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Langar þig að líða eins og þú búir í raun 
og veru í Róm? Leigðu þá svítu í hinum 
nýju og dásamlegu Portrait Suites sem 
leynast í rómantísku götunni Via Bocca di 
Leone í hjarta borgarinnar. Boðið er upp 

á fjórtán falleg stúdíóherbergi með litl-
um eldhúsum og marmara í baðherberg-
unum. Á sjöundu hæð eru stórar svalir 
með frábæru útsýni þar sem hægt er að 
njóta morgunverðar eða bara fordrykk. 

Nýjung í Róm að sumarlagi er ný strönd 
sem búið er að skapa við ána á milli Ponte 
Sant‘Angelo og Ponte Umberto og svo er 
alltaf hægt að leigja vespu til að fanga 
Audrey Hepburn-stemninguna. 

SUMAR Í RÓMARBORG

Að mörgu er að huga þegar fara á til útlanda. Góð bók 
er eitt af því sem er kjörið að hafa meðferðis og grípa 
í á ferðalaginu, hvort sem það er á ströndinni eða í 
flugvélinni. 

Við báðum Völvu Árnadóttur, starfs-
mann hjá Eymundsson í Kringlunni, 
að benda okkur á þrjár áhugaverð-
ar bækur sem vert er að lesa í frí-
inu. Allar eru þær í kilju og eru 
því bæði ódýrar og handhægar.

Griðastaður eftir Raymond Khoury
„Ég mæli með þessari bók því ég hef alltaf 
mjög gaman af þessum fléttum sem byggjast á frí-
múrarareglunni. Þetta er skemmtileg lesning því þó 
að þetta sé fantasía byggir hún á þessari þekkingu og 
visku sem fylgir frímúrarareglunni og er bæði trúar-
legs og sögulegs eðlis, ekki ósvipað bókunum hans 
Dan Brown. Þetta hefur alltaf heillað mig og ég trúi 
því ekki að þetta geti allt saman verið tilbúningur.“

Steinsmiðurinn eftir Camillu Läckberg
„Camilla er einn söluhæsti rithöfundur Svía og það 
hafa verið gefnar út tvær aðrar bækur eftir hana á 
íslensku; Ísprinsessan og Prédikarinn. Þetta er fjöl-

skyldusaga sem gerist á síðustu öld frá um 
1920-1980. Hún er skemmtilega skrif-
uð sögulega séð og fléttan er góð. 
Þetta er bók sem heldur manni alveg 
og maður þarf ekki að hugsa of mikið 
á meðan maður les.“

Brúðkaupsnóttin eftir Ian McEwan
„Hún er nýkomin svo ég hef ekki lesið 

hana ennþá, en á ensku heitir hún On Chesil 
Beach. Þótt titill bókarinnar sé rómantískur er 

þetta alls ekki rómantísk ástarsaga, heldur óvenjuleg 
örlagasaga fólks sem fær mann til að hugsa um 
hvernig lífið getur verið. Ian skrifaði einnig Atonem-
ent, en mynd eftir henni var nýlega sýnd í kvik-
myndahúsum hérlendis.“

ÞRJÁR Á STRÖNDINA

Þ egar minnst er á sumarfrí við barnafólk eru 
strandfrí oftast það fyrsta sem því dettur í hug. 
Þægilegt hótel þar sem ekkert þarf að hafa fyrir 
börnunum og börn vilja jú ekki gera neitt annað 

