGR Innkaup er í notkun hjá yfir
50 fyrirtækjum með yfir 400 notendur á Íslandi, Hollandi, Bretlandi, Noregi og Danmörku.

13
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KÓPAVOGSBÆR  

LAUS STÖRF
Í LEIKSKÓLUM KÓPAVOGS:

Kynnið ykkur nýjar samþykktir íKynnið ykkur nýjar samþykktir í 

launamálum leikskóla í Kópavogi.launamálum leikskóla í Kópavogi.  

Baugur, NÝR LEIKSKÓLI:  570 4350
 • Leikskólakennarar
Dalur:  554 5740
 • Leikskólakennari/þroskaþjálfi/
  leiðbeinandi
Efstihjalli:  554 6150
 • Leikskólakennarar
 • Þroskaþjálfi - sérkennsla
Fífusalir:  570 4200
 • Deildarstjóri 
 • Leikskólakennarar
Grænatún:  554 6580
 • Aðstoð í eldhús 80%
Hvarf:  570 4900
 • Deildarstjórar
 • Leikskólakennarar
Kópasteinn:  564 1565
 • Leikskólak. tímab. v/fæðingarorlofs
Núpur:  554 7020
 • Leikskólakennarar
 • Sérkennsla
Rjúpnahæð: 570 4240
 • Leikskólak. á deild/sérkennsla/íþróttir
Urðarhóll – Heilsuleikskóli:  554 7789
 • Leikskólakennarar

Nánari upplýsingar á:
www.kopavogur.is 

og www.job.is

TRÉSMIÐIR

Upplýsingar um störfin og umsóknareyðublöð eru á skrifstofu ÍSTAKS, 

Engjateigi 7, 105 Reykjavík og í síma 530 2700 milli 8:15 og 17:00.

Einnig er hægt er að senda inn umsókn á heimasíðu okkar www.istak.is.

ÍSTAK er leiðandi fyrirtæki á íslenskum 

verktakamarkaði. Hjá fyrirtækinu starfa 

um 650 manns, víðsvegar um landið 

sem og erlendis. 

ÍSTAK er alhliða verktakafyrirtæki sem 

var stofnað árið 1970 og hefur annast 

ýmis verkefni, svo sem virkjanir, stór-

iðjuver, hafnargerð, vega- og brúagerð 

auk flugvalla. Ennfremur húsbyggingar 

fyrir opinberar stofnanir, sveitarfélög, 

fyrirtæki og einstaklinga.

Vegna aukinna verkefna óskar ÍSTAK eftir að ráða trésmiði til starfa.

Um er að ræða framkvæmdir á höfuðborgarsvæðinu.

Æskilegt er að umsækjendur hafi einhverja starfsreynslu.

Möguleiki er á húsnæði fyrir utanbæjarfólk.

Næg vinna í boði.

S n æ f e l l s b æ r

Vegna mikillar frjósemi undir Jökli vantar okkur í 
afl eysingar leikskólastjóra og aðstoðarleikskólastjóra 
við leikskólann Kríuból á Hellissandi.  Einnig vantar 
deildarstjóra á yngri deild.

Ráðningartími er 1 ár og æskilegt er að umsækjendur geti 
hafi ð störf eigi síðar en 15. júní, en deildarstjóri þarf að 
hefja störf í ágúst. 

Leikskólinn er fyrsta skólastigið og annast uppeldi og men-
ntun barna á leikskólaaldri.  Þar er lögð áhersla á nám og 
þroska í gegnum leik og starf.

Gerð er krafa um að umsækjendur séu með leikskólaken-
naramenntun.

Nánari upplýsingar fást hjá leikskólastjóra í síma 433-6723 
eða á skrifstofu Snæfellsbæjar í síma 433-6900

Skrifl egum umsóknum ber að skila til skrifstofu 
Snæfellsbæjar fyrir 20. maí n.k.   Umsóknareyðublöð 
má fi nna á heimasíðu Snæfellsbæjar, www.snb.is undir 
“Stjórnskipan” og “Eyðublöð”

Hellissandur er einn af þremur þéttbýliskjörnum sem mynda sveitarfélagið 
Snæfellsbæ.  

Snæfellsbær er ungt sveitarfélag sem vefur sig utan um Snæfellsjökul:  Staðarsveit, 
Búðir, Breiðuvík, Arnarstapi, Hellnar, Hellissandur, Rif, Ólafsvík og Fróðárhreppur.    
Í góðu veðri er Hellissandur í tveggja tíma akstursfjarlægð frá Reykjavík - og veðrið 
er að sjálfsögðu alltaf gott undir Jökli! 

Hér býr gott fólk sem er alltaf tilbúið til að bjóða nýja Snæfellsbæinga velkomna.  

Í Snæfellsbæ er sérstaklega fallegt umhverfi  þar sem Snæfellsjökul ber hæst, enda 
býður bæjarfélagið upp á alla fl óru landsins þegar kemur að landslagi, fugla- og 
dýralífi .  

Útivist og íþróttir er hægt að stunda hvenær sem er ársins, skíði og snjóbretti, 
gönguferðir, golf, hestamennsku, sund og margt fl eira.  Nýtt glæsilegt íþróttahús 
er í Ólafsvík 
(9 km).  

Öfl ugt tónlistarlíf er í sveitarfélaginu og félagastarfsemi með miklum blóma.

S t j ó r n u n a r s t ö ð u r
 við leikskólann Kríuból á Hellissandi
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Varmárskóli auglýsir:  
Eftirfarandi kennara vantar til starfa 
skólaárið 2008.-2009

•  Textílkennara
•  Tónlistarkennara 50%
•  Smíðakennara
•  Leiklistarkennara
•  Stærðfræðikennara
•  Tungumálakennara
•  Kennara í umferðafræði
•  Upplýsingatæknikennara
•  Umsjónarkennara á yngsta stig - teymi
•  Umsjónarkennara á miðstig
•  Umsjónarkennara á elsta stig

Þá vantar einnig deildarstjóra á yngsta og elsta stig.

Í Varmárskóla fer fram mikið og öfl ugt þróunarstarf m.a. í
stærðfræði og einstaklingsmiðuðu skólastarfi . Töluverð
samskipti eru við erlenda skóla. Þá er stefnt á öfl ugt starf í 
umhverfi smennt, heilbrigði og hollustu á næsta skólaári.

Við leitum eftir konum sem körlum sem hafa ánægju af
að vinna með börnum og vinna með skemmtilegu og
faglegu samstarfsfólki.

Hlökkum til að heyra í þér.

Nánari upplýsingar veita Þórhildur Elfarsdóttir, skólastjóri í
síma 525 0700 og 863 3297 (thorhildur@varmarskoli.is) 
 og Þóranna Rósa Ólafsdóttir skólastjóri í síma 525 0700 og 
899 8465 (thoranna@varmarskoli.is)
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KÓPAVOGSBÆR  

LAUS STÖRF
Félagsþjónusta Kópavogs:
 • Aðstoð við heimilisstörf

Skólahljómsveit Kópavogs:
 • Klarinettkennsla 50-60%
 • Slagverkskennsla 100%

GRUNNSKÓLAR KÓPAVOGS:
Digranesskóli:
Fyrir skólaárið 2008-2009
 • Danskennari 50% starf
 • Umsjónarkennari á yngsta stig
 • Umsjónarkennari á miðstig
 • Sérkennari í sérdeild einhverfra
 • Íþróttakennari v/sundkennslu 50%
Hjallaskóli:
Fyrir skólaárið 2008-2009
 • Umsjónarkennari á yngsta stig
 • Kennari í leikrænni tjáningu
 • Kennari í upplýsinga- og tæknimennt
Hörðuvallaskóli:
Fyrir skólaárið 2008-2009
 • Skólaliði II – gangavörður/ræstir
 • Umsjónarkennari á yngsta stig
Kársnesskóli:
Fyrir skólaárið 2008-2009
 • Sérkennari
 • Þroskaþjálfi
 • Enskukennari á unglingastig
 • Stærðfræðikennari á unglingastig
Kópavogsskóli:
Fyrir skólaárið 2008-2009
 • Enskukennari
 • Sérkennari
 • Danskennari 50%
 • Umsjónarkennari í yngri bekkjum
 • Starfsmaður við tölvuumsjón
Lindaskóli:
 • Skólaliði II - gangavörður/ræstir
Salaskóli:
 • Skólaliði II, 100%
 • Starfsmaður í eldhús 50%
Fyrir skólaárið 2008-2009
 • Íslenskukennari á unglingastig
 • Textílkennari
 • Umsjónarkennari á yngra stig
Smáraskóli:
Fyrir skólaárið 2008-2009
 • Umsjónarmaður sérkennslu
 • Sérkennari
 • Tónmenntakennari
Vatnsendaskóli:
Fyrir skólaárið 2008-2009
 • Þroskaþjálfi
 • Kennari á miðstig
 • Forstöðumaður Dægradvalar
 • Stuðningsfulltrúi

Nánari upplýsingar á:
www.kopavogur.is 

og www.job.is

Saman náum við árangri

> Járniðnaðarmaður óskast 
á gámaverkstæði

Við leitum að dugmiklum og samviskusömum járn-
iðnaðarmanni til starfa á gámaverkstæði Samskipa. 
Um er að ræða viðgerðir og viðhald gámaflota fyrir-
tækisins og almenna járnsmíði.

Hæfniskröfur
Umsækjendur þurfa að hafa iðnréttindi í málmiðnaði 
og geta rafsoðið með MIG, TIG og pinnasuðum. 
Umsækjendur skulu geta unnið sjálfstætt, vera 
vandvirkir, sveigjanlegir og hafa frumkvæði.  Gerð er 
krafa um fagleg vinnubrögð, lipurð í mannlegum sam-
skiptum og þjónustulund.  Umsækjendur skulu hafa 
hreint sakavottorð og engan fíkniefnaferil. 

Áhugasamir Fyllið út starfsumsókn á vef Samskipa, www.samskip.is. (veljið „járniðnaðarmaður – auglýst staða 
27.04.08”) fyrir 5. maí 2008. Kristinn Jón Arnarson, rekstrarstjóri, veitir allar nánari upplýsingar í síma 458 8570 
eða 858 8570. Öllum umsóknum verður svarað og farið með þær sem trúnaðarmál.  

Súfi stinn Bókakaffi 
Súfi stinn bókakaffi  Lækjargötu 2a Iðuhúsi. 

Laus eru til umsóknar hlutastörf og full störf 
við afgreiðslu og þjónustu. 

Upplýsingar veitir Ólöf í síma: 659-1139. 
Umsóknareyðublöð á www.sufi stinn.is 
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Í Dalabyggð búa um 710 manns þar af 240 í Búðardal
Góð þjónusta er við íbúana sem þar búa.

Dvalarheimilið Silfurtún 
Afl eysingu vantar í sumar í eldhús og ræstingar og við aðhlyn-
ningu aldraðra. Nánari upplýsingar veitir  Ingibjörg Kristjánsdóttir í 
síma 434-1218

Hjúkrunarheimilið Fellsendi
óskar eftir starfsfólki í aðhlynningu og í eldhús.
Um er að ræða sumarafl eysingar og framtíðarstörf. Starfshlutfall 
og vaktafyrirkomulag er eftir samkomulagi.
Herbergi með eldunaraðstöðu í boði gegn vægri leigu. Einnig eru 
lausar til umsóknar stöður sjúkraþjálfara og iðjuþjálfa  um 30% 
hvor staða.  
Upplýsingar veita Ína Rúna Þorleifsdóttir, hjúkrunarforstjóri í síma 
434-1230 eða í 899-9220/ina@fellsendi.is eða Ólafur Kristjánsso
n,framkvæmdastjóri í síma 434-1230 eða 894-6919 /
olikr@fellsendi.is

Leiksskólinn Vinabær 
Lausar eru stöður deildarstjóra , leikskólakennara og leikskólasérk-
ennara við leikskólann Vinabæ. Leikskólinn er tveggja  deilda og 
mun hann fl ytja í nýtt  húsnæði í haust.
Umsóknum skal skila á skrifstofu Dalabyggðar fyrir 14. maí 2008. 
Upplýsingar veitir leikskólastjóri, Berglind Vésteinsdóttir, í síma 
434-1311 / 434-1660.

Tónlistarskóli Dalabyggðar
óskar eftir að ráða skólastjóra. Nánari upplýsingar veitir Gunnólfur 
Lárusson, sveitarstjóri í síma 430 4700.

Grunnskólinn í Búðardal
Kennara vantar  í yngri barna kennslu.  Á unglingastigi vantar 
kennara í samfélagsfræði, íslensku og ensku. Einnig vantar 
íþróttakennara í forföll til áramóta. 
Upplýsingar  veitir Guðrún G. Halldórsdóttir skólastjóri í síma 
434-1466/862-8778/ggh@ismennt.is

Grunnskólinn Tjarnarlundi
Tvo kennara vantar  til þess að taka að sér umsjón og almenna 
kennslu, heimilisfræði, smíði og textílmennt. Einnig vantar 
þroskaþjálfa til starfa næsta haust. 
Upplýsingar veitir Guðbjörgu Björnsdóttur skólastjóra í síma 
4341545 eða 4341444, tjarnarlundur@snerpa.is. 
www.tjarnarlundur.is. 

Æskulýðs- og tómstundafulltrúi
Um er að ræða nýtt starf sem viðkomandi tekur þátt í að móta.
Upplýsingar gefur Gunnólfur Lárusson sveitarstjóri í síma 
430 4700. 

 

Í sveitarfélaginu eru m.a. heilsugæsla, tannlæknaþjónusta, verslun, banki, vínbúð, fl utninga- og bifreiðaþjónusta, rafvirki, tvær 
hárgreiðslustofur, líkamsræktaraðstaða og sundlaug. Tveir grunnskólar með um 100 nemendur alls og 30 barna leikskóli mun fl ytja 
í nýtt húsnæði á komandi vetri. Í Grunnskólanum í Búðardal er fullkominn fjarfundarbúnaður, þar sem fólk hefur stundað nám við 
Háskólann á Akureyri og útskrifuðust fyrstu tveir viðskiptafræðingarnir nú í vor. Um 30 mín. akstur er að Háskólanum á Bifröst og hafa 
íbúar Dalabyggðar nýtt sér fjölbreytta menntunarmöguleika þar.
Árið 2008 mun opna vegur yfi r Arnkötludal til Vestfjarða og mun umferð og tækifæri í ferðaþjónustu stóraukast á svæðinu.
Verið er að vinna að aðalskipulagi fyrir sveitarfélagið og deiliskipulagi í Búðardal fyrir þjónustu- og iðnarlóðir við Vesturlandsveg.
Næg vinna er fyrir iðnaðarmenn á svæðinu.

Til Reykjavíkur eru 150 km og í næsta þéttbýlisstað, Borgarnes, eru 80 km.

Dalirnir heilla!
Velkomin í Dalabyggð

Okkur vantar fl eira gott fólk
Er ekki tilvalið að breyta til og skoða hvort þú fi nnir ekki starf við þitt hæfi 

mátulega langt frá borginni í friðsælu og fallegu umhverfi  í vöggu sögu og menningar

Læknaritari
Reykjalundur endurhæfi ngarmiðstöð SÍBS óskar eftir að 
ráða lífsglaðan og jákvæðan læknaritara til starfa. Við leitum 
að starfsmanni í  80 - 100% starf og mikill kostur er að 
viðkomandi geti byrjað sem fyrst.

Óskað er eftir skrifl egum umsóknum, ásamt ítarlegri 
menntunar- og starfsferilsskrá.   Umsóknarform og 
upplýsingar um Reykjalund má fi nna á heimasíðu:   
www.reykjalundur.is 

Nánari upplýsingar gefur:
GuðbjörgGunnarsdóttir, deildarstjóri launadeildar
Sími 585-2143  -  gudbjorg@reykjalundur.is

Spáin er góð!
Stöð 2 leitar að fjölhæfri manneskju í afleysingar við veðurspáagerð og flutning 
veðurfrétta á Stöð 2. Aðallega er um helgarvinnu að ræða.

Hæfniskröfur:
-  góð og heillandi framkoma
-  rödd sem hentar ljósvakamiðlum
-  framúrskarandi jákvæðni
-  háskólamenntun á sviði raunvísinda er skilyrði

Sótt er um  á vef 365 miðla  - http://www.365midlar.is/Um-365/Storf-hja-365. 

Stöð 2 er frumkvöðull á sviði veðurfrétta í sjónvarpi. Fjórir sérfræðingar vinna þar 
að flutningi veðurfrétta. Stöðugt er unnið að framþróun og leitast við að gera 
veðurupplýsingarnar sem aðgengilegastar fyrir notendur með eins myndrænum 
hætti og kostur er. Ítarlegar veðurfréttir eru fyrir útlönd og fróðleiksmolar fyrir 
almenning á sviði náttúruvísinda svo eitthvað sé nefnt.

Hjúkrunarfræðingar, 
hjúkrunarfræðinemar, sjúkraliðar.

Hjúkrunarfræðingar óskast til starfa  í föst störf  
frá 1. júní eða síðar. Óskum einnig eftir hjúkrunar-
fræðingum og hjúkrunarfræðinemum til suma-
rafl eysinga. Um er að ræða dag og kvöldvaktir en 
einnig eru  bakvaktir. Starfshlutfall fer eftir samkom-
ulagi. Laun eru samkvæmt kjarasamningi BHM og 
stofnanasamningi HSB.

Sjúkraliðar óskast í föst störf frá 1. júní eða síðar og 
einnig til sumarafl eysinga. Starfshlutfall 80 -100%.  
Laun samkvæmt  kjarasamningi SLFÍ og stofnana-
samningi HSB.

Útvegum húsnæði, leigan er hagstæð og aðstoðum 
við fl utning. 

Umsóknir með upplýsingum  um náms og starfs-
feril  skulu berist til Sveinfríðar Sigurpálsdóttur 
framkvæmdastjóra hjúkrunar sem veitir  upplýsingar 
um starfi ð í síma  455 4128 og  891 9004.  Netfang: 
sveinfr@hsb.is

Umsóknarfrestur er til og með 12. maí. 
Umsóknareyðublað er á heimasíðu HSB. Öllum 

umsóknum verður svarað.

Heilbrigðisstofnunin Blönduósi þjónar aðallega íbúum A-Húnavatnssýslu.

Að jafnaði eru um 80 manns á launaskrá hverju sinni. Lögð er áhersla á 

uppbyggingu,skipulag og þróun til móts við nýja tíma. Starfsemin skiptist í rekstur 

sjúkra-og hjúkrunarrýma samtals 36 rúm og 10 rýma dvalardeildar auk  heilsu-

gæslu með rekstri heilsugæslustöðva á Blönduósi og Skagaströnd.

Sjá nánar á www.hsb.is

Heilbrigðisstofnunin Blönduósi

Flúðabakki 2  540 Blönduós
Sími 455 4100 -Fax 455 4136  
www.hsb.is
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Þjónustuskrifstofa Reykjavíkurborgar fer með forystuhlutverk í 
þjónustumálum borgarinnar. Starf verkefnisstjóra á skrifstofu 
þjónustustjóra er laust til umsóknar. Um er að ræða tíma-
bundna ráðningu í eitt ár.  Leitað er að metnaðarfullum og 
öfl ugum einstaklingi sem er tilbúinn að takast á við krefjandi 
starf.

Helstu verkefni og ábyrgð
    •  Þátttaka í áætlanagerð og stefnumótun varðandi 
       þjónustumál Reykjavíkurborgar 
    •  Stjórnun verkefnisins Þjónustuborgin eReykjavík 2010 
    •  Yfi rumsjón með þjónustuteymi borgarinnar 
    •  Gæðamál og þjónustueftirlit 
    •  Ráðgjöf, fræðsla og leiðbeiningar 
    •  Stjórnun ýmissa verkefna sem tengjast þjónustumálum     
       Reykjavíkurborgar

Hæfniskröfur
    •  Háskólamenntun sem nýtist í starfi  
    •  Þekking, reynsla og áhugi á þjónustu 

    •  Þekking og reynsla af verkefnisstjórnun og ferlagreiningu 
    •  Þekking og reynsla af gæðastjórnun og þjónustustjórnun  
        er kostur 
    •  Skipulagshæfni, frumkvæði og metnaður til að sýna     
       árangur í starfi  
    •  Sjálfstæð vinnubrögð og hæfni til að vinna undir álagi 
    •  Þjónustulund og lipurð í samskiptum 
    •  Færni í að setja fram mál í ræðu og riti

Frekari upplýsingar um starfi ð
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkur og 
Starfsmannafélags Reykjavíkurborgar
   
Nánari upplýsingar um starfi ð veitir Álfheiður Eymarsdóttir í 
síma 693-9332 eða með því að senda fyrirspurnir á alfheidur.
eymarsdottir@reykjavik.is
Umsóknum skal skilað rafrænt til Álfheiðar Eymarsdóttir á 
netfangið hér að ofan fyrir 11. maí nk.

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli það margbreytilega samfélag 
sem borgin er. Atvinnuauglýsingar má einnig skoða á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf.  Hjá símaveri Reykjavíkurborgar, 

4 11 11 11 færð þú allar upplýsingar um þjónustu og starfsemi borgarinnar og samband við þá starfsmenn sem þú þarft að ná í.

Öflugur sérfræðingur í þjónustumál
 á skrifstofu þjónustustjóra

Skrifastofa þjónustustjóra

Glaumur óskar eftir vélamönnum 
í vega- og gatnagerð á höfuðborgarsvæðinu.

Upplýsingar gefur Halldór í síma 8211230 
og Þórhallur í síma 8211237.

Vélamenn

Tilgangur Íbúðalánasjóðs er að stuðla að því með lánveitingum og skipulagi 
húsnæðismála að landsmenn geti búið við öryggi og jafnrétti í húsnæðismálum 
og að fjármunum verði sérstaklega varið til þess að auka möguleika fólks á að 
eignast og leigja húsnæði á viðráðanlegum kjörum.

Íbúðalánasjóður óskar eftir að ráða starfsmann á upplýsinga- og tæknisvið. 

• Flokkun og utanumhald tölfræðiverkefna

• Skilgreining lykilgagna

• Skýrslugerð

• Umsjón með daglegum rekstri hugbúnaðarkerfa

• Kerfisfræðingur eða sambærileg menntun

• Reynsla af tölfræðiverkefnum

• Reynsla af Microsoft Reporting Services

• Öguð og skipulögð vinnubrögð

• Frumkvæði og metnaður til að sýna árangur í starfi

Nánari upplýsingar um starfið veitir Þórdís Þórsdóttir, sviðsstjóri upplýsinga- og tæknisviðs.

Umsóknir óskast sendar á netfangið emilia@ils.is eða í bréfpósti í Borgartún 21, 105 Reykjavík.

Umsóknarfrestur er til og með 11. maí næstkomandi.

17
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Öfl ugur verkstjóri á byggingasviði
Leitum að öfl ugum verkstjóra í fullt starf hjá ört 
vaxandi byggingafyrirtæki sem staðsett er á 
höfuðborgarsvæðinu.

    Hæfniskröfur:
  Réttindi sem húsasmíðameistari
  Reynsla af verklegum framkvæmdum
  Reynsla af mótauppslætti
  Skipulögð vinnubrögð
  Enskukunnátta
  Hæfni í mannlegum samskiptum
Umsóknum skal skilað á box@frett.is merkt “Verkstjóri”

Helicopter Service of Iceland is look-
ing for pilots

Pilots must meet the following minimum requirements:

Valid commercial pilot license and a valid IR rating on multi 
engine helicopters. Frozen ATP(H) written and a 1st class 
medical. 1000 hours total time on helicopters, 300 hours 
turbine time. Be punctual and work well with others.
Experience on twin engine helicopters is preferred.

The application shall include copies of pilot license and 
ratings, including medical. Copy of graduation certifi cates; 
including test results for theoretical pilot training. A new copy 
of criminal record and a copy of the last 100 hours from the 
pilot logbook as stated here:
o Total fl ight time
o IFR time (including actual time)
o Total PIC time
o Total multi engine time
o Total fl ight instructor time

HSI has been fl ying helicopters since 1989, both in Iceland 
and abroad.

If you are interested in working with us continuing to build a 
successful company, please send us your application before 
7 May to helicopter@helicopter.is
Applicants need to be prepared to take an admissions test 
during the next few weeks, if required.

All applications will be treated as confi dential.

Helicopter Service of Iceland
Fluggardar 23
101 Reykjavik
www.helicopter.is

Þyrluþjónustan leitar að fl ugmönnum

Flugmenn þurfa að uppfylla eftirfarandi skilyrði:

Hafa gilt atvinnufl ugmannsskírteini og blindfl ugsáritun í gildi 
fyrir 2ja hreyfl a þyrlur og læknisskoðun I. fl okks. Bóklegt nám 
til réttinda atvinnufl ugmanns I. Flokks. 1000 fartíma á þyrlur, 
300 tíma á túrbínu þyrlur. Stundvísi, reglusemi og lipurð í 
mannlegum samskiptum.
Reynsla á tveggja hreyfl a þyrlur er kostur.

Með umsóknunum skal fylgja afrit af fl ugmannsskírteini 
ásamt áritunum og heilbrigðisvottorði. Afrit af prófskírteini 
ásamt einkunnum fyrir bóklegt fl ugnám. Nýtt sakavottorð og 
afrit af síðustu 100 klst. í fl ugdagbók. Sundurliðun fl ugtíma 
skal vera eins og hér segir:
o heildarfl ugtími
o blindfl ugstími (við blindfl ugsskilyrði)
o fl ugtími sem fl ugstjóri
o fl ugtími á fjölhreyfl a þyrlur
o fl ugtími sem fl ugkennari

Þyrluþjónustan hefur verið í þyrlurekstri samfl eytt síðan 1989, 
bæði á Íslandi og erlendis.

Ef þú hefur áhuga á að vinna með okkur að áframhaldandi 
framgangi, 
sendu okkur starfsferilsskrá fyrir 7. maí næstkomandi á 
helicopter@helicopter.is
Umsækjendur þurfa að geta gengist undir inntökupróf á 
næstu vikum verði þess óskað.

Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

Þyrluþjónustan
Fluggörðum 23
101 Reykjavíkurfl ugvöllur
www.helicopter.is

Auglýsingasími

– Mest lesið

Tómas Hermannsson út-
gáfustjóri hjá Sögum ehf 
er með tvíþættan rekstur 
þar sem auglýsingavörur 
og menning fer saman.

„Fyrirtækið Sögur ehf var 
stofnað fyrir þremur árum 
síðan. Við erum með bóka- 
og tónlistarútgáfu auk þess 
sem við þjónustum fyrir-
tæki með auglýsingavör-
ur og köllum það fyrirtæki 
Mýs,“ segir Tómas Her-
mannsson, útgáfustjóri, 
sem einnig heldur úti síð-
unni www.baekur.is þar 
sem bækur og tónlist útgáf-
unnar eru í boði. 

Starfsmenn eru fjórir og 
eru auk Tómasar Jóhann 
Friðrik Ragnarsson fram-
kvæmdastjóri, Hrafn Sabir 
Kahn sölustjóri og Hannes 
Adam Guðmundsson, sem 
sér um lager og dreifingu. 

„Ég er titlaður sem út-
gáfustjóri en vinnan mín 
snýst um að selja vörur 
og hugmyndir. Ég myndi 
meira að segja sennilega 
selja mömmu fyrir sann-
gjarnt verð,“ segir Tómas 
og bætir við að Mýs selji 
allt frá sérmerktu M&M 
súkkulaði upp í sérmerkta 
hoppukastala. Bóka- og tón-
listarútgáfan er einnig fjöl-
breytt að sögn Tómasar 
sem í fyrra gaf út metsölu-
bók Óttars Norðfjörð, Hníf 
Abrahams. 

„Við stefnum á að gefa 
út fimmtán bækur í ár. Þar 
má nefna nýja bók Óttars 
M. Norðfjörð, Á slóð sólk-
rossins. Ég var einmitt að 
klára hana og hún er í einu 
orði sagt frábær,“ segir 
Tómas og heldur áfram: 
„Síðan er Þráinn Bertels-
son með nýja bók hjá okkur 
sem heitir Bræður og syst-
ur og það er heiður að fá að 
vinna með rithöfundi eins 
og Þráni. Síðan erum við 
að fara í spennandi verk-
efni með Jónu Á. Gísladótt-

ur sem er einn þekktasti 
bloggari landsins. Hún fær 
3-5.000 lesendur daglega og 
við ætlum að gefa út bók 
eftir hana sem ég held að 
muni vekja athygli.“

Tómas er einnig á kafi í 
tónlistinni og er að vinna 
með ýmsum landsþekkt-
um tónlistarmönnum. Hann 
ætlar að gefa út nokkra 
geisladiska á árinu. „Ferð 
án fyrirheits er næsti 
geisladiskur sem við gefum 
út. Nafnið er sótt í eina af 
ljóðabókum Steins Stein-
arrs. Samhliða útgáfunni 
stöndum við fyrir tónleika-
röð sem hefst í Íslensku 
óperunni 29. og 30. maí. 
Síðan verður farið víða um 
land með þetta listræna af-
kvæmi,“ segir Tómas.

Tónlistarmaðurinn Jón 
Ólafsson er hugmynda-
smiðurinn á bakvið verk-
efnið Ferð án fyrirheits. 
Hann hefur einnig samið 
ný lög ásamt Sigurði Bjólu 
við kvæði Steins og verða 
þau frumflutt á tónleik-
unum. Einnig verða flutt 
gömul og góð lög á borð við 
Barn, Ræfilskvæði, Verka-
maður, Það vex eitt blóm 
fyrir vestan og Hudson 
Bay í flutningi KK, Ellen-
ar Kristjánsdóttur, Helga 
Björnssonar, Þorsteins Ein-
arssonar (Hjálmum), Hild-
ar Völu og Svavars Knúts 
(Hraun). 

„Í ár eru liðin 100 ár frá 
fæðingu Steins Steinarrs 
og 50 ár síðan hann lést. 
Hann er samt ennþá flott-
asti rokkari landsins og 
mér finnst það mjög svalt,“ 
útskýrir Tómas sem finnst 
eiginlega alltaf skemmti-
legt í vinnunni.

„Það erfiðasta við starfið 
eru kannski stundum mikl-
ar annir og langir vinnudag-
ar. Það besta er hins vegar 
fjölbreytnin, að starfa með 
skemmtilegu fólki og fást 
við mitt helsta áhugamál 
daglega í vinnunni,“ segir 
Tómas. rh@frettabladid.is

Menning, falar 
mæður og mýs

Tómasi finnst nánast alltaf skemmtilegt í vinnunni. Framundan eru 
fimmtán bækur sem koma út og tónlist við kvæði Steins Steinarrs.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki
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Icebank er viðskiptabanki sem leggur áherslu á heildsölu-
og fjárfestingarbankastarfsemi fyrir sparisjóði, innlend sem
erlend fjármálafyrirtæki og aðra stærri aðila. Bankinn starfar
á sviði erlendra viðskipta, greiðslumiðlunar, fjárstýringar
og fjármögnunar í því skyni að veita afmörkuðum hópi
innlendra og erlendra viðskiptavina framúrskarandi þjónustu.
Með sérhæfingu að leiðarljósi byggir bankinn upp
samkeppnishæfa og arðsama starfsemi.

Framkvæmdastjóri fjárstýringar er einn af framkvæmdastjórum tekjusviða Icebank og heyrir
beint undir bankastjóra. Hann ber ábyrgð á greiningu markaðstækifæra og vöruþróun,
daglegri starfsemi sviðsins og þróun þess til skamms og langs tíma.

Fjárstýring hefur með höndum daglega lausafjárstýringu bankans, annast viðskipti á
millibankamarkaði, stýrir gjaldeyrisjöfnuði og annast gjaldeyrisviðskipti og lánsfjármögnun
bankans.

Vöru- og þjónustuþróun fer fram á afleiðuborði og mikil áhersla er lögð á hugmyndaauðgi
og nýsköpun. Þá ber framkvæmdastjóri ábyrgð á gjaldeyris- og afleiðumiðlun bankans og
sölusókn þeirrar einingar.

Framkvæmdastjóri fjárstýringar

Við leitum að leiðtoga, konu eða karli sem er mjög fær í samskiptum og hefur þekkingu og
reynslu af innlendum og erlendum fjármálamörkuðum. Árangursvitund, frumkvæði og geta
til að leiða hóp eru eiginleikar sem við metum mikils.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Agnar Hansson bankastjóri í síma 540-4000 eða tölvupósti,
agnar@icebank.is.

Umsóknir sendist til Ernu Arnardóttur, mannauðsstjóra Icebank, erna@icebank.is. Umsóknarfrestur
er til 5. maí 2008. Farið verður með allar umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál.

Icebank leitar að reyndum stjórnanda úr fjármálageiranum með brennandi áhuga á fjármála-
markaði til að ganga til liðs við og stýra fjárstýringu bankans. Um er að ræða starf sem
reynir á frumkvæði, áræði og snerpu þess sem velst til starfsins enda eru verkefnin mörg
og krefjandi.

Mechanics, Reykjavík Aircraft Maintenance 
Shop FVR has an opening for an aviation 
technician:
Technicians shall meet the following conditions:
o Minimum age, 20 years
o EASA part 66 license (B1)
o Understand, read, write & speak English well
o Experience on small piston aircraft preferred
o Be punctual and work well with others.

The application shall include a copy of license 
and ratings.

The Reykjavík Aircraft Maintenance Shop is a well 
established company with extensive experience in 
repairing and maintaining small to medium size 
piston aircraft.

If you are interested in working in a good environ-
ment for a growing company, please send us a 
Résumé/CV before 7 May to hordurs@fvr.is

All applications will be treated as confi dential.

Reykjavík Aircraft Maintenance

Fluggardar 23

101 Reykjavik

Flugvirkjar, Flugvélaverkstæði Reykjavíkur
FVR óskar eftir fl ugvirkjum til starfa:
Umsækjendur þurfa að uppfylla 
eftirfarandi skilyrði:
o Vera 20 ára gamall eða eldri
o Hafa sveinspróf í fl ugvirkjun (B1 réttindi)
o Getað lesið og skilið ensku vel
o Fyrri reynsla af vinnu við litlar vélar kostur
o Stundvísi, reglusemi og lipurð í samskiptum.

Með umsóknunum skal fylgja afrit af skírteini 
ásamt áritunum.

FVR er rótgróið fyrirtæki í góðum rekstri sem 
sér um viðhald fyrir fl ugrekendur, fl ugskóla 
og fl ugvélaeigendur, aðallega á litlum og 
miðlungsstórum bulluhreyfi lsfl ugvélum.

Ef þú hefur áhuga á að starfa í góðu umhverfi  hjá 
vaxandi fyrirtæki sendu okkur þá umsókn fyrir 7 
maí á hordurs@fvr.is

Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

Flugvélaverkstæði Reykjavíkur

Fluggarðar 23

101 Reykjavíkurfl ugvöllur
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Skipulag, röggsemi, hugmyndaauðgi og sköpun

Á þetta við um þig? 