en byggja sandkastala eða leika sér í sundlauginni. Eða 
hvað? Mér finnst oft að við séum of rög að draga krílin með 
í frí og vanmetum áhuga þeirra og forvitni á framandi slóð-
um. Auðvitað er ekki allt jafnsniðugt, eins og að draga 
tveggja ára barn í bakpokaferðalag um Indland, en það eru 
samt ótal kostir til fyrir krakka sem eru fjölbreyttari en 
Disneyworld og Costa del Sol. Í borgum Evrópu er ótal-
margt áhugavert að sjá og skoða og við ættum að muna að 
smáfólkinu leiðist alls ekkert að fara á söfn. En eins og með 
alla góða hluti: það er ágætt að muna að þeir eiga að koma 
í litlum skömmtum og passa sig að hafa ekki skoðunarferð-
ina of langa. Þú verður að lesa þér aðeins til um verkin eða 
hlutina sem þú ert að fara að sjá svo þú getir gefið börnun-
um skemmtilegar útskýringar og heyrt þeirra viðbrögð. 
Náttúrugripasöfn eru svo auðvitað með því langskemmti-
legasta sem krakkar upplifa, og fjölmargar borgir státa af 
fallegum slíkum söfnum þar sem hægt er að sjá beina-
grindur risaeðla og fjölda áhugaverðra hluta. Dýragarðar 
eru svo önnur paradís fyrir börn og reyndar bráðnauðsyn-
legt að sýna þeim hinar ýmsu furðuskepnur veraldar, og 
margar þeirra sem jafnvel eru í útrýmingarhættu. Ef 
spurningin „En er ekki sorglegt fyrir þau að vera í búri?“ 
kemur upp er svo hægt að ræða það mál fram og til baka. 
Svo er allur fjöldinn til af söfnum sem eru sérstaklega 
fyrir börn eða hluti safna sem er tileinkaður börnum og 
mætti gera meira af því hér á Íslandi. Í fyrra fór ég einmitt 
með mín tvö, sex og fimm ára, til Vínarborgar sem er auð-
vitað paradís listasafnanna og það kom mér á óvart hversu 
einlægan áhuga þau höfðu á öllu því sem fyrir augu bar. 
Við fórum meðal annars á sérstakt safn þar sem börn geta 
tekið þátt í klukkustundar prógrammi þar sem þau læra 
ýmislegt sniðugt. Þarna var meðal annars verið að sýna 
krökkum hvernig ætti að endurvinna hluti og af hverju við 
gerum það, hvernig hægt er að nýta sólarorkuna og hversu 
marga kílómetra uppáhaldsávöxturinn þeirra hefur ferð-
ast til þess að lenda á diskinum þeirra. Og svo þarf maður 
heldur ekkert endilega að skipuleggja daginn. Það er líka 
stórfínt að rölta um götur erlendrar borgar og horfa á hana 
með forvitnum augum barnsins. Ég lofa því að maður mun 
sjá hana í algjörlega nýju ljósi. 

TÖKUM KRÍLIN MEÐ
Anna Margrét Björnsson skrifar
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1 kr. aðra leiðina + 690 kr.
(flugvallarskattur)

Aðeins 1 króna fyrir börnin
www.flugfelag.is  |  570 3030

Gildir til 31. maí – bókaðu á
www.flugfelag.is



Barcelona Frankfurt Hahn Alicante Varsjá

Stokkhólmur London Gautaborg París

Eindhoven Billund Berlín

Basel Kaupmannahöfn Friedrichshafen

með ánægju

Iceland Express býður flug til 14 áfangastaða í sumar, vítt og breitt 
um Evrópu. Bókaðu núna á www.icelandexpress.is

Bókaðu
núna!

50%
Börn:

Börn, 11 ára og yngri í fylgd með 
fullorðnum, fá helmingsafslátt af 
verði fyrir skatta og aðrar greiðslur.

í sumar
14 áfangastaðir



HVAÐ? Hotel TwentySeven   HVAR? Löngangsstræde 27, Kaupmannahöfn  www.hotel27.dk
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Kaupmannahöfn blómstrar í orðsins fyllstu merkingu á 
sumrin. Kaffi  hús og barir færa kvíarnar út á götur og torg 
og tónleikahald á sér stað í lystigörðum um alla borg. Hotel 
TwentySeven er fullkomlega staðsett rétt hjá Kóngsins Nýja-
torgi og þykir eitt það smartasta í Kaupmannahöfn. Her-
bergin eru einstaklega skemmtilega hönnuð eins og reyndar 
hótelið allt og þar er einnig að fi nna veitingastað/bar sem 
heitir Rhum:ble og er í fallegum bakgarði þar sem hægt er að 
njóta blíðunnar. Ef þú ert svo alveg að deyja geturðu farið inn 
á ísbar hótelsins sem er eins og nafnið gefur til kynna, búinn 
til algjörlega úr ís sem kemur beint frá Lapplandi. 

KÚLHEIT Í 
KÖBEN

UPPÁHALDSVEITINGASTAÐURINN? Oyster er 
frábær veitingastaður í gamla hluta miðborg-
arinnar sem sérhæfir sig í ostrum og öðrum 
sjávarréttum. Á hverjum degi er happy-hour 
milli hálf sex og hálf sjö, þar sem allar ostrur 
eru á hálfvirði. Sart er ítalskur veitingastaður 
sem er í fínni kantinum og maður þarf yfirleitt 
að bóka með minnst tveggja vikna fyrirvara, 
en hann er vel þess virði. 