Hefurðu áhuga á faglegu starfi á vettvangi frítímans?

Umsjónarmaður

Íþrótta- og tómstundasvið Reykjavíkur • Bæjarhálsi 1

Sími 411 5000 • Bréfsími 411 5009 • www.itr.is • itr@itr.is 

Frístundamiðstöðin Frostaskjól óskar eftir umsjónarmanni 
frístundaheimilis fyrir 6 ára börn í Selinu Melaskóla

Ábyrgðarsvið:
• Umsjón og ábyrgð á starfsemi frístundaheimilis 
 fyrir 6 ára börn í samvinnu við umsjónarmann 
 fyrir 7-9 ára börn í Selinu
• Skipulagning starfsins í samráði við börn og starfsfólk
• Samskipti og samstarf við foreldra, starfsfólk skóla og 
 aðra samstarfsaðila innan hverfisins 
• Umsjón með starfsmannamálum
• Þátttaka í stefnumótun og framtíðarsýn Selsins 
 og Frostaskjóls

Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun á uppeldissviði 
 eða sambærileg menntun
• Reynsla af starfi með börnum
• Reynsla af því að vinna í hópi
• Áhugi á frístundastarfi
• Stjórnunarreynsla æskileg
• Skipuleg og fagleg vinnubrögð
• Sjálfstæði, frumkvæði og sveigjanleiki
• Færni í mannlegum samskiptum
• Færni til að skapa liðsheild í starfsmannahópi
• Almenn tölvukunnátta

FROSTASKJÓL
frístundamiðstöð

Nánari upplýsingar um starfið veitir Steinunn Gretarsdóttir, deildarstjóri barnasviðs 
Frostaskjóls, í síma 411-5700, netfang steinunn.gretarsdottir@reykjavik.is 
Umsóknarfrestur er til 11. maí  2008.
Umsækjendur þurfa að hefja störf sem fyrst, og eigi síðar en 1. ágúst nk.
Hægt er að sækja um rafrænt á www.rvk.is/storf eða til Íþrótta- og tómstundasviðs
að Bæjarhálsi 1, merkt ”Umsjónarmaður – Selið”.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar við Starfsmannafélag Reykjavíkurborgar.

Við stöndum upp úr

Atvinna í boði... ...alla daga
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miðað við 20–40 ára
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STÆKKUN REYKJANESVIRKJUNAR
Drög að tillögu um matsáætlun

Hitaveita Suðurnesja  kynnir drög að tillögu að 
matsáætlun  vegna   stækkunar  Reykjanes-
virkjunar  þar  sem  m.a.  er  gerð grein fyrir 
fyrirhugðum framkvæmdum, umhverfisþáttum
sem fjallað verður  um í  frummatsskýrslu og
rannsóknum  sem  ráðast  á í vegna mats á 
umhverfisáhrifum.
Drögin eru aðgenigleg á heimasíðu Hitaveitu
Suðurnesja, www.hs.is  og á heimasíðu VSÓ 
Ráðgjafar,  www.vso.is. 
Hægt er að senda ábendingar og athugasemdir
um   drögin  á   netfangið  bjornh@vso.is  og
audur@vso.is.    Frestur  til  að  senda  inn
ábendingar er til 9. maí næstkomandi. 

Innkaupaskrifstofa

F.h. Framkvæmda- og eignasviðs 
Reykjavíkurborgar: 

Ásborg og Hlíðarendi - endurgerð lóða.
Útboðsgögn fást afhent á disklingi frá og með 29. apríl 
2008 í síma- og upplýsinga-þjónustu Ráðhúss Reykjavíkur, 
Opnun tilboða: 15. maí 2008 kl 10:00, í Ráðhúsi 
Reykjavíkur.
12099
Nánari upplýsingar er að finna á www.reykjavik.is/utbod. 

Útboð
Leiksvæði við Dalsfl öt

Akraneskaupstaður óskar eftir tilboðum í gerð leiksvæðis 
við Dalsfl öt á Akranesi. 

Útboðsgögn fást afhent á geisladiski án endurgjalds f.o.m. 
mánudeginum 28. apríl 2008 á skrifstofu tækni- og umh-
verfi ssviðs Akraneskaupstaðar að Dalbraut 8.

Tilboð í verkið verða opnuð á skrifstofu tækni- og umh-
verfi ssviðs þriðjudaginn 13. maí 2008, kl. 11:00 í viðurvist 
þeirra bjóðenda sem þess óska. 

f.h. tækni- og umhverfi ssviðs
garðyrkjustjóri

ÚTBOÐ
Eignarhaldsfélagið Fasteign hf. 

óskar hér með eftir tilboðum í verkið:
Háskólinn í Reykjavík - Innanhús - Lyftur

Verkið felst í því að útvega og setja upp sex lyftur í 
nýbyggingu Háskólans í Reykjavík í Vatnsmýrinni.
Aðalverktaki verksins er ÍSTAK hf.  Væntanlegur undirverk-
taki vegna útboðs þessa verður undir stjórn aðalverktaka.  

Verkinu verður skilað í tveimur áföngum.

Fyrri áfangi skal vinnast á tímabilinu 
mars 2009 - maí 2009.

Seinni áfangi skal vinnast á tímabilinu 
mars 2010 - maí 2010.

Útboðsgögn fást afhent á skrifstofu Línuhönnunar hf, 
Suðurlandsbraut 4A, 108 Reykjavík frá og með 
þriðjudeginum 29. apríl 2008, kl 14:00.

Tilboð verða opnuð á skrifstofu Eignarhaldsfélagsins 
Fasteignar hf., Bíldshöfða 9, 

miðvikudaginn 28. maí 2008, kl. 14:00. 

Garðyrkjustjóri 
Norðurþings
-með aðsetur á 
Húsavík.
Norðurþing auglýsir laust til umsóknar starf 
garðyrkjustjóra. Um er að ræða krefjandi en 
jafnframt spennandi starf í nýju sveitarfélagi.  

Starfssvið     
Menntunar- og hæfniskröfur
-umsjón með útivistarsvæðum   
-við leitum að menntuðum garðyrkufræðingi. 
-umsjón með Skrúðgarði   -
jákvæðum einstaklingi með góða samskiptahæfi leika.
-umsjón með vinnufl okkum   
-hugmyndaríkum og framtakssömum.
-umsjón með verkefnum sem tengjast  
-sjálfstæðum og með mikla skipulagshæfi leika.
  landbúnaði, ræktun og garðyrkju.

Umsóknarfrestur er til 14. maí 2008
Nánari upplýsingar um starfi ð veitir, framkvæm-
da- og þjónustufulltrúi Norðurþings í síma 464-
6100 eða á netfangið tryggvij@nordurthing.is

Viltu selja eða
kaupa fyrirtæki?

Firma Consulting, Þingaseli 10, 109 Reykjavík, 
GSM: (+354) 820 8800 og (+354) 896 6665,
Fax: (354) 557 7766, Veffang: firmaconsulting.is

Magnús Hreggviðsson viðskiptafræðingur og lög- 
giltur fyrirtækja-, fasteigna- og skipasali. Magnús er 
með áratuga reynslu af endurskoðunarstörfum, sem 
rekstrarráðgjafi, fyrirtækja- og fasteignasali, útgef- 
andi, fasteignarekandi, „land-developer“ í Smára- 
hvammi og starfandi stjórnarformaður í nokkrum 
fyrirtækjum. Er aðalráðgjafi hjá Firma Consulting. 
(magnus@firmaconsulting.is)

Firma Consulting (www.firmaconsulting.is) er 
ráðgjafafyrirtæki sem sérhæfir sig í ráðgjöf við 

kaup og sölu millistórra og stórra fyrirtækja.

Innkaupaskrifstofa

F.h. Framkvæmda-og eignasviðs 
Reykjavíkurborgar:

Malbiksyfirlagnir í Reykjavík 2008, Útboð 1 - 
Vestan Elliðavogs 
Útboðsgögn verða seld á kr. 3.000 frá kl. 13:00 þriðjudag-
inn 29. apríl 2008, í síma-og upplýsingaþjónustu Ráðhúss 
Reykjavíkur. 
Opnun tilboða: 14. maí 2008 kl. 10:00 í Ráðhúsi 
Reykjavíkur.
12132

Malbiksyfirlagnir í Reykjavík 2008, Útboð 2
Útboðsgögn verða seld á kr. 3.000 frá kl. 13:00 þriðjudag-
inn 29. apríl 2008, í síma- og upplýsingaþjónustu Ráðhúss 
Reykjavíkur. 
Opnun tilboða: 14. maí 2008 kl. 10:00, í Ráðhúsi 
Reykjavíkur.
12133

Malbiksyfirlagnir í Reykjavík 2008, Útboð 3 - 
Austan Elliðavogs
Útboðsgögn verða seld á kr. 3.000 frá kl. 13:00 þriðjudag-
inn 29. apríl 2008, í síma- og upplýsingaþjónustu Ráðhúss 
Reykjavíkur. 
Opnun tilboða: 14. maí 2008 kl. 14:00, í Ráðhúsi 
Reykjavíkur.
12134
Nánari upplýsingar er að finna á www.reykjavik.is/utbod 

SELTJARNARNESBÆR
Íþróttasvæði við Suðurströnd

Aðkoma og bílastæði
ÚTBOÐ

Seltjarnarnesbær óskar eftir tilboðum í endurnýjun 
á  aðkomuvegi og  gerð  nýrra bílastæða  við 
Íþróttasvæði bæjarins við Suðurströnd. 

Verkið felst í að endurnýja núverandi aðkomu-
veg,  gerð  nýrra  bílastæða  við  íþróttavöll, 
malbikun  og  hellulögn ásamt lagfæringu og 
frágangi stæða við íþróttamiðstöð.

Helstu magntölur eru: 
   - Gröftur og malbikun:   ~ 800 m3

   - Fyllingar:                     ~ 600 m3

   - Malbik:                     ~ 2.400 m2

   - Fráveitulagnir:            ~ 100 lm
   - Hellulagnir:                 ~ 300 m2

   - Steyptar gangstéttar:  ~ 400 m2

Verktími:  9. júní  - 8. ágúst 2008

Útboðsgögn verða afhent frá og með  þriðju-
deginum  22. apríl  á  skrifstofu tæknideildar,
Bygggörðum 1, Seltjarnarnesi.  Einnig er hægt 
að  óska  eftir þeim   á  rafrænu  formi  með  
því  að  senda tölvupóst  á  netfangið 
helga@seltjarnarnes.is.

Tilboðum skal skila á sama stað eigi síðar en 
föstudaginn 16. maí kl. 11:00

Við stöndum
upp úr

Atvinna í boði... ...alla daga

Atvinnublað Fréttablaðsins
er með 60% meiri lestur en 

atvinnublað Morgunblaðsins
miðað við 20–40 ára
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BÍLAR &
FARARTÆKI

Dodge Magnum R/T 5,7 Hemi árg. 
2006, ek. 17þús.km. Ssk., leður ofl. Verð 
3490 þús.kr. Möguleiki á 100% láni!!!

100 bílar ehf
Funahöfða 1, 110 Reykjavík

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.30 og 

laugardaga 12-16
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

Einn með öllu !
M. Benz ML 500, 2005 svartur, 304 
hestöfl, sjálfskiptur, fjórhjóladrifinn 
ABS hemlar, Aksturstölva, Álfelgur, 
Fjarstýrðar samlæsingar, Geislaspilari, 
Glertopplúga, Hiti í sætum, Höfuðpúðar 
aftan, Innspýting, Kastarar, Leðuráklæði, 
Líknarbelgir, Loftkæling, Rafdrifið sæti 
ökumanns, Rafdrifnar rúður, Rafdrifnir 
speglar, Reyklaus, Samlæsingar, 
Smurbók, Stigbretti, Útvarp, CD, 
Veltistýri, Vökvastýri, Navigation og sími 
sem þarf bara að virkja. Yfirtaka á láni. 
Skoða skipti á nýlegum Golf. Uppl. í 
s.822 8166.

Netbílar.is stórlækka þinn sölukostn-
að. Aðeins eitt verð kr. 29.900 m/vsk 
fyrir þitt ökutæki. Kynntu þér málið 
á Netbilar.is Verðvernd í bílasölu. 
Bílasalan Netbílar.is, Hlíðasmára 2, S. 
588 5300.

Ford Mustang 4.6L ‘97 Svartur, beinsk. 
leður, 17“ álfelgur. 990þús kr. Árni 847 
6131

Ford Escape, 2004, ek. 49 þkm. Ný 
dekk, V. 1.950.- s:863 9045, 863 9041

Eins og nýr! Volvo XC90 T6 AWD 7 
manna ‘05 ek. 50þ.km. Verð 4190þ. S: 
824-7590

Honda VTX 1800 mikið breytt hjól til 
sölu. Auðveld yfirtaka á láni ef óskað 
er. Einnig MBens E280 árg. ‘94, nýsk., 
biluð sjálfsk. Óska eftir tilboði. Uppl. í 
s. 899 3621.

Svaka dill !!!!
Toyota Avensis L/B SOL árg 98 1.6 vél 
ekinn 198 þ km góð dekk ný tímareim 
krókur verð 590.000- tilboð 390.000- 
upplí síma 863-0149

VW Golf 1600, árg. 2003, ek. 70 þús. 
Verð 1.050 þús. S. 898 3189.

Range Rover Vouge V8 disel. Árg. ‘07 
ek. 13 þús. Hagstætt stgr. v. ekkert 
ákvílandi. Uppl. í S. 898 6224.

M Bens 300 DT 4x4, árg. ‘94, ek. 365 
þús. Bíll í góðu standi. Ásett 890 þús. 
Góður stgr. afsl. Uppl. í s. 861 4323.

Opel Corsa árg.’00. 1200 16 V. Ek. 127 
þ. Sumar- og vetradekk á felgum. Verð 
250 þ. Uppl. í s. 869 1010.

Skoda Octavia TDI diesel. Árg. 2006. Ek. 
80 þús. Mjög gott eintak. Sumar- og 
vetrardekk, dráttarkrókur. Uppl. í síma 
899 5331.

Nissan Patrol Elegance Diesel árg. 2000 
ekinn 160000 33“, verð 1,900 þ., skipti 

á ód. Uppl 8944152

VW Passat station Higline 2.0 FSI árg.06 
ek. 32 þ Ný komin úr 30þ km. skoðun. 
v/3290þús tilb.2990þús S:821-4068

Renault Kangoo árg08/06, ek.20þús, 
vsk bíll, rekstleiga 18 mán eftir. fæst 
gegn yfirtöku samnings afb. 33þús á 
mán. Kjartan 821 3494

Til sölu Toyota Land Cruiser 100VX disel. 
Innfluttur af Toyota 08/’00. Grænn að 
lit, 5 manna. Ek. 227 þús. Leður, lúga, 
filmur. Ný dekk BF goodris 33“. Ný 
driflæsing að aftan. V. 2.950 þús. Tilboð 
2.650 þús. Uppl. í s. 891 9797.

Pajero árg ‘95. 3,5 24v, sjálfskiptur, 
7 manna, 32’’ dekk, fallegur bíll. s. 
8643508

 0-250 þús.

Toyota Corolla árg 94 Ek 128þ skoð-
aður 09 sumar & vetrardekk uppl í s: 
897-1334

Nissan Terrano árg ‘96, ek. 210 þús. 
Fæst á 190 þús,stgr. Uppl. í s. 848 
9799

Tilboð óskast i Nissan Terrano v6 árgerð 
94, ekinn 250475, nelgd vetrardekk 
fylgja. Uppl. í 6639438.

 250-499 þús.

VW Polo 2000. 1.4L Beinsk. 152Þkm. 
Ný tímareim. Góður bíll. 470þkr Uppl 
í 8240310

Til sölu Subaru Legacy 97 mod. Ekinn 
109þ míl. Sjsk. 4x4.Góður bíll. S+V 
dekk. Verð 300þ S: 6996296

Til sölu MMC Pajero 7 manna diesel 
96 mod. E 300 þ Þarfnast smá lag-
færingar. Listaverð 500-750 þ. V 320þ 
S: 6996296

Toyota Corolla, árg. ‘98, ek. 128 þús. 
Ssk. Mikið endurnýjaður. V. 340 þús. 
Uppl. í s. 821 4866.

Subaru Impreza Wagon GL 4WD. Árg 
96, ssk. Ek. aðeins 103 þús. AÐEINS 
EINN EIGANDI. Verð: 390 þús. Uppl. í 
síma 8235024

 500-999 þús.