HVAR ER BEST AÐ FÁ SÉR ÖL? Á sumrin 
er það Rooftop Bar. Maður er undir 
berum himni ofan á hárri byggingu í 
miðborginni milli allra háhýsanna, 
þeir eru með útibíó á sumrin og 
sýna yfirleitt bara gamlar myndir, 
meiriháttar huggulegt. Á veturna 
er það Section 8, falinn lítill bar 
í Kínahverfinu sem er alltaf með 
ótrúlega góða strauma. 

FLOTTASTI BARINN? Það er án 
efa Panama Dining Room í Fitzroy, 
á einni opinni hæð í New York-
stíl. Þar er yfirleitt fólk á aldrinum 
23-35 ára.

BESTU GÖTURNAR TIL AÐ KAUPA 
FÖT? Í Brunswick St. í Fitzroy-hverfi er 
„alternative“ og „retro“-fatnaður, litlar 
hönnunarbúðir með frábæra hluti inni á 
milli. Um helgar er markaður á þessari 
götu sem selur ódýra Melbourne-
hönnun. Svo er Little Colin Street í 
miðborginni, fyrir smart fatnað og skó. 
Ótrúlega evrópsk gata með mjóum 

göngustígum og litlum kaffihúsum á 
hverju horni. Loks er það Chapel Street 

í South Yarra-hverfi sem er talið tísku-
hverfi Melbourne og búðirnar sýna það vel.

BESTI STAÐURINN EFTIR KLUKKAN TVÖ 
AÐ NÓTTU? Er Night Cat í Fitzroy. Þar er 

rómanskur/Kúbu-fílíngur og það bregst 
ekki að það eru fleiri á dansgólfinu en á 
barnum eða annars staðar á staðnum. 
Þar spilar líka stór hljómsveit og 
stemningin er góð.

RÓMANTÍSKASTI GÖNGUTÚRINN? 
St. Kilda-ströndin. Ótrúlega falleg 
gönguleið meðfram sjónum með 
borgina í baksýn.

HEIMAMAÐURINN 
 Melbourne, Ástralíu

ÓLAFUR PÁLSSON

Í um fjögurra stunda akstursleið 
frá glys og glamúrlífi Dubai-borg-
ar liggur ríkið Óman. Þetta dular-
fulla land er nýjasta ferðabóla 
Mið-Austurlanda en þeir sem hafa 
heimsótt landið segja að það sé 
eins og að fara aftur á tíma gamla 
testamentisins. Óman er eyði-
merkurland þar sem hægt er að 
skoða stórfenglegar hallir, mið-
aldaþorp þar sem fólk ræktar pap-
aya og ástaraldin, og fornar hafn-
arborgir en Ómanir voru mikil 
siglingaþjóð. Hér lifa heimamenn 
að mörgu leyti eins og þeir gerðu 
fyrir tvö þúsund árum þrátt fyrir 

að olíugróði hafi skilað sér í bættu 
vegakerfi, skólum og sjúkrahús-
um. Ferðamenn til Óman geta 
farið í reiðtúra á kameldýrum, 
farið í skútusiglingar, skoðað sjáv-
arskjaldbökur eða slappað af í lúx-
usheilsulindum. Í höfuðborginni 
Múskat er hægt að gista á 
afbragðs góðum hótelum sem 
bjóða upp á öll vestræn þægindi 
en stutt er í dularfullar sandöldur, 
litskrúðuga markaði og túrban-
klædda fjárhirða. Dubai er sögð 
vera að missa alla sálina, en ferða-
straumurinn til Óman er rétt að 
byrja. 

GIMSTEINN 
PERSAFLÓANS
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Sónar – Barcelona, Spáni. 19.-21. 
júní.
Fyrir hverja? Danstónlistaráhuga-
fólk, heimsborgara og hippstera.
Hverjir spila? Boyz Noise, Gold-
frapp, Hercules & Love Affair, 
Justice, M.I.A., Ricardo Villalo-
bos, Róisín Murphy, Yazoo og allir 
plötusnúðar heimsins sem eitt-
hvað er varið í.
Af hverju? Ótrúlega svöl hátíð. Á 
daginn fer hún fram í miðborg 
Barcelona en á kvöldin fara allir 
með rútu upp í eitthvert iðnaðar-
mannahverfi þar sem dansað er 
langt fram á næsta dag í risastórum 
vöruskemmum. Allir finna eitt-
hvað við sitt hæfi og skemmtunin 
er í hámarki.