TILBOÐ 790.000.-STGR
BMW 523i Ekinn 179.000 árgerð 1997. 
steptronic, ssk. Bensín, cd, Leður, topp-
lúga, álfelgur, abs, spólvörn,loftkæling 
og vetrardekk. Upplýsingar í s. 863 
0578

 1-2 milljónir

Suzuki GXS -R1000 árgerð ‘07 ekinn 
1000 áhvílandi 1250 verð 1550. Sími 
8612071 Kalli

W. Passat árg. 2005 til sölu, ekinn 
34.562, skoðaður ‘08, 16“ álfelgur, gott 
eintak. Verð: 1790 þús. Uppl. í síma 
822-3702

 2 milljónir +

Skiptu í Hybrid og sparaðu hundr-
uði þúsunda í eldsneyti. 40% minna 
eldsneyti, meiri kraftur og lægra verð. 
Hybrid er framtíðin sem leysir af hendi 
eyðslufreka og mengandi benzín og 
dísel bíla. Pantaðu Hybrid reynsluakst-
ur Reykjavík eða Akureyri í síma 552 
2000. Kynntu þér úrval Hybrid jeppa og 
fólksbíla frá Toyota, Ford, Chevrolet og 
öðrum helstu framleiðendum á www.
islandus.com

BMW m5 ekinn 130 árgerð ‘00 áhvíl-
andi 3.5 fæst á yfirtöku. sími 8612071 
Kalli

 Jeppar

Nýjir og nýlegir bílar frá öllum helstu 
framleiðendum allt að 30% lægra 
verð. T.d. 2007/2008 Ford Explorer frá 
2790 þús., Dodge Durango frá 2790 
þús., Jeep Grand Cherokee frá 2590 
þús., Toyota Highlander frá 3100 þús., 
Landrover LR3 Discovery frá 5690 þús., 
Benz ML350 frá 5350 þús., Audi Q7 frá 
5750 þús., VW Touareg frá 4750 þús. 
Sími 552 2000. www.islandus.com

Skiptu í Hybrid og sparaðu hundr-
uði þúsunda í eldsneyti. 40% minna 
eldsneyti, meiri kraftur og lægra verð. 
Hybrid er framtíðin sem leysir af hendi 
eyðslufreka og mengandi benzín og 
dísel bíla. Pantaðu Hybrid reynsluakst-
ur Reykjavík eða Akureyri í síma 552 
2000. Kynntu þér úrval Hybrid jeppa og 
fólksbíla frá Toyota, Ford, Chevrolet og 
öðrum helstu framleiðendum á www.
islandus.com

Suzuki Gr. Vitara, árg. 05,ek. 90.000 
km, 100%lán, nýl. negld vetrard.’ s. 
8200878

MMC. L200 árg. ‘03 ek. 90 þús. Gott 
eintak. Uppl. 6977206.

Til sölu Daihatsu Applause 99’.
Headpakkning farin en ný sjáfsk.nýjar 
bremsur og púst tilboð óskast 5812422

 Pallbílar

Nýjir og nýlegir bílar frá öllum helstu 
framleiðendum allt að 30% lægra verð. 
T.d. 2007/2008. Ford CREW F150 frá 
2450 þús., Ford F350 diesel frá 3390 
þús., Dodge RAM 1500 frá 2300 þús., 
Dodge RAM diesel frá 3290 þús., Toyota 
Tacoma frá 2990 þús., Toyota Tundra 
frá 3090 þús. Sími 552 2000. www.
islandus.com

 Sendibílar

Citroen Berlingo árg. 2001. VSK bíll í 
toppstandi, keyrður 77000 km. Verð 
500.000 kr. Uppl. á mánudag í síma 
664 1302.

 Vörubílar

Til sölu Man 26.463 árg. ‘97, m. Palfinger 
23 tm. árg. ‘03. Uppl. síma 896-0489.

 Húsbílar

Til Sölu Allegro Bay Húsbíll 2006 ekinn 
5000 Km. Lengd 35 fet, Vél Cummings 
300 Hp Diesel, 6 gíra Alison sjálfskipt-
ing. Útdraganlegur á tveimur stöðum, 
Tveir Flatskjáir, tvö DVD, Heimabíó, 
Heitt vatn, Sturta og klósett, Ísskápur 
með klakavél, Stór geymsluhólf, 
Ryksugukerfi. Verð 15,9 m. Upplýsingar 
í síma 8920382.

 Mótorhjól

Til sölu Kawasaki ZX10-R 2006 Módel 
fæst á hfirtöku á láni ca. 1.200 þ S: 
8692590

 Fjórhjól

TIilboð Yamaha Raptor 350 árg .’06. 
Ekið 1600 km. Verð ca. 500 þ. Uppl. í 
s. 693 7306.

 Vélsleðar

Polaris RMK 2004, ekinn 1200 km. Verð 
720 þús. S. 898 3189.

 Hjólhýsi

Travellite Pallhýsi
Aðstoðum við innflutning á pallhýsum 
fyrir sumarið. Nokkur sýningarhús á 
Oddagötu 8. Verð 14 - 1800 þús. eftir 
stærð. Ferdapallhysi.com S. 663 4646.

Eitt glæsilegasta hjólhýsi landsins til 
sölu! Verð 4 milljónir Silverado pick-
up 2500 2002 árg á 3,3 milljónir. 
Upplýsingar í síma 6977853 og 6617117 
www.smurning.is

Til Sölu LMC Lord Exquisit 660 D 2008 
Nýtt og ónotað. Aldi hitakerfi, Heitt vatn, 
Sturta og klósett, Auka rafgeymir, 220v 
Inverter, Sólarsella, Tvær hásingar, Leður 
sæti. Upplýsingar í síma 892 0382.

Hjólhýsi til sölu Sterckeman 520 árg. ‘07 
m. sólarsellu, útvarp, loftnet o.fl. eins og 
nýtt. V. 2.300 þús. S. 897 4230.

 Fellihýsi

Viking ‘98 upph, topplúga, 1 svefntj, 
gasmst, 2 gask, fortj, með dúk, 450 Þ. 
Maggi 8933746

Tjaldvagnaleiga Sunnuevu hefur til leigu 
tjaldvagna, fellihýsi, hjólhýsi og bíla. 
Erum byrjuð að bóka á fullu. Uppl. í s. 
892 1149. www.islandia.is/bvth

Palomino Colt fellihýsi, sem nýtt, ísskáp-
ur, svefntjöld, geymslutjald, 2 gaskútar, 
tengt f/2 rafg., ferðakl. 900 þúsund. 
Uppl: 8203730

Óska eftir 8-10 feta fellihýsi. Uppl. í s. 
822 3885.

 Tjaldvagnar

 Vinnuvélar

Vantar þig traktorsgröfu í lítil eða stór 
verk. Hringdu í 861 5940.

13 tonna Beltagrafa til leigu. Uppl. í s. 
892 3341.

Til sölu 24 tonna beltavél O.K. rh8 árg. 
‘88 ódýr og góð námuvél S. 693 3222.

 Bátar
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Til sölu bátur
Bátur undir 6m með kerru. Vél Volvo 
Penta 230 HP Diesel, ganghraði 40 míl. 
Verð 1390 þús. Allt í Toppstandi. Uppl. 
í s. 662 3259.

Óskum eftir skemmtibát til sport og 
fiskveiða æskilegt að hann dekkaður. 
Uppl. í s. 865 6950 & 693 0851.

 Flug

1/10 í TOD, glæsileg Piper ‘69 til sölu, 
skýli á BIRK, bjarnibaerings@gmail.com

 Hjólbarðar

14“ Stálfelgur á Yaris. Nothæf sumar-
dekk fylgja. Verð 17þús. Sími 8614207.

Michelin sumardekk
Low Pro sumardekk til sölu.
Stærð:195/50.R15.Notuð hálft sumar. 
V. 6000 kr.

ÞJÓNUSTA

 Hreingerningar

Hreingerningar ehf. S: 868 5599

Tek að mér allar almennar hreingerning-
ar s.s. heimahús og fyrirtæki. Verðtilboð 
S. 695 3851.

Vy-þrif ehf.
Þrif á sameignum. Almenn þrif. 
Hreinsum Náttúrustein. S. 512 4010 
vythrif@internet.is

 Garðyrkja

1988 - 2008
Nú er rétti tíminn að klippa trén og 
panta slátt og aðra þjónustu fyrir sum-
arið, við bjóðum upp á allt. Við leggj-
um áherslu á vandaða vinnu og góða 
yfirsýn enda hefur okkur haldist vel 
á viðskiptavinum okkar ár frá ári í 20 
ár. Ef þú vilt trausta og áreiðanlega 
þjónustu ertu á réttum stað. Bjóðum 
nýja viðskiptavini velkomna, húsfélög, 
einstaklinga sem og fyrtæki. Garðar 
Best ehf. Sími 698 9334.

Trjáklippingar - garð-
yrkja.

Klippi tré og runna og felli tré. 
Fljót og góð þjónusta. Látið fag-

mann vinna verkin.
Jóhannes garðyrkjumeistari s. 

846 8643.

Ert þú að byggja?
Tökum að okkur alla vinnu við grunna 
og lóðir. Þekking og þjónusta í sérflokki. 
Hausverk ehf. S. 899 0957.

Trjáklippingar
Trjáklippingar, garðaúðun, plöntuskipu-
lagning garða. Eiríkur Sæland garðyrkju-
maður s. 848 1723.

 Bókhald

 - hrbokhald.is -
Tökum að okkur bókhald f. verktaka, 
félög & fyrirtæki. Sími 697 6567.

 Fjármál

Framtalsaðstoð, skattaráðgjöf, stofnun 
ehf.bokhald. fjármálaráðgjöf. Uppl. í 
síma 517-3977

 Málarar

Málarar geta bætt við sig verkefnum 
fyrir sumarið. Gerum föst verðtilboð. 
Uppl. í síma 696 4661. Gísli.

 Búslóðaflutningar

Tökum að okkur alla búslóðaflutninga 
og aðra flutninga. Góð þjónusta. Erum 
með besta verðið. Uppl. í síma 899 
2536 & 659 4403.

 Húsaviðhald

892 1565 - Húseignaþjónustan - 552 
3611. Lekaþéttingar - þakviðg. - múrv-
iðg. - húsakl. -öll málningarvinna - 
háþrýstiþv. - þakþéttiefni (500% teygj-
anl.)

Sólpallar
Reynsla & vönduð vinnubrögð. Föst 
verðtilboð eða tímavinna. Ólafur Örn 
s. 696 5460.

Pípulagnir
Getum bætt við okkur verkefnum í 
pípulögnum. Upplýsingar í síma 663 
5315.

Tek að mér verk í kvöld- og helgarvinnu. 
Sólpallar, girðingar, parketlagnir, milli-
veggir, klæðningar, þök og fleira nánari 
uppl. s:6973263 Elfar Bjarni

Fyrirtækið Flispool ehf sérhæft í 
almennum flísalögnum innandyra sem 
utanhúss. Vönduð og fagleg vinnu-
brögð. Gerum tilboð ef óskað er. Uppl. í 
s. 860 0286 Julian.

Húsasmíðameistari.
Húsasmíðameistari getur bætt við sig 
verkefnum, nýsmíði, viðgerðir og við-
hald. Uppl. í s. 894 0031.

 Spádómar

Alspá 
 445 5000 & 823 8280

Miðlun, draumar, ráðgjöf, heilun, fyrir-
bænir NLP. Símaspá, einkat. og m., fl. 
Vísa Euro Masters. Opið 12-24. www.
spamidlun.com

Nú færðu einkatíma hjá spákonunni 
Sirrý í s. 552 4244 & 823 6393

 Rafvirkjun

RafListLöggildir rafverk-
takar

Getum bætt vid okkur allri 
almennri raflagnavinnu, nýlagn-

ir, vidhaldsvinna,og fagleg 
ráðgjöf.

Uppl. í s. 823 8860 & 696 0502.
www.raflist.is

 Trésmíði

KEYPT
& SELT

 Til sölu

Til sölu olíumálverk eftir Jóhannes 
Jóhannesson f.1921. Upplýsingar í síma 
659-6118

Þvottavélar
Til sölu yfirfarnar þvottavélar, þurrkar-
ar og sjónvörp. Tökum bilaðar upp í. 
Einnig varahlutir í þvottavélar. Opið um 
helgina. S. 847 5545.

20“ treck stelpuhjól til sölu. S. 861 
1645.

 Hljóðfæri

Nýjir flyglar og píanó
Nýjir og vandaðir flyglar og píanó, glæsi-
leg hljóðfæri á mjög góðu verði. Nánari 
upplýsingar í síma 897 3290.

Frábærar fermingargjafir!
Þjóðlagagítar pakki frá kr. 9.900. 
Rafmagns Gítarpakki frá kr. 19.900. 
Bassag. pakki frá 29.900 kr. Trommusett 
frá kr. 39.900. Gítarinn Stórhöfða 27. S. 
552 2125 www.gitarinn.is

Til sölu gamall flygill.. vegna plássleysis 
er til sölu gamall en vel með farinn 
flygill. tilboð óskast í hann. Upplýsingar 
í síma 482 1471 & 862 7508.

 Til bygginga

Mótaborð (dokar) 1.675 kr/m.2x4 
óheflað á 195 kr/m, mótabitar 1.135 
kr/m, allt verð með vsk.Kíktu á ulfurinn.
is eða s. 840-7273, Halldór.

Til sölu vinnuskúr, Spectra leyser hæða-
mælir, Hitachi klippu og beyjuvél og 
Max bindivél. S. 898 4870.

Til sölu u.þ.b. 80 lm af 1x6 borðum 
og 600 lm af 2x4 stoðum. Selst mjög 
ódýrt. S. 660 0330.
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 Verslun

HEILSA

 Baðstaðir

 Nýtt - Nýtt - Nýtt !
Japanska baðið og veit-
ingastaðurinn Gullinský
Líkamsskrúbbun - pottur (frítt) 

- Power nudd - gómsætur 
matur. Verð kr. 5500. Detox = 

úthreinsun ofl.
Íslenskur matur og kökur 
á hlaðborði allan daginn. 

Heimatilbúið og bakað. Opið frá 
10-18 alla virka daga.

Skúlagata 40 (gengið inn frá 
Barónsstíg) S. 823 8280.

 Heilsuvörur

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

5-7kíló á 9 dögum með Aloe Vera. 
Einnig getum við skráð þig í Aloe Vera 
S. 849 2345.

LR kúrinn er hraðvirkur og bætir líðan. 
Léttu þér lífið með Aloe Vera. Anna s. 
699 7379.

Árangur með Herbalife í 28 ár. Pantaðu 
frían prufupakka. Edda Borg S. 896-
4662 www.lifsstill.is

Botnlaus orka betri líðan! Herbalife 
Shapework. Heilsuráðgjöf og eftirfylgni. 
Kaupauki fylgir. Halldóra Bjarna hjúkr-
unarfræðingur. www.halldorabjarna.is 
S. 861 4019 & 868 4876.

Taktu þér tak! Með Herbalife nærðu 
árangri og betri líðan. Erla Bjartmarz, s. 
899 4183 www.eco.is

 Fæðubótarefni

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

 Námskeið

Jóga & Velliðan á Reykholti www.ice-
landyoga.com S. 435 1260

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

50% Off summer prices
Icelandic for foreigners- Level I: 4 
weeks Md-Frd; 18-19:30 start 28/4, 
26/5, Level II: 7 weeks: Md/Wd/Frd; 
20-21:30 start 28/4, 16/6. Level III:10 
weeks; Tsd/Thrd; 20-21:30 start 29/4, 
7/7. Level IV: 20 w; Sund 10-11:30 
start 18/5. Ármúli 5 S. 588 1169 www.
icetrans.is/ice

Enn eru laus pláss á ensku námskeiðin 
í Orlando fyrir nema á 15, 16 og 17 ári. 
Á annað og þriðja námskeiðið. englis-
himmersionflorida.com

HEIMILIÐ

 Húsgögn

Nýlegt queen size rúm og tölvuskrifborð 
75*150 cm. til sölu s. 661 8257.

 Heimilistæki

Óska eftir 45cm uppþvottavél. Uppl. í 
s. 893 8911.

 Dýrahald

Hundagalleríið auglýsir
Smáhundar til sölu. Kíktu á 
heimsíðu okkar: www.dals-

mynni.is
Sími 566 8417 og www.dals-

mynni.is

Aðeins einn 
Dalmatíuhvolpur eftir!

Rosalega ljúfur og mikið krútt. 
Hreinræktaður og ættbók fylgir. Nánari 
uppl. í s. 863 8777 og á www.hvolpar.
is Tilbúinn til afhendingar í dag, sumar-
daginn fyrsta.

Íslenskir hvolpar til sölu. 4 tíkur með 
ættbók frá HRFÍ. Tilbúnar til afhendingar 
5. maí. Upplýsinar í síma 698 9120 og 
421 7977 eða valaoghelgi@simnet.is.

Labradorhvolpar til sölu, ættb.færðir 
hjá H.R.F.Í, tilb. til afh. um miðjan 
maí. Nánari uppl. í s. 822 2118 & 
822 0383einnig á www.labbapabbi.
dyraland.is

Tveir, 7. vikna rat terrier strákar til sölu, 
ættbókarfærðir hjá Rex, undan sýndum 
foreldrum. Uppl í síma 6948225

2 mán. fress fást gefins til kattavina. 
Þrifalegir, blíðir, fjörugir og skemmtilegir 
félagar. S. 846 9919

Chihuahua hvolpar til sölu. Upplýsingar 
gefur Björk í síma 895 6035 eða á dyra-
land.is/dyr/66395/

 Ýmislegt

Fr ístundabyggðin Brekku 
Hvalfjarðarsveit. Frábærar eignalóðir 
- aðgangur að sjó fyrir minni báta 
- bátaskýli - hrossabeit - undurfagrar 
gönguleiðir - örstutt í óbyggðir - aðeins 
íslenskar trjátegundir leyfðar, áhersla á 
birki - land í aðlögun að lífrænni vottun. 
Uppl.síma 869-1011 www.brekka.is

- Beachcomber - 
Kanadískir heitir pottar
30 ára afmælistilboð á heit-
um pottum. Eigum potta til 

afgreiðslu strax. Mest einangr-
uðu pottar á markaðnum, lokað 

24 tíma hreinsikerfi o.m.fl. 
Fimm ára ábyrgð. Frí heim-

sending hvert á land sem er. 
Sendum bæklinga samdægurs. 
13 ára reynsla á Íslandi. 2 pott-

ar eftir á gamla genginu.
Opið alla daga frá 09 til 21.00. 
Allar nánari uppl. í s. 897 2902 

eða mvehf@hive.is

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

 Ferðalög

Glæsileg íbúð til leigu í hjarta 
Orlando. Verð kr. 8500 nóttin. Sjá 
nánar http://www.evesta.is/Vacation-
Rentals/34716.aspx eða í síma: 
8440907

 Ferðaþjónusta

Sjóstangveiði - Andrea
Hvalaskoðun, Skemmtisiglingar. Tilvalið 
fyrir fyrirtæki og starfsmannahópa. 
Símar 562 2300, 892 8433. Nánari 
upplýsingar www.hvalalif.is / hvalalif@
hvalalif.is

 Gisting

GISTING AKUREYRI. Býð uppá flotta 
gistingu minnst 2nætur. Leó S 8975300 
orlofshus.is

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

Rooms for long term rent in Reykjavik 
and Hafnafjordur. Free use of kitchen, 
bathroom, washer, dryer, staterlight TV 
and internet. Call 824 4532.