Rock Werchter – Werchter, Belgíu. 
3.-6. júlí.
Fyrir hverja? Fólk sem vill stóra 
tónleikahátíð en er komið með leið 
á Hróarskeldu.
Hverjir spila? Beck, Hot Chip, 
Jay-Z, Kings of Leon, MGMT, 
Mika, Neil Young, R.E.M., Radio-
head, Sigur Rós, Slayer, The 
Verve, Chemical Brothers og 
Vampire Weekend.
Af hverju? Þarna koma fram eig-
inlega öll stóru nöfnin í tónlist í 
dag. Og líka öll þau forvitnileg-
ustu. Þrátt fyrir að hátíðin sé stór 
og veigamikil hefur hún að ein-
hverju leyti farið framhjá mörg-
um. Hún hefur einnig unnið til 
verðlauna sem besta tónleikahátíð 
heimsins af ILMC-samtökunum, 
hvorki meira né minna.

EXIT – Novi Sad, Serbíu. 10.-13. júlí.
Fyrir hverja? Fólk sem langar til 
Serbíu en ekki á Júróvisjón.
Hverjir spila? Booka Shade, Gogol 
Bordello, The Gossip, Laurent 
Garnier, Manu Chao, N.E.R.D., 
Nightwish, Paul Weller, Primal 
Scream, Roni Size, Sex Pistols, 
Soulwax og kannski Björk (ef hún 
hættir að styðja sjálfstæðisbar-
áttu Kósóvó).
Af hverju? Einhver mest sjarm-

erandi tónleikahátíð Evrópu enda 
hefur hún oft verið valin besta 
tónleikahátíð álfunnar af ýmsum 
aðilum, nú nýlega af samtökum 
evrópskra tónleikahátíða. Ekki 
spillir að hátíðin fer fram við nítj-
ándu aldar virki, alveg við Dóná. 
Tónleikar frá morgni til kvölds og 
partíið eftir því.

Pohoda – Trencín, Slóvakíu. 18.-19. 
júlí.
Fyrir hverja? Bakpokaferðalanga 
og ævintýrafólk.
Hverjir spila? Audio Bullys, Braz-
ilian Girls, The Cribs, Editors, 
Fatboy Slim, The Gossip, Joan 
Baez, Matthew Herbert, Miss 
Kittin, Pendulum, Solomon Burke, 
The Subways, Unkle og The 
Wombats.
Af hverju? Lítil, einföld en flott 
hátíð. Líklegast sú ódýrasta sem 
völ er á miðað við gæði. Inngang-
ur á hátíðina er nokkrir þúsund-
kallar, stór bjór kostar undir 
hundrað kall og maturinn lítið 
meira. Hingað mætir nær ein-
göngu fólk frá Slóvakíu sem tekur 
vel á móti útlendingum og gerir 
allt til að skemmta þeim.

Paléo – Nyon, Sviss. 22.-27. júlí.
Fyrir hverja? Þá sem gera kröfur 
og vilja jafnvel snobba smá.
Hverjir spila? Ben Harper, Bondo 
de Role, dEUS, I’m From Barce-
lona, Justice, Manu Chao, Massive 
Attack, Mika, Pete and the Pirat-
es, R.E.M., The Raveonettes og 
Yelle.
Af hverju? Risastór hátíð sem 
nær yfir heila fimm daga. Hátíðin 
er haldin á gullfallegum stað og 
hefur trekkt til sín vel á fjórða 
milljón gesta. Tónlistarflóran sem 
boðið er upp er einkar framandi 
og víðfeðm og fær heimstónlist 
sérstaklega mikið vægi.

Way Out West – Gautaborg, Svíþjóð. 
7.-9. ágúst.
Fyrir hverja? Þá sem leita ekki 
langt yfir skammt.

Hverjir spila? Familjen, Flaming 
Lips, Franz Ferdinand, Girl Talk, 
Grinderman, Iron and Wine, José 
Gonzalez, Lightspeed Champion, 
Lykke Li, The National, No Age, 
Sigur Rós, Sonic Youth, The Son-
ics og Yeasayer.
Af hverju? Varstu ekki að lesa 
hljómsveitarnöfnin hér að ofan? 