Til leigu frá 1.júní, stórglæsileg frá 100 
fm íbúð á Völlunum í Hafnarfirði. Stæði í 
bílakjallara fylgir með. Aðeins langtíma-
leiga, verð kr. 165 þús. Tryggingavíxill 
skilyrði. uppl. S: 897-9703.

2 herb. íbúð til leigu í miðb.frá 22 maí til 
1 sep. Nánari uppl. toti1000@visir.is

Leigjendur óskast í stórt einbýlishús 
í 101. 45-50 þús pr herb. 2 stofur, 
rúmgott eldhús & sólpallur fyrir sólina 
í sumar. internet. og allar græjur. s 
694 5987

Rooms for rent in Reykjavik. Close to 
centre. Everything included. 22 thsd pr 
week. Info 822 9761

Um 90 fm. björt 3ja herb. íbúð á besta 
stað við Háskóla Íslands til leigu, sér 
inngangur. Snýr öll út í garð. Meðmæla 
óskað, laus 1.júní. Leiga 115 þús. á mán. 
auk hita og rafmagns. Einn mán. fyrir-
fram, langtíma leiga kemur til greina. 
Tilboð óskast send á fréttablaðið 
Skaftahlíð 24 merkt „01.06.08“.

Glæsilegt 4 herb. raðhús ásamt bílskúr 
til leigu í Reykjanesbæ. Uppl. í s. 663 
9174.

2 herb. falleg Íbúð í Fossvogi með öllum 
húsbúnaði til leigu, laus 1.maí v. 150 
þús á mán. S. 862 6672.

Rooms w/privat bathroom for rent in 
Hafnarfjörður. Kitchen, washer, dryer. 
Furniture if needed. Tel. 893 6060.

Góður 28 fm bílskúr með hita og raf-
magni til leigu fyrir búslóð eða geymslu. 
Uppl. í s. 581 2247 & 692 0625.

Spennandi íbúð á jarðh. í einb. í Mosf. 
Flott útsýni, aðg. að garði. Reyklaust. S. 
891 7040.

69 fm. 2-3ja herb. íbúð til leigu í 
Seljahverfi í Rvk. Með öllum húsgögn-
um. Laus 1.maí. V. 120 þús + rafmagn, 
hiti og þjófavarnarkerfi. Uppl. í s. 696 
9893 og 690 6906.

Laugardalur, 104 Reykjavík, jasne 
mieszkanie - studio, okolo 30 m. kw. 
Oddzielne wejscie. Miesieczny wynajm 
58.000 koron, wlacznie z pradem, 
ogrzewaniem, pula wydatków ogól-
nych. Weksel zastawniczy lub placenie 
za cztery miesiace z góry. Kandydaci 
proszeni o wyslanie nazwiska, numeru 
PESEL i telefonu na e-mail helga@
loglausnir.is

Laugardalur, 104 Reykjavík, samodzi-
elne piêtro mansarda - czteropokojo-
we mieszkanie na drugim pietrze, 135 
m. kw., z czego 35 m. kw. balkony. 
Oddzielne wejscie. Wynajm miesi-
eczny. 137.000 koron, wlacznie z pula 
wydatków ogólnych. Placenie za mies-
iac z góry plus weksel zastawniczy lub 
za cztery miesiace z góry. Kandydaci 
proszeni o wyslanie nazwiska, numeru 
PESEL i telefonu na e-mail helga@
loglausnir.is

4 herb íbúð, Hverfisgötu, 150 þús 2mán 
trygging. Laus strax. 6630906/8215568

 Húsnæði óskast

3-4 herbergja íbúð ósk-
ast.

Einstæður faðir með 2 börn 
óskar eftir 3-4 herbergja íbúð 
á höfuðborgarsv. til leigu sem 
fyrst. Helst á jarðhæð, þarf að 
vera leyfi fyrir hund. Skilvísar 

og öruggar greiðslur. Reglusemi.
Nánari uppl. í s. 698 6491

34 ára reglusöm kona óskar eftir að 
leiga 2-3 herb. íbúð í 2-3 mán ásamt 
húsgögnum. Helst í vesturbænum. 
Skilvísar og öruggar greiðaslur. Uppl í 
6949715

Bræður utan af landi óska eftir 3ja 
herb. íbúð í langtímaleigu. Má vera í 
iðnaðarhúsnæði. Greiðslugeta 100-130 
þ. á mán. Helst á sv. 105 & 108. Uppl. 
í s. 691 6673.

Sumarhús óskast til leigu til 2 ára eða 
kaups á Heiðmerkur svæðinu. Uppl. í 
s. 861 1373.

2 Herbergja íbúð óskast til leigu. Pólska 
konu og son hennar vantar íbúð, 
helst í Hafnarfirði frá og með 1. maí. 
Upplýsingar í síma 8204065.

 Sumarbústaðir

2 eignalóðir í Grímsnesi til sölu. 0,8ha 
3,2 mil hvor. S. 867 2647 www.ymis-
legt.net/lodir

Til sölu og leigu. Bústaðasalan á sum-
arbustadur.is og Leigumiðlun sumar-
bústaða.

 Atvinnuhúsnæði

Helluhraun Hafnafirði
Til leigu á besta stað, atvinnuhúsnæði 
180 fm. Innkeyrsludyr 4x4 m., 5 m., loft-
hæð, vinnuborð, mikið af rafmagns- og 
lofttenglum. Skrifstofa, geymsla og wc. 
Ný standsett. Leiga 300 þ.p.mán., auk 
nvt. Uppl. s: 898 3420.

ATH til leigu frábært nýl iðnaðarbil, 
70m2 m stórri hurð í Garðabæ Verð kr 
100 þús á mán S 8927858

Vantar snyrtil. iðn.húsnæði 50-120 
fm. Verðh: 500kr/fm Langtímaleiga. 
S:6178889

Til leigu 240fm atvinnuhúsnæði við 
Skemmuveg Kópavogi. Gott bílaplan. 
Uppl. í s. 893-7040 og 554-0222.

 Gisting

Sumarfrí í Køben? 11. júlí til 3. ágúst. 
Höfum í býtti: 3ja herb. íbúð með ver-
önd á Frederiksberg. Afnot af útisund-
laug, tennisvelli, æfingasal, leikvöllur ofl. 
2 mín í metro, 5 mín í bæinn, 10 mín á 
ströndina. Óskum eftir á Íslandi afnot af 
jeppa og fellihýsi, tjaldvagn eða húsbíl. 
Einnig gjarnan sumarbústað í t.d viku 
- gjarnan á Snæfellsnesi. Erum opin 
fyrir öðrum tillögum. Erum einnig með 
150fm íbúð í Helsingør til leigu eða í 
býtti í maí og júní. svavae@yahoo.dk s. 
+4528293008

ATVINNA

 Atvinna í boði

Sjávarkjallarinn
Vorum að útskrifa úrvalslið af 
matreiðslumönnum og fram-
reiðslumönnum og hlökkum 
til að fá nýja nema í lið með 
okkur. Einnig eru laus sæti í 
úrvalsliði þjóna og aðstoðar-
fólks á kvöldin og um helgar. 
Langar þig til þess að vinna 

við matreiðslu eða framreiðslu 
á einum besta veitingastað í 

Reykjavík?
Uppl. veitir Valtýr (661 9912) 
alla virka daga milli 10-12 og 
14-17. Umsóknir berist á: valt-

yr@sjavarkjallarinn.is

Hótel Óðinsvé
Óskum eftir að ráða þjóna til 

starfa á Ó Restaurant, bæði fag-
lærða og aðstoðarfólk.

Uppl.gefur Sigrún s: 511-6200 
eða á o@orestaurant.is, Hótel 

Óðinsvé, Þórsgötu 1.

Bakarí í Breiðholti
Starfskraftur óskast til 

afgreiðslustarfa í bakarí 
í Breiðholti aðra hvora 

helgi. Ekki yngri en 20 ára. 
Íslenskukunnátta skilyrði.

Upplýsingar í síma 820 7370, 
Ragga.

Bakarí í Breiðholti
Starfskraftur óskast til 

afgreiðslustarfa í bakarí 
í Breiðholti aðra hvora 

helgi. Ekki yngri en 20 ára. 
Íslenskukunnátta skilyrði.

Uppl. í s. 820 7370, Ragga.

Vilt þú meiri ábyrgð í 
starfi?

Subway Hringbraut/N1 óskar 
eftir kraftmiklum og sam-

viskusömum einstakling í starf 
aðstoðarverslunarstjóra. Um 
fullt starf er að ræða í vakta-
vinnu. Aðstoðarverslunarstjóri 
er hægri hönd verslunarstjóra, 

hjálpar til við uppgjör, pantanir, 
talningu og starfsmannahald 
auk þess að sinna almennri 

afgreiðslu og þrifum. Hægt er 
að sækja um á subway.is.
Nánari upplýsingar veitir 
Magga í síma 696-7064. 
Aldurstakmark er 18 ár.

Helgarvinna - hlutastarf.
Subway Austurstræti og 

Subway Hringbraut/N1 óska 
eftir duglegu og jákvæðu fólki 

með mikla þjónustulund. Um er 
að ræða hlutastarf um helgar. 
Íslenskukunnátta er kostur en 

annars góð ensku kunnátta 
skilyrði. Hægt er að sækja um á 

subway.is
Nánari upplýsingar veita Dóra 
í síma: 696 7006 (Austurstræti) 

og Magga í síma: 696 
7064 (Hringbraut/N1). 

Aldurstakmark er 18 ár.

We are hiring cleaning 
staff

 for full time work in Reykjavik 
and neigbouring areas and part 
time staff in Keflavik. If you are 

18 years old & above, with a 
valid driving license, conscient-
ious, industrious, with a clean 
criminal record and willing to 
work flexible hours, you might 
be the person we are looking 

for.
Call Sherry or Axel at 533 5000 
between 09:00 AM 17:00 PM, 

and 11:00 - 19:00 at the week-
end. Monday- Friday, or send 

an email to sherry@bgt.is, and 
book your appointment for an 

interview.

Café Cultura, Hverfisgötu, óskar eftir 
að ráða til sín kokk. Fullt starf eða 
hlutastarf. Upplýsingar veitir Murat í 
síma 696 3910

JC Mokstur
Óskum eftir mönnum með 

vinnuvélaréttindi eða meirapróf. 
Góð laun í boði, næg vinna.

Upplýsingar í síma 824 2340.

Dzwigowy
Firma budowzana w Rejkiawiku 

poszukuje dzwigowego na 
wszystkie rodzhje dzwigow 
wiezowycm. Musi posihdhc. 

Uprawnienia.
Tel 820 7063 Józef.
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Íspólska ráðningarþjónustan finnur rétta 
starfsmanninn fyrir þitt fyrirtæki. Góð 
þjónusta gott verð. Símar 894 7799 og 
á pólsku frá 9 til 12 S. 841 9008.

Starfsfólk óskast í ísbúð í miðborginni. 
Gísli í s. 893 7090.

Starfsmenn vana húsaviðgerðum ósk-
ast í vinnu. Uppl. í s. 698 6738.

Sótthreinsun og þrif óskar eftir hraust-
um starfsmanni með bílpróf 17 ára 
eða eldri til starfa við háþrýstiþvott og 
sótthreinsun. Þarf að hefja störf sem 
fyrst. Umsóknir og umsögn um reynslu 
berist til: sotthreinsun@sotthreinsun.is 
- www.sotthreinsun.is

GG flutningar ehf óska eftir að ráða 
vana meiraprófsbílstjóra til starfa nú 
þegar. Mikil vinna. Uppl og umsóknir í 
síma 5814410

Sumar/Framtíðarstarf 
strax

Óskum eftir duglegu fólki í garð-
vinnu á aldrinum 17-27 ára með bíl-
próf. Stundvísi og áreiðanleiki skilyrði. 
Umsóknir á www.gardlist.is

Múrari
Múr og flísar ehf óska eftir múrara, næg 
atvinna í boði + fríðindi. Uppl. í S. 897 
2681 Ásgeir.

Ísbúð í miðborginni Starfsfólk óskast 
í ísbúð í miðborginni. Upplýsingar hjá 
Gísla í s.8937090

 Atvinna óskast

Vantar þig Smiði, múrara 
eða járnabindingamenn?

Höfum á skrá menn sem að 
óska eftir mikilli vinnu. Geta 

hafið störf nú þegar.
Proventus starfsmannaþjón-

usta s. 661 7000.

Starfsfólk frá Lettlandi: smiðir, verka-
menn, meiraprófsbilstjórar, gröfumenn, 
fiskvinnslufólk o.fl. S.8457158

Almennileg kona frá S-Ameríku óskar 
eftir vinnu. Tekur að sér umönnun, 
hreingerningu, eldamennsku o.fl. S. 867 
5733.

23 ára kk óskar eftir vinnu. Allt kemur til 
greina. Hefur unnið í byggingarvinnu og 
vöruhúsum. S. 663 3273.

TILKYNNINGAR

 Tilkynningar

Félagsfundur ferða-
klúbbsins 4x4

Aðalfundur Ferðaklúbbsins 4x4 
verður haldinn Sunnudaginn 4 

maí 08 í Sal Ferðafélags Íslands 
Mörkinni 6 kl 13.00. Dagskrá. Er 
samkvæmt 3 gr. laga klúbbsins. 
Réttur til setu á fundinum eru 
skuldlausir félagar og skulu 

þeir framvísa félagsskírteini við 
innganginn.

F4x4

 Einkamál

Símaþjónusta 
Spjalldömur

S. 908 6666 Opið allan sólar-
hringinn.

Myndarlegur ungur maður, 34 ára, 
nýkominn frá útlöndum óskar eftir að 
kynnast góðri stúlku á aldrinum 20-48 
ára. Útlit skiptir ekki meginmáli, en góð 
skapgerð. Má vera íslensk eða útlensk 
og af hvaða kynþætti sem er. Börn 
engin fyrirstaða. Ef þú hefur áhuga, 
hringdu þá í s. 895 6288 og við spjöll-
um saman, Hjalli.
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VH ehf  · Sími 864-2400 

VÖNDUÐ
SUMARHÚS
SEM HÆGT 

ER AÐ 

REISA Á

SKÖMMUM

TÍMA

Húsin eru framleidd í nýrri 
og glæsilegri verksmiðju í 
Eistlandi og koma í einingum 
tilbúin til uppsetningar. 
Afgreiðslutími er frá 
2 og upp í 6 mánuði.

Við bjóðum upp á vönduð 
og traust einingahús á 
sanngjörnu verði. Við viljum 
koma til móts við þarfir hvers 
og eins með því að bjóða 
uppá fjölbreytta möguleika 
við hönnun og byggingu 
draumahússins og veita 
viðskiptavinum okkar góða 
og faglega þjónustu. Því 
erum við í samstarfi við 
fagaðila á öllum stigum 
byggingarferilsins.

Ef þú ert að leita að 
draumahúsinu þínu, leitaðu 
þér þá upplýsinga eða 
tilboða hjá okkur í síma 
864 2400 eða á heimasíð-
unni okkar.

www.volundarhus.is

JÓNSI    90

JÓNSI    60

Völundarhús.is
hafa til sölu heilsárshús 

sem hönnuð eru af 
íslenskum arkitektum 

fyrir íslenskar 
aðstæður.

0
8
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„Ég sá það fyrst á visir.is“
Hellisheiði ófær vegna illviðris og hálku.

Visir.is er öflug frétta- og upplýsingaveita í stöðugri sókn, sem leggur metnað sinn 

í að flytja fréttir líðandi stundar fljótt og örugglega til notenda. Fréttir, dægurmál, 

umræða, blogg, sjónvarpsfréttir Stöðvar 2 og fréttatengdir þættir – allt er þetta 

aðgengilegt á einum stað í einfaldri umgjörð og með skýrri framsetningu. 

Notendur vita að hverju þeir ganga þegar þeir heimsækja vísi.

...ég sá það á visir.issir.is

EINA VIÐSKIPTABLAÐIÐ SEM ÞÚ ÞARFT

Með Fréttablaðinu alla miðvikudaga Í hádeginu kl 12:12 á Stöð 2 Markaðurinn á Vísi alla daga

VIÐSKIPTAFRÉTTIR
ALLA DAGA VIKUNNAR
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Suðurlandsbraut 20 ●● Bæjarhrauni 22
Runólfur Gunnlaugsson viðskiptafr., lögg. fast.- og skipasali

Kristín Pétursdóttir, lögg. fast.sali, Ásmundur Skeggjason lögg. fast.sala

Suðurlandsbraut 20 – Sími 533 6050 – Fax 533 – 6055 Bæjarhrauni 22 – Sími 565 8000 – Fax 565 8013
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OPIN HÚS – OPIN HÚS
Opin hús í dag 

sunnudaginn 27. apríl

Frábært tækifæri fyrir einstaklinga eða fyrirtæki sem vilja eignast þetta rótgróna fyrirtæki sem var stofna 1972.
Vélsmiðja Hornafjarðar m.a. rekur smurstöð og dekkjaverkstæði, bifreiðaverkstæði og vélsmiðju. Er í eignin
1900 fm húsnæði. Félagið er til sölu í heilu lagi eða hlutum. Hagstætt verð. 
Allar nánari upplýsingar veitir Ásmundur hjá Höfða S- 895 3000.

Til sölu 
Vélsmiðja Hornafjarðar 

Sérlega glæsileg 3ja herb. 95 fm endaíbúð á 2. hæð í nýlegu húsi á besta stað í miðbænum. Sérinng. og sér
bílastæði. Sérsmíðaðar innréttingar með granítborðplötum. Vönduð gólfefni. Tvennar svalir og einstakt útsýni
prýða þessa eftirsóttu eign. Mikil lofthæð og vönduð lýsing setja sterkan svip á þessa eign sem er lasu strax.
Möguleiki að yfirtaka hagst. erl. lán kr. 20 m. V. 32,9 mi. Skipti möguleg á minni eign. 
Lárus tekur vel á móti ykkur S: 8607481.

Opið hús í dag á milli 15 og 17:00 
Strandgata 43 Hafnarfj. 

Sýnum í dag vel skipulagt 210 fm raðhús á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr við
Rauðumýri 6 Mos. Húsið er til afhendingar sstrax, fullbúið að utan með frágenginni lóð, hellilögð
innkeyrsla og timburverönd er í garði. Að innan er húsið fullbúið án gólfefna og með glæsilegum
ljósum innréttingum. Granít er á vinnuborðum. Gólfhiti er í húsinu. 4 svefnherbergi. áhv. hagstætt
lán m. 4,7 % vx. kr.20. millj. Verð 51,9 millj.

Sýnum  einnig í dag vel skipulagt 163 fm raðhús á einni hæð með innbyggðum bílskúr við
Rauðumýri 13 Mos. Húsið er til afhendingar sstrax, fullbúið að utan með frágenginni lóð, hellilögð
innkeyrsla og timburverönd er í garði. Að innan er húsið fullbúið án gólfefna og með glæsilegum
ljósum innréttingum. Granít er á vinnuborðum. Gólfhiti er í húsinu. 2 svefnherbergi og rúmgóð
stofa Verð 46,9 millj.

Opið hús í dag á milli 15 og 16 :00 
Rauðamýri 6 og Rauðamýri 13, Mosfellsbæ.

BORGARTÚNBORGARTÚN LEIGALEIGA

ALLAR NÁNARI UPPLÝSINGAR Á SKRIFSTOFUALLAR NÁNARI UPPLÝSINGAR Á SKRIFSTOFU

GLÆSILEGT ATVINNUHÚSNÆÐI MEÐ STÓRKOSTLEGU ÚTSÝNIGLÆSILEGT ATVINNUHÚSNÆÐI MEÐ STÓRKOSTLEGU ÚTSÝNI

Sími 510-3800
Reynir Björnsson, lögg. fasteignasali
Elías Haraldsson, lögg. fasteignasali

Til leigu í Borgartúni annars vegar óvenju bjart og skemmtilegt 
665 fm skrifstofuhúsnæði á jarðhæð með mikilli lofthæð, 
gólfsíðum gluggum og góðu aðgengi. Hins vegar glæsilega 
innréttað og vandað u.þ.b. 350 fm skrifstofuhúsnæði á 4. hæð í 
sama húsi. Húsnæðið er frábærlega staðsett við sjávarsíðuna 
við eina af mestu umferðaræðum höfuðborgarsvæðisins í þessu 
ört vaxandi viðskiptahverfi borgarinnar. Auglýsingagildi hússins er 
því mjög sterkt. Stórkostleg fjalla- og sjávarsýn er úr eigninni.Um er að ræða söluturn með videoleigu og grilli,söluturninn er í

rúmgóðu 160 fm leiguhúsnæði og í hjarta Seltjarnarness.Mikið og
gott safn af dvd myndum, góð vinnuaðstaða bæði fyrir afgreiðslu á
sælgæti, ís og grilli. Þetta er kjörið tækifæri fyrir þá sem vilja reka
sitt eigið fyrirtæki. TILBOÐ ÓSKAST - FÆST ÓDÝRT

Upplýsingar aðeins gefnar á skrifstofu Kletts í síma 534-5400

Svavar G. Svavarsson 
Lögg. Fast.

SELTJARNARNES – SÖLUTURN-
VIDEOLEIGA-GRILL EINSTAKT TÆKIFÆRI
- VEGNA BREYTINGA - AUÐVELD KAUP

Fr
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Bæjarhrauni 10 - Hafnarfirði - Sími 520 7500 - www.hraunhamar.is

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali
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Sérlega falleg íbúð góðu fjölbýli á þessu vinsæla stað í Hafnarfirði. Sérinngangur á svölum. Íbúðin er 86,2
fm og bílskúrinn 23,8 fm, samtals 110 fm. Íbúðin er á efstu hæð. Skipting eignarinnar: Forstofa, hol, eldhús
með borðkróki, gangur, 2 svefnherbergi, baðherbergi, geymsla og svalir. Eign sem vert er að skoða. Mikið
endurnýjuð V. 19,9 millj. Laus fljótlega. Ath. lækkað verð og frábær fyrstu kaup. 

Kristín og Gísli bjóða ykkur velkomin. 

ÁLFASKEIÐ 96, 3JA HERB. ÍBÚÐ MEÐ BÍLSKÚR 
OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL.14-15

Borgartún 29 

SÍMI 510 3800

FAX 510 3801

www.husavik.net

Reynir Björnsson

Elías Haraldsson

Lögg. fasteignasalar

HÚSAVÍK – GOTT ORÐSPOR – TRAUST VIÐSKIPTI

Sogavegur - Einbýli - 54 fm bílskúr
Lækkað verð - 50 millj. - Áhv. lán með 4,15% vöxtum

Mjög fallegt og sjarmerandi
einbýli á einni hæð með stórum
bílskúr á þessum eftirsótta
stað. Fjögur svefnherbergi. Ný-
legt glæsilegt eldhús með sér-
smíðaðri eikarinnréttingu og
graníti á borði og gólfum. Tvö
baðherbergi. Falleg, stór sól-
stofa meðflísum og rennihurð
út á sólpallsem er með heitum
potti. Verð 50 millj. Hægt að
yfirtaka 34 millj. lán með
4,15% vöxtum. 

Upplýsingar veitir Elías Haraldsson, 
löggiltur fasteignasali í síma 898 2007
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Bæjarhrauni 10 - Hafnarfirði - Sími 520 7500 - www.hraunhamar.is

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

SETBERGSLAND - HF. EINBÝLI - VIÐ LÆKINN OG HRAUNIÐ.

Fr
u

m

Nýkomið í einkasölu glæsilegt einlyft einbýli með innbyggðum
bílskúr samtals ca 220 fm. Arkitektateiknað hús. Einstök
staðsetning innst í botnlanga við lækinn og hraunið. Góð verönd
með heitum potti. Myndir á mbl.is. Verðtilboð.

Uppl. gefur Helgi Jón sölustjóri 893-2233.

Bæjarhrauni 10 - Hafnarfirði - Sími 520 7500 - www.hraunhamar.is

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

FJALLALIND - KÓPV. PARHÚS
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Sérlega glæsileg vel staðsett parhús á þessum frábæra stað
miðsvæðis. Eignin er 200 fm með innbyggðum bílskúr. Fjögur góð
svefnherbergi, glæsilegt eldhús, tvö góð baðherbergi. Vandaðar
sérsmíðaðar innréttingar í öllu húsinu, gegnheilt parket. Stór
timburverönd í skjólgóðum garði. Topp eign. V. 69,5 millj.

Fr
um

Guðjón Ægir Sigurjónsson hrl. - löggiltur fasteignasali

Opið hús í dag sunnudag frá klukkan 16-18
að Álfkonuhvarfi 51, Kópavogi

Austurvegi 38 - Sími 482 4800 - www.arborgir.is

Sérlega vel skipulögð 4ra herbergja endaíbúð á jarðhæð með stæði í bílageymslu. Eldhús og
stofa rúmgóð og björt með útgengi útá góða verönd, 3 góð svefnherbergi. Innréttingar eru
vandaðar.  Geymsla í sameign.  Lóðin er öll frágengin og gott grænt svæði  innaf henni.
Leik- og grunnskóli í göngufæri. Rúmgóð eign á barnvænum stað. Laus við kaupsamning,
Áhvílandi lán geta fylgt.      Verð  28,7 millj. Nánari upplýsingar gefur Atli s: 899-1178

Marargata 8
190 Vogum
Rúmgott einbýli með útsýni

Stærð: 264,8 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Verð: 49.800.000
Vel  skipulagt  hús  á  einni  hæð  á  mjög  góðum  stað,  mikið  útsýni.  Skipulag:  forstofa,  gestasnyrt.  fata  og
forstofuherb.,  stórt  hol,  4,5  metra  lofthæð,  stofa  og  eldhús  samliggjandi.  Stofan,  með  útgengi  út  í  garð,
eldhúsið er glæsilegt, innrétt. frá JKE Design, með gaseldavél, mikið útsýni, útgengi út í garð. 5 svefnherb.
Baðherb.  bæði  baðkar  og  sturta  og  útgengi  út  í  garð.  Þvottahús,  bílskúr,  44,9fm  með  25fm  millilofti.
Gólfefni eikarplankar og flísar. Hiti í gólfum. Húsið er ekki fullklárað.

Búi

Sigurður
Guðmundsson

Lögg. fasteignasali

Sighvatur Lárusson
Sölufulltrúi

sigurdur@remax.is

sighvatur@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ/HÚS milli kl. 14.00 - 15.00

RE/MAX Búi - Stórhöfða 17 - 110 Reykjavík - Sími: 5209400 - www.remax.is

864 4615

100% FJÁRMÖGNUN Á VERÐI EIGNARINNAR

Bjarni 0034-663326472 // bjarni@costablanca.is • Ívar 0034-606743181 // breytling@hotmail.com
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„FRÁBÆRT TILBOÐ“
NÝJAR PENTHOUSE ÍBÚÐIR
100% lán á verði eignarinnar.

 Eingöngu skattar borgaðir 15,000 c.
 Íbúðirnar eru tilbúnar og hægt að flytja inn strax.
 Sérlega vandaðar 2 fallegar penthouse íbúðir með stórum
þaksvölum til sölu í Balcones de Cabo Roig á Torrevieja
svæðinu.

 Íbúðirnar eru nýjar og innifalin eru öll húsgögn sem eru
mjög vönduð og sérlega smekkleg í alla staði.

 Öll eldhústæki eru einnig innifalin í verði.
 2 svefnherbergi / 2 baðherbergi.
 Stærð:114,95 fm.
 Þakterras:30 fm.
 Sameiginleg sundlaug.
 Frábært útsýni til sjávar.
 Allt svæðið í kring er tilbúið og frágengið.
 Öll þjónusta nálægt sem og 3 golfvellir sem eru við dyrnar.
 Stutt á ströndina.
Verð 174.000 c

www.costablanca.is  www.golf-houses.com

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki
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Linda B. Stefánsd. 
lögg. fasteignasali

Reykjavík

Fyrirtæki
Verslunarrekstur
Domus kynnir:  Til sölu tvær þekktar  
“Outlett„ verslanir á höfuðborgarsvæðinu. 
Verslanirnar eru staðsetta í miklum verslunarhverfum.  
Góð  velta og mikil framlegð.  Frábært  tækifæri fyrir 
kröftuga einstaklinga.  Góð  viðskiptasambönd.  

Heildverslun
Domus kynnir:  Til sölu Heildverslun í 
Gólfvallarvörum.  Góð umboð og mikil framlegð.            
Gott tækifæri fyrir golfáhugamanninn. Halldór Jensson

viðskiptastjóri
halldor@domus.is
sími 840 2100

Bæjarhrauni 10 - Hafnarfirði - Sími 520 7500 - www.hraunhamar.is

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali
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HELLUHRAUN – HF. ATVH.

LÍTIL PRENTSMIÐJA
TIL SÖLU Í HAFNARFIRÐI

Um er að ræða rótgróna prentsmiðju í eigin 120 fm húsnæði á besta
stað í Hfj. Reksturinn selst með eða án húsnæðis. Hagstætt verð. 
Upplýsingar gefur Helgi Jón 893-2233 eða á skrifstofu Hraunhamars.

TIL LEIGU/SÖLU
IÐNAÐARHÚSNÆÐI

Aðgengilegt iðnaðar og/eða verslunarhúsnæði við
Trönuhraun í Hafnarfirði, samtals 226 fm. Stór
innkeyrsluhurð og tveir aðrir inngangar. Mikið af
gluggum. Skrifstofurými og tvö salerni. Húsnæðið
býður upp á mikla möguleika. Laust strax.

Mjög góð staðsetning

Uppl. Í síma 822-0700 og gylfi@selehf.is
Fr

um

Húsið er 213 fm  Kanadískt timburhús. Búið er
að klæða húsið að utan, setja veggjagrindur,
rafmagnstöflu og vatnslagnir. Innangengt er í 26
fm bílskúrinn. Verð 30 millj. Nánari upplýsingar
á skrifstofu okkar að Lágmúla 7.

.isLágmúli 7, sími 535_1000

Opið hús í dag kl 14.00 – 15.00
Seljuskógur 18 - 

Akranesi - fokhelt - 100% lán

Falleg 3ja herb. íbúð á 3. hæð í góðu fjölbýli.
Þvottaherb. í íbúð. Sérgeymsla í kjallara. Ör-
yggishnappar í íbúðinni. Sjúkraþjálfari, hár-
greiðslustofa, matur o.fl. í húsinu. Verð 29.5
millj. Nánari upplýsingar á skrifstofu okkar
að Lágmúla 7.

OPIÐ HÚS Í DAG KL 14.00-14.30
Grandavegur - 3ja herb.- 

86,9 fm - 60 ára +

Þorlákur Ó. Einarsson, lögg. fasteignasali

Fr
um

Um er að ræða einstaka fullbúna 139,2 fm íbúð í hinu nýja Skugga-
hverfi. Íbúðin er staðsett á 5. hæð og er með stórkostlegu útsýni.
Íbúðinni fylgi stæði í bílageymslu. Allar innréttingar eru sérsmíðaðar úr
hvíttaðri eik og öll gólfefni eru sérvalin. Íbúðin er mjög björt með hærri
lofthæð en almennt gerist. Verð 62 millj. 7413

LINDARGATA, 101 SKUGGI - GLÆSILEG ÍBÚÐ

Fr
um

Óskar R. Harðarson, hdl .  og löggi l tur  fasteignasal i

Mjög opin og björt 2ja-3ja herb. íbúð við Norðurbrú í Sjálandshverfinu 
Garðabæ. Eignin er alls 80 fm, með stæði í bílageymslu. Staðurinn er 
mjög barnvænn og mikið lagt upp með góðum göngu- og hjólaleið-
um í grenndinni sem og glæsilegri ylströnd. Verð 24,9 millj.

Nánari upplýsingar um eignina veitir Sara Lind í síma 693 7218

Opið hús í dag frá kl. 14 – 15
Norðurbrú 5, íbúð 207 

www.rentus.is

Rentus leigumiðlun l Laugavegi 97 l 101 Reykjavík

Sími 440 6100 l Fax 440 6101

Rentus er fyrirtæki sem þjónustar jafnt 
einstaklinga og fyrirtæki sem vilja leigja út 
fasteign eða taka fasteign á leigu til skemmri 
eða lengri tíma. Sérfræðingar Rentus sjá um 
alla þjónustuþætti, allt frá grunnskráningu 
eigna til samningsgerðar við útleigu.

Norðurbakki 220 

Hafnarfirði
Rentus kynnir til leigu  392 fm jarðhæð í nýju húsi í miðbæ 
Hafnarfjarðar. Húsnæðið er ætlað undir veitingarekstur. 
Glæsilegt útsýni yfir höfnina. Gott útipláss fyrir borð og stóla

Halldór Jensson
halldor@rentus.is
gsm 840 2100

Fiskislóð, 101 Reykjavík
Rentus kynnir til leigu 5 eininga  við Fiskislóð. Stæðir eru 
frá 70-100 fm. Hver eining er á þrem hæðum.  Stórar inn-
keyrsludyr á 1. hæð sem er flísalögð, þar er salerni. Önnur 
og þriðja hæðirnar eru parketlagðar, eldhúsinnrétting við 
vegg á 2. hæð. Þar eru stórar svalir með frábæru útsýni til 
norðurs. Mögulegt að nýta húsnæðið sem skrifstofu- og lag-
erhúsnæði, jafnvel tilvalið fyrir listamenn. 

Halldór Jensson
halldor@rentus.is
gsm 840 2100

Núpalind
Góð 4ra herbergja íbúð til leigu í nýlegu lyftuhúsi við Núpal-
ind í Kópavogi.  Íbúðin er 114 fm,  með 3 svefnherbergjum, 
rúmgóðu baðherbergi með baðkari og sturtu, þvottahús 
með ágætri innréttingu í íbúð. Eldhús með fallegri innrétt-
ingu og borðkrók,  stofu og borðstofu. Útgengt úr stofunni 
út á flísalagðar svalir.  Sérmerkt bílastæði í bílageymslu húss-
ins. Langtímaleiga, leiguverð kr. 160.000.- á mánuði.