Fáar tónlistarhátíð bjóða upp á 
jafn vandað úrval listamanna. 
Draumur indí-krakkanna. Þar að 
auki er hún haldin í miðborg 
Gautaborgar, sem er ein mest kúl 
borg Norðurlandanna. Þeir sem 
er illa við Svía geta sömu helgi 
skellt sér á Öya-hátíðina í Osló. Í 
raun er hægt að taka allan þennan 

texta og skipta Öya og Osló út 
fyrir Way Out West og Gautaborg. 
Sama tónlistin, sama hugmynda-
fræðin, sami svalleikinn.

Sziget – Búdapest, Ungverjalandi. 
12.-18. ágúst.
Fyrir hverja? Þá sem leita langt 
yfir skammt af ástæðu.
Hverjir spila? Alanis Morissette, 
Apocalyptica, Babyshambles, 
Flogging Molly, Goran Bregovic, 
Iron Maiden, Jamiroquai, Justice, 
Kaiser Chiefs, Pendulum, R.E.M., 
Róisín Murphy, Serj Tankian, Sex 
Pistols og Vitalic. 
Af hverju? Haldið á eyju í Dóná í 
miðri Búdapest sem er algjörlega 
frábær borg. Hér fá allir eitthvað 
fyrir sinn snúð enda stærsta tón-
leikahátíð Austur-Evrópu. Létt að 
komast þangað og svo sleppur 
maður auðvitað við tjald-ruglið 
allt saman, nema maður kjósi það 
sérstaklega.  

EKKI HRÓARSKELDA AFTUR
Heimsóknir Íslendinga á hinar ýmsu tónleikahátíðir hafa verið að færast mikið í aukana undanfarin ár. Langfl estir fara auðveldu leiðina og 
skella sér einfaldlega á Hróarskeldu og enn aðrir leita til Bretlandseyja þar sem urmull af stórum hátíðum er á hverju strái. Steinþór Helgi 
Arnsteinsson rúntaði hins vegar um Evrópu og fann nokkrar vel valdar tónleikahátíðir sem gætu heillað ferðaglatt tónlistaráhugafólk.

Pohoda-hátíðin í Slóvakíu. er ódýrasta hátíðin sem völ er á miðað við gæðin. 

Sonar-rokkhátíðin í Barcelona. er veisla fyrir dansttónlistarunnendur

www.icelandexpress.is

með ánægju

Skelltu þér á tónleikahátíð í Evrópu í sumar. 
Við fljúgum til 14 áfangastaða í Evrópu, 
bókaðu flugsæti á www.icelandexpress.is

Iceland Express 
kemur þér í stuð!

Sonar
19.–21. júní
Áfangastaður: Barcelona

Hultsfred
12.–14. júní
Áfangastaður: Stokkhólmur

Way Out West
8.–9. ágúst
Áfangastaður: Gautaborg

Rock Werchter
3.–6. júlí
Áfangastaður: Eindhoven (70 km)

Skanderborg festival
6.–10. ágúst
Áfangastaður: Billund





JÓHANNES HAUKUR 
JÓHANNESSON
LEIKARI 
„Ég hef bara einu 
sinni farið á 
sólarströnd og það 
var með kór 
Flensborgarskólans 
í kórferðalag til 
Algarve á Portúgal 
árið 1998. Þetta var 
einhvers konar 
kóramót og ég man 
að ég og mínir félag-
ar vorum aðallega 
að hugsa um barinn.
Við kunnum bara okkar nótur og sungum þegar við 
áttum að synja en héngum á barnum og á ströndinni 
þess milli.

Þetta var mikið ævintýri því ég var átján ára í 
minni fyrstu sólarlandaferð, en það sat ekkert eftir. 
Þó að þetta hafi verið gaman á sínum tíma heillaði 
þetta mig ekki og ég vil miklu frekar fara á áhuga-
verða staði og skoða það sem tengist menningunni á 
staðnum. Ég hef ekkert farið á sólarströnd síðan, þó 
svo að ég hafi oft farið til útlanda, en í sumar ætla 
ég á Inkaslóðir til Bólivíu og Perú með konunni og er 
mjög spenntur fyrir því.“

JÓHANNES FELIXSON 
BAKARI
„Ein uppáhalds 
sólarlandaferðin mín 
var fyrir um það bil 
níu árum, þegar ég 
fór með konunni 
minni í fyrsta sinn til 
Ítalíu. Það var 
draumalandið okkar 
beggja, bæði út af 
fegurðinni en 
aðallega út af 
matnum. Við völdum 
okkur að fara í smábæinn Viareggio í Toscana-
héraði á vesturströndinni, því við vildum vera 
svolítið ein á báti. Það voru engir Íslendingar þarna 
og bærinn var alveg ekta ítalskur, með pínulítilli 
gullinni sandströnd og maður naut þess að fá sér 
pasta og hvítvín í hádeginu.