Barbara Wdowiak
löggiltur leigumiðlari
gsm 664 6020

Holtasmári 201 
Kópavogi
Fyrir aðila með heilsutengda starfsemi er til leigu 
skrifstofuhúsnæði við Holtasmárann,  nánar 
tiltekið í Hjartaverndarhúsnæðinu. Um er að 
ræða einstakar skrifstofur sem eru 17.5 fm til 
26,6 fm auk 300 fm opnu rými, sem býður upp 
á margvíslega nýtingu. Það fylgir aðgangur að 

Halldór Jensson
halldor@rentus.is
gsm 840 2100

Barbara Wdowiak
löggiltur leigumiðlari
gsm 664 6020

Skógarhlíð
Rentus kynnir til leigu vandað 113,4 fm  skrifstofuhúsnæði á 
þriðju hæð. Aðgengi að fundarherbergjum, ljósritunarher-
bergi, mötuneyti, kaffiaðstöðu á hæðinni og snyrtingum.
Húsgögn geta fylgt með Laust strax.

Halldór Jensson
halldor@rentus.is
gsm 840 2100

Bæjarhrauni 10 - Hafnarfirði - Sími 520 7500 - www.hraunhamar.is

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

ESKIVELLIR 7, GLÆSILEG ENDAÍBÚÐ
OPIÐ HÚS Í DÁG FRÁ KL. 14.00 TIL 15.00.

Fr
u

m

Sérlega glæsileg endaíbúð á jarðhæð 4ra herb. 111,3 fm ásamt stæði í
bílgeymslu. Íbúðin er endaíbúð m/sér inng. á jarðhæð m/glæsilegri verönd. 3 góð
herb, baðh m/hornkari. Rúmgott eldhús. Góð afgirt verönd. Laus fljótlega
Möguleiki að yfirtaka áhvílandi lán, létt kaup. Verð27,9 millj.

Íris og Tom bjóða ykkur velkomin. 
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Berlín  Sony Centre og skrifstofur á Potzdamer Platz-torginu hannaðar af arki-
tektinum Helmut Jahn. 

Seattle  „The Space Needle“ var byggð á 
sjöunda áratugnum og var hugarfóstur 
viðskiptamannsins Edwards Carlson og 
arkitektsins Johns Graham. 

Kyoto  Kyoto Station, byggð árið 1997, var hönnuð af arkitektinum Hiroshi Hara. Hún er 238 þúsund 
fermetrar að stærð og er bæði lestarstöð, verslunarmiðstöð og hótel. 
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HUGURINN BER ÞIG AÐEINS HÁLFA LEIÐ

+ Bókaðu flug á www.icelandair.is

Toronto er heimsborg. 
Þannig að þú skalt pakka 
eins og þú sért að fara 
til New York.

*Flug aðra leiðina með sköttum.

Safnaðu 
Vildarpunktum Punktarnir upp í Ferðaávísun gildir

Icelandair byrjar áætlunarflug til Toronto í 
Kanada 2. maí og mun fljúga þangað 5 sinnum 
í viku í sumar. Þá bætist enn ein heimsborgin í 
hóp áfangastaða Icelandair. Viðskiptavinir 
Icelandair geta því valið um 24 áfangastaði 
austan hafs og vestan.



Ferðalangar geta lent í því að task-
an týnist um stundarsakir eða sé 
jafnvel send á rangan flugvöll. 
Þeir sem eru með kreditkort eru 
tryggðir að nokkru leyti fyrir 
slíku. Bæði Visa og MasterCard 
eru með góðar heimasíður þar 
sem nálgast má allar upplýsingar 
um hvers kyns ferðatryggingar. 
Þær geta margborgað sig þegar 
haldið er af stað út fyrir landstein-
ana.

Hjá VISA má nálgast nákvæm-
ar upplýsingar um hvers konar 
tryggingar eru í boði á valitor.is. 
Ferðalangar eru hvattir til að 
kynna sér kosti og galla hvers 
greiðslukorts. 

Besta tryggingin er hjá Platin-
um-korti TM, en þar eru korthafar 
tryggðir fyrir allt að áttatíu þús-

und krónum. Algeng-
ast er að tryggingin 
sé 24 þúsund krónur, 
en VISA-korthafar 
geta haft samband við 
SOS-International 
sem er hluti af ferða-
tryggingu VISA-kred-
itkortsins.

Korthafar Master-
Card eiga einnig völ á 
þjónustu SOS-Inter-
national sem er 
alþjóðleg stofnun. Á 
heimasíðu MasterCard, borgun.is, 
má nálgast allar upplýsingar um 
tryggingar á farangurstöf, en Plat-
inum-kortið býður bestu kjörin 
eða 80 þúsund krónur. Ferðalang-
ar ættu þó að hafa það í huga að 
sjálfsábyrgð er alltaf einhver.
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Farangurstrygging  Þeir sem lenda í því að 
tapa ferðatöskunni um stundarsakir ættu 
að kynna sér vel hvort greiðslukortafyr-
irtæki þeirra bæti þeim stundartapið að 
einhverju leyti. 

Ó, Æ, AUMINGJA ÉG 

ANDALÚSÍUFEGURÐ
Andalúsía hefur löngum þótt einn fegursti hluti Spánar, enda allt 
sem talið er spænskt í dag, flamengódansinn og nautaatið, 
upprunnið þaðan. Í dag bjóða Heimsferðir farþegum sínum 

upp á alla vinsælustu staðina við strendur Andalúsíu á Costa 
del Sol, svo sem Torremolinos, Fuengirola og Marbella. 

Sumarferðir og Plúsferðir fljúga einnig til Costa del 
Sol og stutt er frá þessum stöðum til höfuðborgar 

Andalúsíu, Sevilla. Fullkomin ferð til að sameina sól 
og falleg styttri ferðalög um héraðið. 

Allt sem spænskt er  Andalúsía státar af því og eignar sér flamengódansinn, nautaatið og hina klassísku spænsku matargerð. 

MasterCard
Mundu

ferðaávísunina!



Stafrænar myndavélar og upptökuvélar • iPod • tölvur • DVD spilarar •GSM símar • GPS staðsetningartæki •hljómtæki • hársnyrtivörur

Kíktu á elkofrihofn.is og 
gerðu enn betri kaup!
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Halifax, höfuðstað Nova Scotia 
á austurströnd Kanada, bland-
ast saman evrópsk og amerísk 
menning. Áhrifa Frakkanna 

og síðar Bretanna sem þar bjuggu 
á öldum áður gætir enn í rólegu og 
yfirveguðu borgarlífinu. Fyrsta 
flokks veitingastaður upp á 
franska mátann og amerískur 
„diner“ í húsinu á móti eru lítil 
dæmi um hvernig íbúarnir hafa 
valið það besta úr hvorum menn-
ingarheimi fyrir sig. 

Halifax iðar af lífi, enda fjöl-
margir háskólar í borginni sem 
fólk alls staðar að úr heiminum 
sækir. Háskólasamfélagið er svo 
skemmtileg andstæða við mikla 
hafnsækna starfsemi, sem sést á 
tíðri skipaumferð og stórum vöru-
skemmum við hafnirnar. 

Borgin er fámenn á kanadískan 
mælikvarða en nokkuð fjölmenn 
samanborið við Ísland. Íbúar eru 
um 400.000 en tæp milljón býr í 
héraðinu. 

Munið eftir varaboltunum 
Á haustdögum bauðst nokkrum 
íslenskum blaðamönnum að kynna 
sér golfvelli á Nova Scotia og prófa 
eldhúsið í leiðinni. Óhætt er að 
mæla með hvoru tveggja. 

Leikið var á nokkrum skemmti-
legum en ólíkum golfvöllum sem 
ýmist lágu meðfram ströndinni 
eða inni í stórum skógum. 

Við Íslendingar þekkjum strand-
vellina mætavel frá Hafnarfirði, 
Keflavík og Vestmannaeyjum, en 
skógarvellirnir eru önnur Ella. 
Fyrir þá sem ekki hafa þeim mun 
meira vald yfir kylfu og kúlu er 
betra að hafa fleiri en færri vara-
bolta í pokanum þegar skógar-
breiður umlykja hverja braut. 
Nægt ætti plássið að vera því ekki 
þarf að fylla öll hólf af drykkjum. 
Um þá sjá vallarstarfsmenn sem 
aka á milli brauta og svala þorsta 
kylfinga. Vatn, gos, bjór, kaffi og 
koníak, allt er á boðstólnum.

Eins og víðast hvar í útlöndum 

er mælt með því á Nova Scotia að 
kylfingar fari um velli á golfbíl-
um. Slíkur lúxus flýtir fyrir leikn-
um og gerir auk þess það að verk-
um að eftir hringinn eru menn 
óþreyttir. 

Flott föt - alls kyns sveiflur
Skammt utan við Halifax er einn 
af bestu golfvöllum Kanada. 

Fyrir aðeins tíu árum var Glen 
Arbour búinn til í skógi vöxnu 
landi með það að markmiði að 
skapa glæsilegan og krefjandi völl. 
Það tókst. Brautirnar eru hver 
annarri skemmtilegri en eins og 
gefur að skilja og áður var getið er 
betra að vera beinn. Bolti í skógi 
er tapaður bolti. Víti og vesen.  

Völlinn sækja efnaðir íbúar 
Halifax og nágrennis, þar klæðast 
menn hátísku golffatnaði og eru 
með græjur af dýrustu og bestu 
sort, en þar sannast hið forn-
kveðna; merkin segja ekkert til 
um hæfnina. Góðir jafnt sem síður 
góðir kylfingar geta leikið á Glen 
Arbour en munið bara að vera 
sæmilega til fara og virða reglur 
og siði.

Slappað af úti í sveit
Ekki er alveg sama fíneríið á golf-
vellinum í Digby Pines sem þó er 

mjög fínn. Merkin eru ekki jafn 
mikilvæg og á Glen Arbour, en 
golfið er jafn mikilvægt. Þar 
leggja menn sálu sína í að bjóða 
gestum upp á bestu mögulegu 
aðstæður til golfiðkunar og 
afslöppunar af öðru tagi (fyrir þá 
sem ekki vita er golf mjög afslapp-
andi). Kanadamenn og aðrir fara 
til Digby Pines til að láta líða úr 
sér. Þangað er um tveggja tíma 
akstur frá Halifax og spa og fínerí 
í boði. Golfvöllurinn er afskaplega 
skemmtilegur og aðstæður og yfir-
bragð skemmtilegt. 

Gott í munn og maga
Eldhúsinu á Nova Scotia má lýsa 
með fáum orðum. Það er ferskt, 
stuðst er við hráefni úr hafi og 
haga, og hvort tveggja til fyrir-
myndar. Humar, hörpuskel og 
kræklingar koma úr sjónum en 
hefðbundin griparækt sér svöng-
um fyrir kjöti. 

Sjávarfangið er aðall Nova 
Scotia-manna; þeim er mikið í mun 
að gestir bragði á ólíku konfekti 
hafsins og bjóða upp á eigið vín 
með, bæði hvítt og rautt. Vínrækt 
hefur færst í aukana í héraðinu og 
eru vínbændur á góðri leið með að 
gera sig gildandi á heimsmarkaðs-
torginu. 

GOLF OG MATUR Á 

NOVA SCOTIA
Þegar fólk er að leita að stað í útlöndum til að spila golf við bestu aðstæður og 
borða góðan mat er ekki víst að því detti í hug að fara til Kanada. Að fenginni 
reynslu getur Björn Þór Sigbjörnsson blaðamaður fyllilega mælt með Halifax og 
Nova Scotia. Þar eru frábærir golfvellir og kokkar sem kunna sitt fag.

Horft yfir eina af flottu holunum á Glen Arbour. FRÉTTABLAÐIÐ/VÍKURFRÉTTIR/ÞORGILS JÓNSSON

Blanda evrópskrar og bandarískrar menningar  Frábært sjávarfang og vín frá héraðinu eru 
aðalsmark Nova Scotia. 

SAGA OG
MENNING Í
FRANKFURT

VERÐ 61.900 KR.
Á MANN Í TVÍBÝLI.

13.–16. JÚNÍ

Fararstjóri: 
Svala Arnardóttir.

Sjáðu stærstu skýjakljúfa Evrópu,
upplifðu forna sögu og borgarfegurð 
í Römerberg og Sachsenhausen;
og kíktu í Zeil, stórglæsilega
verslunargötu.

+ Nánari upplýsingar
eru á www.icelandair.is

*Innifalið: flug, flugvallarskattar, gisting í 3 nætur á Inter Continental***, morgunverður, rútuferðir 
til og frá flugvelli erlendis, íslensk fararstjórn, skoðunarferðir um borgina með fararstjóra.
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GLEN ARBOUR
www.glenarbour.com

DIGBY PINES
www.digbypines.ca

SEVEN
www.sevenwinebar.com

DOMAINE DE GRAND PRÉ
www.grandprewines.ns.ca

NOVA SCOTIA
www.destination-ns.com

HALIFAX
www.destinationhalifax.com
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J
ames Bond hefur dvalið í 
Chile síðustu vikur þar 
sem verið er að taka upp 
nýjustu myndina hans, 

Quantum of Solace. Á hverjum 
einasta degi mátti lesa í blöðunum 
um það litla sem fréttist af Daniel 
Craig og félögum á meðan tökur 
stóðu yfir í Norður-Chile, og þótti 
til dæmis tíðindum sæta hvað 
Bond-leikarinn sjálfur var líf-
hræddur. Enginn vissi hvar hann 
gisti og hann hafði her öryggis-
varða í kringum sig til að gæta sín 
öllum stundum. 

Hitt sem þótti þó öllu verra var 
að eftir gífurlegan undirbúning af 
hálfu norðanmanna, sem létu sig 
dreyma um ómældan hróður á 
heimsvísu og stöðugan straum 
ferðamanna alls staðar frá til 
hásléttu Norður-Chile, kom í ljós 
að leikararnir frá Chile sem ráðn-
ir voru í myndina leika ekki Chile-
menn, heldur Bólivíumenn. Leik-
ararnir eru með tilheyrandi hatta 
og ponsjóa og tökustaðnum 

Antofagasta hefur verið breytt í 
Bólivíu. 

Það er lítill munur á hálendinu 
Chile-megin og Bólivíumegin, og 
Íslendingar hafa séð mun verri 
landfræðilegar falsanir í öllum 
þeim kvikmyndum sem hafa verið 
teknar upp á íslenskri grund en í 
raun átt að gerast í Danmörku, 
Sovétríkjunum, Japan eða jafnvel 
á tunglinu, en þetta fer mjög fyrir 
brjóstið á Chile-mönnum. Alda-
löng barátta Bólivíumanna fyrir 
aðgangi að sjó er viðkvæmt 
ágreiningsmál enn í dag og eru 
talsverð illindi og fordómar á báða 
bóga. Biturð Bólivíumanna í garð 
Chile og Perú er mikil og ár hvert 
halda þeir upp á Dag hafsins með 
þátttöku bólivíska sjóhersins sem 
enn er til. Á Degi dagsins krefjast 
þeir fyrrum aðgangs síns að hafi 
sem þeir misstu yfir til Chile í 
Kyrrahafsstríðinu fyrir 130 árum. 

Það er því auðvelt að koma auga 
á kaldhæðnina í því að Chile-
mönnum skuli líka illa við að Chile 

sé líkt við Bólivíu, þar sem fátækt 
og bágur efnahagur Bólivíu á að 
miklu leyti rætur að rekja til þess 
að Chile, sem hefur yfir meira en 
fjögur þúsund kílómetra strand-
lengju að ráða, náði rétti Bólivíu 
að hafi.

Stóra Bond-málið er Mogga-
blogg-mál ársins hér í Chile. Að 
miklu leyti er þetta misskilið þjóð-
arstolt og illa dulbúinn rasismi, 
þar sem fólki er mjög umhugað 
um hvað vestrænum þjóðum þykir 
um landið og vill ekki að þær haldi 
að hér sé fátækt eða að hér búi 
frumbyggjar, sem fólk tengir við 
fátækt og liðna tíma. Mikill upp-
gangur er í Chile og hefur verið 
síðustu ár, en þó hefur fátækt ekki 
minnkað í sama hlutfalli, heldur 
hefur bilið á milli ríkra og fátækra 
breikkað. Raunar er þetta bil 
hvergi meira í allri álfunni en í 
Chile. 

Vissulega er mun minna um 
frumbyggja í Chile en í Bólivíu og 
hinum löndunum í kring (þeir eru 

í kringum sjö prósent íbúa) en 
Chile-menn virðast lítið vilja af 
frumbyggjunum vita og gera sem 
minnst úr mikilvægi þeirra í land-
inu. Þess vegna eru margir sárir 
yfir að af chileísku leikurunum 
hafi aðeins verið valdir leikarar 
sem eru dökkir á hörund og þeir 
látnir leika ekki aðeins Bólivíu-
menn heldur bólivíska frum-
byggja – og það í Antofagasta-hér-
aði sem eitt sinn tilheyrði Bólivíu. 

Bólivíumegin eru menn einnig 
bitrir og kvarta yfir að land þeirra 
hafi ekki verið valið fyrir tökurn-
ar, en þeim þykir einnig súrt í 
broti að í myndinni sé Bólivía 
tengd eiturlyfjasmygli, ímynd 
sem þjóðin vill ólm losna við.

Talsvert hefur verið um mót-

mæli vegna þessa í norðurhluta 
Chile undanfarið. Ferðamálafull-
trúar létu hafa eftir sér að þeir 
hefðu ekki gefið leyfi fyrir tökun-
um hefðu þeir vitað af þessu, og 
bæjarstjóri í litlum bæ í Ant-
ofagasta var handtekinn þegar 
hann ók bíl sínum beint inn á töku-
stað og truflaði tökur til að mót-
mæla því að bæ hans væri breytt í 
bólivískan bæ. 

Kjarni málsins virðist þó vera 
sá að það sem gamla kappanum 
Bond hefur tekist er að bregða sér 
í hlutverk Hróa hattar og færa 
Bólivíumönnum aftur landið dýr-
mæta sem þeir misstu fyrir 130 
árum – þó ekki sé nema í nokkrar 
mínútur í Hollywoodmynd.

sli@hi.is

BOND TIL BJARGAR 
BÓLIVÍUMÖNNUM
Svanhvít Lilja Ingólfsdóttir skrifar frá Chile

UPPÁHALDSVEITINGASTAÐ-
URINN?  Dolores á Rosa Lux-
emburg Straße eru með mjög 
góð burritos. Svo er Due Forni á 
Schönhauser Allee kannski besti 
pitsustaður í heimi.

HVAR ER BEST AÐ FÁ SER ÖL?   
8mm Bar á Schönhauser Allee er 
eflaust ein besta eins herbergis 
reykfyllta skítahola í heimi. Góð 
tónlist og hressir eigendur.

FLOTTASTI BARINN?  Bassy 
Cowboy Club. Hann er þægilega 
staðsettur beint við hliðina á 8mm 
Bar. Innréttingarnar eru svona 
kúrekalegar með rifflum, hesta- 
og nautahauskúpum, uppstopp-
uðum úlfi og stórri mynd af Lee 
Hazlewood. 

BESTU GÖTURNAR TIL AÐ 
KAUPA FÖT?  Svæðið í kringum 
Hackescher Markt. Svo eru marg-

ar búðir á Kastanienallee, ásamt 
Oranienstraße og Wienerstraße í 
Kreuzberg.

BESTI STAÐURINN EFTIR 
KLUKKAN TVÖ AÐ NÓTTU?  Kaff-
ee Burger, sögufrægt og sóðalegt 
Rússadiskó á Torstraße.

RÓMANTÍSKASTI GÖNGUTÚR-
INN ?  LSD-lengjan í Prenzlauer-
berg. Þá gengur maður Raum-
erstraße framhjá Helmholzplatz 
garðinum. Á þeirri göngu þverar 
maður Lychenerstraße, Schlie-
mannstraße og Dunckerstraße. 
Þannig er nafnið tilkomið. Þetta er 
einn fallegasti hluti Austur-Berlín-
ar, og fór ekki jafn illa út úr stríð-
inu og meirihluti borgarinnar. Flest 
húsin þar eru orðin yfir hundrað 
ára gömul. Þar lítur borgin út eins 
og hún eflaust gerði öll á fyrri 
tímum.

HEIMAMAÐURINN 
 Berlín

BALDVIN PÁLSSON DUNGAL, BARÞJÓNN OG 
RÓTARI

24.990

Alicante



Áætlunarferðir Flugrútunnar eru í tengslum við allar 
komur og brottfarir flugvéla um Keflavíkurflugvöll 

Alltaf laus sæti

www.flybus.is

BSÍ  / 101 Reykjavík  / Sími 562-1011  / main@re.is  / www.flybus.is

ÞÚ KEMST ÞANGAÐ 
MEÐ OKKUR!
NJÓTTU ÞESS AÐ FERÐAST Á EINFALDAN HÁTT

Select Vesturlandsvegi – kl. 05:00
Select Suðurfelli Breiðholti – kl. 05:10 
Select Hagasmára við Smáralind – kl. 05-15

Auk áætlunarferða frá BSÍ stoppar 
Flugrútan einu sinni á hverjum 
morgni á eftirtöldum stöðvum Select 
og fer þaðan síðan beint út á flugvöll: Áætlaður komutími í Leifstöð er kl. 05:50



[ SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS UM FERÐALÖG ]

ferðalög
DESEMBER 2007

 sigtryggur magnason og sonur

ÞEGAR ÉG FERÐAST...  þá sakna ég alltaf 
stinningskaldans.

PARADÍS FYRIR MÉR...  er augnablikið sem 
ég man hvar ég er en gleymi hvert ég ætla.

ÉG FERÐAST ALDREI ÁN...  moleskin-stíla-
bókar, penna og tannbursta.

BESTI STAÐUR SEM ÉG HEF NOKKURN 
TÍMA HEIMSÓTT...  er líklega klaustrið í 
Montserrat. Í smástund hélt ég að ég myndi 
frelsast þarna efst í þessu katalónska fjalli. 
Svo reddaðist það.

UPPÁHALDSHÓTELIÐ MITT ER...  The Zetter 
í London. Toppsmart.

MINNISSTÆÐASTA MÁLTÍÐ SEM ÉG HEF 
SNÆTT Á FERÐALAGI...  eru sniglarnir á 
óvæntum veitingastað í litlu þorpi við landa-
mæri Spánar og Frakklands, mig minnir að 
þorpið heiti Latour-de-Carol.

SÍÐASTA FERÐIN SEM ÉG FÓR Í...  var til 
London í framhaldsbrúðkaupsferð sem 
endar aldrei.

ÞEIR MINJAGRIPIR SEM ÉG KEM MEÐ 
ÚR FERÐUM...  eru í formi ísskápssegla og 
minninga.

FERÐIR MÍNAR
SIGTRYGGUR MAGNASON, RITHÖFUNDUR OG MARKAÐSSTJÓRI RIFF- ALÞJÓÐ LEGRAR 
KVIKMYNDAHÁTÍÐAR Í REYKJAVÍK HÉLT Í SMÁSTUND AÐ HANN MYNDI FRELSAST Í 
KATALÓNSKU KLAUSTRI ÞANGAÐ TIL ÞAÐ REDDAÐIST. 

Ungfrú Ingveld-
ur er stödd í 
leigubíl í Shibu-
ya-hverfinu í 
Tókýó. Hún veif-
ar rauðlökkuð-
um nöglum að 
bílstjóranum 
sem virðist ekki 
skilja eitt auka-
tekið orð. „Four 
Seasons Hotel! 
You know, 
FOUR,“ segir hún hækkandi og 
taugaveikluðum rómi á meðan hún 
horfir á endalaus götuskilti skrif-
uð upp á kanji. Hvílík mannmergð 
fyrir utan, og ekkert nema undar-
legt ungt fólk með bleikt hár og í 
pönkaralegum fötum. Ingveldur 
er að fara að hitta nýja kærastann 
á hótelinu. Hann er ljósmyndari 
og er að mynda einhvern risa tísku-
viðburð í borginni. „Ahhhhh! Fosí-
son hótel, Haj!“ jánkar allt í einu 
bílstjórinn brosandi. Þegar hún 
loks veltur inn um anddyrið með 
nýja svarta ferðatöskusettið sér 
hún hann í fjarska umkringdan 
sex feta háum og mjóum fyrirsæt-
um. Ingveldur dæsir. Hún bjóst 
líka alveg við því að þetta yrði eins 
og kvikmyndin Lost in Translat-
ion. Hún er búin að horfa á hana 
þrisvar í röð og finnst hún vita allt 
um Tókýó. Auðvitað er bara spurn-
ing um að taka Scarlett Johansson 
á þetta og lifa á hótelbarnum í 
viku. Kærastinn kyssti hana á 
ennið áður en hann þaut út en hún 
er að reyna að botna í öllum þess-
um tökkum á klósettinu. Hún ýtir 
á einn og heitur blástur geysist 
upp úr skálinni. Sá næsti sendir 
vatnsbunu beint upp í loftið og 
eyðileggur hárið. Hún ákveður að 
skella sér í heilsulind hótelsins og 
gera sig sæta, enda stór veisla 
fram undan í kvöld og um að gera 
að slá í gegn. Japönsku konurnar 
líta hana hornauga þegar hún 
afklæðir sig. Eins og hún sé með 
smitsjúkdóm. Það er æpt á hana 
þegar hún ætlar að stinga sér til 
sunds í ólýsanlega fallegri laug-
inni. Maður veifar hryllilega ljótri 
sundhettu og bendir reiður á hárið 
á henni. Voðalega er þetta fólk 
nojað eiginlega.  Tveimur tímum 
síðar er Ingveldur stödd á gífur-
lega „trendí“ bar klædd í stuttan 
kímonókjól frá Alexander 
McQueen (hún kann sig meðal 
framandi þjóða).  Kæró hefur skil-
ið hana eftir aleina eina ferðina 
enn og allir brosa afskaplega 
mikið til hennar. Ingveldi finnst 
ekki töff að brosa. Hún er með 
frosinn stút á meðan hún skellir í 
sig þriðja kampavínsglasinu. Glöt-
uð rokkhljómsveit byrjar að spila 
og einhver maður er alltaf að 
benda á gólfið fyrir neðan hana og 
brosa. Hún pírir niður gegnum 
kampavínsskýið og verður þess 
vör að gólfið er... spegill. Lífsseigt 
trend í Tókýó. Skelfingu lostin 
horfir hún aftur upp. Hún hefði 
betur ekki tekið Paris Hilton á 
þetta í kvöld. 

UNGFRÚ 
INGVELDUR...
Fer til Tókýó

Það voru mikil gleðitíðindi að sjá Forseta Íslands handsala á Bessastöðum samkomulag við Mahmoud Abbas forseta palestínsku 
þjóðstjórnarinnar um friðarfund á Íslandi. Reyndar kom frumkvæðið ekki frá Ólafi Ragnari Grímssyni sem hefur því miður hefur verið seinn til að 
taka undir áskorun Friðar 2000 að Virkja Bessastaði til friðarmála og setið á forsetastóli í nær 12 ár aðgerðarlítill hvað friðarmálin varðar.   

Árið 2004 í aðdraganda forsetakosninga birtist á www.forsetakosningar.is opið bréf frá Holy Land Trust í Betlehem með áskorun um að embætti 
Forseta Íslands komi að friðarferlinu.  Þetta var aðeins einn af þeim fjölmörgu sem ég ræddi við árið 2001 þegar ég dvaldi fimm vikur í Ísrael og 
Palestínu til að kynna hugmyndafræði Friðar 2000 fyrir stjórnmálamönnum og félagasamtökum beggja þjóða. Hér varð til Alþingi Jerúsalem sem 
ég skora á bæði almenning, þingmenn og stjórnvöld að kynna sér á vefnum www.althing.org en hugmyndin að Alþingi Jerúsalem hefur víða 
fengið athygli og fjölda meðmæla bæði frá Palestínu og Ísrael.   

Forseti Íslands gæti gegnt forystuhlutverki í friðarmálum á alþjóðavettvangi og lagt grunninn að nýjum og betri heimi fyrir komandi kynslóðir.  Fái 
hugmyndafræði Friðar 2000 aukinn meðbyr á næstu árum og áratugum gæti á Íslandi risið þróunarstofnun lýðræðis og stjórnstöð alþjóðlegs 
friðargæsluliðs sem gerði þjóðum mögulegt að leggja niður heri sína og gera varnarsamninga við hið alþjóðlega friðargæslulið.  Þótt margir hafi 
verið til að fordæma mig og hugmyndir mínar um að Virkja Bessastaði til friðarmála hefur hugmyndafræðin byrjað að skila sér í þjóðarvitundina: 

Stofnar samtökin Friður 2000. Flýgur með hjálpargögn og 
jólapakka með kveðjum frá Íslenskum börnum fórnarlamba Chernobyl og 
stríðhrjáðra barna í Sarajevo. Hugmyndin verður öðrum hvatning og og 
bílalestir með hjálpargögn og slíka jólapakka berast næstu árin til 
Chernobyl og á stríðshrjáð svæði með bílalestum frá ýmsum stöðum.   

Gefur út bókina “Virkjum Bessastaði” dreift á öll heimili 
landsins. Skorar á frambjóðendur að taka upp friðarmálin. Þegar enginn 
þeirra bregst við áskoruninni lýsir Ástþór sjálfur yfir framboði og notar 
síðan beinar sjónvarpsútsendingar til að fá Ólaf Ragnar Grímsson til að 
gefa kjósendum loforð um að beita embættinu í friðarmálum verði hann 
kjörinn. Forsetinn sveik kosningaloforðið í 12 ár. Í aðdraganda kosninga 
tók Ástþór við Gandhi mannúðarverðlaunum og afhenti Clinton bandaríkjaforseta eintak af Virkjum Bessastaði.  

Skorar á heimsbyggðina frá Baghdad að mótmæla fyrirhugaðri árás á Írak. Ástþóri tókst að koma 
skilaboðunum í gegnum CNN, ABC, CBS og nær alla heimspressuna í 5 daga samfleitt og margsinnis sem 
aðalfrétt og forsíðufrétt í erlendum stórblöðum!  1998 er Ástþór sæmdur Heilögum Krossi Grísku 
Réttrúnaðarkirkunnar að útnefningu UNESCO eftir að Clinton hætti við innrásina í kjölfar mikilla mótmæla. 

Ráðamenn vilja að Icelandair flytji vopn og hermenn fyrir Bush í Írakstríð. Ástþór sendir út viðvörun um hættulegt óðagot sem geti 
dregið Íslensk flugfélög inní hryðjuverkastríð. Þá fangelsaður en sýknaður af Hæstarétti. Hætt við að nota Icelandair flugvélar til vopnaflutninga.

Vilhjálmur Vilhjálmsson borgarstjóri stofnar Friðarstofnun Reykjavíkur. (Ástþór kynnti slíka hugmynd fyrir borgarstjóra árið 1995)

Árni Sigfússon bæjarstjóri Reykjanesbæjar undirritar samning um stofnun alþjóðlegs háskóla á Keflavíkurflugvelli er starfi að 
friðarmálum, kenni alþjóða- og öryggismál. (Ástþór kynnti hugmyndir að friðarháskóla á Íslandi árið 1997 eftir að fá stuðning við hugmyndina hjá 
fjölda fræðimanna erlendis, síðan í forsetaframboði 2004 og 2006 sendi bæjarstjóranum tillögu að slíkri starfsemi á Keflavíkurflugvelli). 

Yogo Ono kom frá New York með friðarsúlu til Viðey (Ástþór kynnti Ísland sem land friðar á fjölda fyrirlestra í New York, Tokyo og 
víðar m.a. hjá Sameinuðu Þjóðunum í New York og í hjá friðarháskóla S.Þ. Costa Rica yfir 9 ára tímabil 1995-2004). 

Stjórnvöld samþykkja beiðni Palestínumanna um friðarfund á Íslandi og Forseti Íslands handsalar samkomulagið á Bessastöðum. 
Ástþór kynnti þessar hugmyndir í Palestínu og Ísrael árið 2001 og aftur fyrir nánum samstarfsmönnum Yasser Arafat árið 2004.

Þótt mikilvægur árangur hafi nú þegar náðst eigum við Íslendingar nokkuð í land með að laga til garðinn heima hjá okkur til að vera teknir 
alvarlega á alþjóðavettvangi.   

Harka stjórnvalda og lögreglu í garð mótmælenda er áhyggjuefni. Það olli t.d. almennri hneykslan víða um heim og meira en tíu þúsund 
mótmælabréf bárust stjórnvöldum frá þingmönnum og félagasamtökum í meira en 30 löndum þegar ég var fangelsaður og átti að dæmast í 16 
ára fangelsi að beiðni Ríkislögreglustjóra fyrir friðsamleg mótmæli með tölvupósti gegn því að Íslenskar flugvélar tæku þátt í vopnaflutningum til 
ólögmæts stríðsreksturs í Írak.  Slagsmál lögreglu við vörubílstjóra síðustu daga minna á að tvo þarf til að deila og að hugsanlega þurfi 
dómsmálaráðherra, lögreglan og fleiri landsmenn að endurskoða vinnubrögðin. Ég hef t.d. aldrei á minni lífsævi lent í slagsmálum þrátt fyrir að 
hafa oft notað ögrandi aðferðir við að koma málstaðnum á framfæri svo sumum þykir of um. 

Þá hefur að undanförnu verið alvarlega vegið að lýðræði á Íslandi. Ummæli oddvita yfirkjörstjórnar 
stærsta kjördæmis landsins um mitt framboð í fjölmiðlum eru enn til umfjöllunar hjá 
Lögreglustjóranum í Reykjavík.  Áður en tekið hefur verið á því máli af hálfu stjórnvalda í samræmi 
við stjórnarskrá væru forsetakosningar í raun sviðsett lýðræði – sjá nánar á 
www.forsetakosningar.is.  Hagsmunagæsla einstakra fjölmiðla fyrir sitjandi forseta hefur verið 
með þeim hætti í aðdraganda kosninga að hætt er við að framboð mitt á sama tíma og 
undirbúningur er hafinn hjá Stjórnvöldum og Forsetaembættinu um friðarfund á Íslandi gæti skaðað 
málstaðinn. Skemmst er að minnast aðför Stöðvar2 í byrjun árs gegn hugsanlegu mótframboði og 
2004 þegar hingað komu heimsþekktir fræðimenn í friðarmálum. Þeir voru úthýstir frá Stöð2 og 
aðrir klipptu úr viðtölum boðskapinn um mitt framboð til að Virkja Bessastaði til friðarmála.  Önnur 
fjölmiðlun var með svipuðum hætti undir bumbuslætti af endalausum lygaþvælum í DV og þannig 
útilokað að koma boðskap forsetaframboðsins óskekktum til þjóðarinnar.   

Við ofangreindar aðstæður tel ég heillavænlegast fyrir málstað Friðar 2000 að taka ekki þátt í forsetakosningum í sumar. Ég skora á Ólaf Ragnar 
Grímsson að nota nú það einstaka tækifæri sem honum hefur borist á silfurfati frá Palestínu til að Virkja Bessastaði!   

Ástþór Magnússon 