Við fórum reyndar á eitt veitingahús þar sem ég 
ákvað að panta mér dýrasta réttinn á matseðlinum, 
sem ég geri stundum þegar ég botna ekkert í því 
hvað er á boðstólum. Það reyndist svo vera heill 
fiskur með beinum, haus og hala og ég varð fyrir 
miklum vonbrigðum því hann var bæði dýr og 
ógeðslegur. Annars er Ítalía svona fyrirheitna landið 
sem hefur allt upp á að bjóða, fallegar strendur og 
góðan mat – hvað þarf maður meira?“

HEIÐA ÓLAFSDÓTTIR 
SÖNGKONA
„Uppáhalds strandarfríið mitt var 
þegar ég fór í menntaskólaferð með 
Versló til Ítalíu, á strönd sem heitir 
Brindisi. Þá bjó ég í tvær vikur hjá 
ítalskri fjölskyldu og kynntist 
heimilislífinu og matarmenning-
unni, sem mér fannst miklu 
áhugaverðara en hefðbundið 
sólarlandafrí. 

Ströndin er steinaströnd, þakin 
hvítum steinum inni í vík sem er 
umvafin fjöllum. Þetta er ekki 
fjölfarinn ferðamannastaður og 
Ítalirnir fara gjarnan sjálfir þangað í frí, svo maður var ekki undir 
stöðugu áreiti sölumanna og McDonald’s-auglýsinga. Mér fannst þetta 
mun afslappaðra og fallegra en þessar Benidorm-strandir þar sem 
túrisminn er alveg búinn að ná yfirhöndinni, þó svo að það sé alltaf 
dásamlegt að komast á strönd.“ 

EDDA BJÖRG EYJÓLFSDÓTTIR 
LEIKKONA 
„Ein uppáhalds sólarlandaferðin 
mín var þegar við fjölskyldan 
fórum til Grikklands. Fyrstu 
vikuna vorum við í Hania og 
keyrðum meðal annars yfir á 
strönd sem heitir Elafonisi og er 
friðuð. Hún er alveg hvít og það er 
hægt að vaða langt út í án þess að 
fölblár sjórinn nái hærra en upp að 
hnjám. Það er án efa ein fallegasta 
strönd sem ég hef séð.

Við sigldum svo yfir á litlu 
eyjuna Naxos með viðkomu á 
Santorini. Það vorum við á æðis-
legri strönd, með hvítum sandi, þægilegri golu og volgum sjó. Maður 
gat borðað undir stóru tré, gríska jógúrt með hunangi og ferska ávexti. 
Við gistum á mjög fínu hóteli stutt frá ströndinni sem ég fann á 
iescape.com og þar var svona „panoramic“ sundlaug, eins og maður 
gæti synt beint út á haf. Svo var hægt að keyra upp í fjöllin og skoða 
marmaranámur og grískar fornminjar. Við borðuðum meðal annars á 
skemmtilegum veitingastað í fjöllunum sem var rekinn af grískri 
fjölskyldu og fengum ekta grískan mat.“

STEINUNN KNÚTSDÓTTIR 
LEIKSTJÓRI
„Ég fór til Sardiníu í fyrra og það 
var alveg æðislegt. Við prófuðum 
margar mismunandi strendur við 
eyjuna og fórum til dæmis á 
paradísarströndina þar sem bæði 
er sandur og klettar. Þar var hægt 
að snorkla og svo voru dýfingar-
menn að kasta sér marga metra 
niður af klettunum í sjóinn. Við 
bjuggum í bæ sem heitir Alghero og þar var stutt í langa sandströnd 
sem við gengum oft eftir. Sjórinn við eyjuna er blár og fallegur og sjá 
mátti varðturna frá stríðinu sem prýddu sjónlínuna, svo þetta var bara 
algjör draumur. Við vorum fjölskyldan með þrjú börn, átta, tíu og 
sautján ára, og elskuðum þetta öll jafn mikið.“

8   FERÐALÖG

BESTU 
STRENDURNAR
Sóldýrkendur fara nú að fl ykkjast á strendur Evrópu 
og af nógu er að taka, frá glamúr Rívíerunnar og 
afskekktum ítölskum eyjum upp í barstemningu og 
djamm á Spánarströndum. Ferðalög fékk nokkra 
þjóðþekkta einstaklinga til að deila besta strandfríinu 
með sér. 



ER ÞÍN ATVINNUAUGLÝSING HÉR?   MEST LESNA ATVINNUBLAÐ LANDSINS

S. 512 5426 - vip@365.is           S. 512 5441 - hrannar@365.is
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Við leitum að metnaðarfullum vöruhúsastjóra til að þróa og reka nýtt vöruhús og vöruhúsakerfi.  
Við þurfum ekki jakkafatatýpuna heldur leitum við að duglegum og framsæknum aðila .

Ölgerðin
Með nýju 12.500 fm húsnæði sem tekið verður í notkun í janúar verður bylting í vörumeðhöndlun og dreifingu hjá fyrirtækinu.  
Í húsinu verða um 7.000 vörunúmer, 12.500 pallettur og 50 starfsmenn.   Eitt af meginmarkmiðum fyrirtækisins er að bæta þjónustu 
við viðskiptavini og auka hagkvæmni í rekstri og stuðla þannig að lægra vöruverði í landinu. 

Menntunar/Hæfniskröfur:
 Reynsla af stjórnun æskileg
 Jákvæðni
 Hæfni í mannlegum samskiptum
 Frumkvæði og geta til að vinna sjálfstætt undir álagi
 Góð almenn tölvukunnátta

Starfssvið:
 Ábyrgð á daglegum rekstri vöruhúss
 Samskipti við innri og ytri viðskiptavini
 Starfsmannastjórnun
 Innleiðing á ferlum
 Uppbygging liðsheildar

Umsjón með starfinu hafa Sigrún Ýr Árnadóttir (sigrun.yr.arnadottir@
capacent.is) og Brynhildur Steindórsdóttir (brynhildur.steindorsdottir@
capacent.is) hjá Capacent Ráðningum. Umsóknarfrestur er til og með 
9. júní nk. Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja um starfið á 
heimasíðu Capacent Ráðninga, www.capacent.is.

LEIÐTOGI Í VÖRUHÚS

Grjóthálsi 7-11
110 Reykjavík

Sími  412 80 00 
Fax  412 80 09

olgerdin@olgerdin.is
www.olgerdin.is
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Viltu vinna hjá góðu fyrirtæki?

Ögurhvarf
Framtíðarstarfsmaður í verslun

• Ábyrgðarsvið
  Ráðgjöf og sala í verslun

• Hæfniskröfur
  Þjónustulund, áhugi og metnaður
  Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð

• Í boði er
  Gott og öruggt vinnumhverfi
  Skemmtilegur vinnustaður með
  samhentum hópi starfsmanna

• Vinnutími
  8:00 - 17:15 önnur hver vika
  10:00 - 19:15 önnur hver vika
  Helgarvinna - eftir samkomulagi

Grafarholt
Helgarstarfsmenn í verslun og á kassa

• Ábyrgðarsvið
  Ráðgjöf og sala í verslun
  Afgreiðsla á kassa

• Hæfniskröfur
  Þjónustulund, áhugi og metnaður
  Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð

• Í boði er
  Gott og öruggt vinnumhverfi
  Skemmtilegur vinnustaður með samhentum
  hópi starfsmanna
  Hlutastarf / helgarvinna - eftir samkomulagi

  Þarf að geta hafið störf fljótlega.

Húsasmiðjan leitar að þjónustulunduðu og hæfileikaríku
starfsfólki í þann góða hóp sem fyrir er

Um Húsasmiðjuna
Húsasmiðjan hf. er stærsti söluaðili byggingarvara á Íslandi og í hópi stærstu fyrirtækja landsins. Húsasmiðjuverslanir eru 21 á landsvísu.
Í verslunum okkar höfum við á boðstólum yfir 100.000 vörutegundir.
Hjá Húsasmiðjunni starfa að jafnaði um 1000 manns á öllum aldri. Við leggjum mikla áherslu á að starfsmenn eigi þess kost að eflast
og þróast í starfi

Fyrir alla
Húsasmiðjan hvetur alla, á hvaða aldri, sem vilja starfa hjá traustu og góðu fyrirtæki til að sækja um.
Heilsuefling: Húsasmi›jan og starfsmannafélagi› sty›ja vi› heilsurækt starfsmanna.
Vi›skiptakjör: Vi› bjó›um starfsmönnum gó› kjör
Húsasmi›juskólinn: Vi› rekum skóla flar sem starfsmenn sækja námskei›. Haldin eru um 100 námskei› á ári og námsvísir er gefinn
út vor og haust.
Starfsmannafélag: Hjá okkur er öflugt starfsmannafélag sem sér m.a. um skemmtanir fyrir starfsmenn og fjölskyldur fleirra,
íflróttavi›bur›i og útleigu sumarhúsa.

Umsóknarfrestur
til 13. júní 2008
nánari upplýsingar veitir 
starfsmannastjóri
Elín Hlíf Helgadóttir 
elinh@husa.is
Sími: 660-3143

Ert þú aðalnúmerið? Starfsmaður í númeraflutninga.
Starfið felur í sér umsjón með númeraflutningum hjá Nova. Starfsmaður þarf 
að fylgja eftir öllum númeraflutningum, hafa samskipti við tengiliði annarra 
símafyrirtækja, leysa öll mál sem geta  komið upp í sambandi við númera-
flutninga og vinna að því að bæta ferli í kringum þá.

Menntunar- og hæfniskröfur: Leitum að hressu starfsfólki sem er gott að vinna 
með og hefur húmor. Háskólamenntun er kostur. Æskilegt er að hafa unnið 
sambærileg störf áður. Umsækjendur þurfa að geta átt samskipti við fólk 
og tölvur.

 Reiknaðu með fjöri. Starfsmaður í greiðsluþjónustu.
Þjónusta við viðskiptavini um öll þau atriði sem snerta reikninga og fyrirspur-
num vegna þeirra. Starfsmaður þarf að taka á móti greiðslum á reikningum, 
vera tengiliður Nova við innheimtufyrirtæki og aðstoða sölu- og þjónustu-
ráðgjafa í verslunum og þjónustuveri með allt sem hefur með reikninga 
að gera.

Menntunar- og hæfniskröfur: Leitum að hressu starfsfólki sem er gott að vinna 
með og hefur húmor. Þarf að kunna að telja. Þjónustulund, nákvæmni og 
fagmennska nauðsynleg. Umsækjendur þurfa að geta átt samskipti við fólk 
og tölvur.

Þriðja kynslóð viðgerðarmanna. 
Starfsmaður í viðgerðarþjónustu.
Starfið felst í umsjón með viðgerðum 
á 3G tækjum, lánstækjum og að ferlum 
tengdum viðgerðarþjónustu sé fylgt 
eftir. Starfsmaður verður í samskiptum við 
sölu- og þjónusturáðgjafa í verslunum, tengiliður 
Nova við verkstæði og þarf að sjá til þess að þjónustumarkmiðum 
sé náð.

Menntunar- og hæfniskröfur: Leitum að hressu starfsfólki sem er gott að 
vinna með og hefur húmor. Tæknifíkn æskileg. Reynsla af viðgerðarstörfum 
er kostur. Yfirsýn, skipulagning, nákvæmni og samviskusemi eru æskilegir 
eiginleikar. Umsækjendur þurfa að geta átt samskipti við fólk og tölvur.

Umsóknir sendist á netfangið starf@nova.is fyrir 10. júní.

Nánari upplýsingar veitir Hildur Björgvinsdóttir, 
sölu- og þjónustustjóri Nova í síma 519 1000.

Verslanir Kringlunni, Smáralind og Lágmúla  |  fijónustuver 519 1919  |  www.nova.is

Stærsti skemmtistaður 
í heimi óskar eftir 
skemmtikröftum!
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Matreiðslumaður / Cook
Veitingahúsið Perlan leitar 
að matreiðslumanni. Hjá 
Perlunni starfa margverð-
launaðir matreiðslumeist-
arar í góðu vinnuumhverfi 
og félagsskap — vilt þú vera 
í þeirra hópi? 

Einnig:
Perlan leitar að dyraverði. 
Kvöld- og helgarstarf.

Hafið samband:
562-0200
perlan@perlan.is.

The Pearl’s Restaurant is 
looking for a cook. In the 
Pearl there are multi-
awarded master chefs in 
a good work environment 
and fellowship.Do you want 
to be one of them? 

Also:
The Pearl is also looking for 
a doorkeeper. Weekend and 
evening job.

Contact Perlan:
562-0200
perlan@perlan.is.

Náms- og starfsráðgjafi 
Menntaskólinn í Kópavogi óskar eftir að ráða náms- 
og starfsráðgjafa í fullt starf. Umsækjendur þurfa að 
hafa lokið námi til réttinda í náms- og starfsráðgjöf 
ásamt háskólaprófi .  Sóst er eftir einstaklingi með 
mikla samskiptahæfni og áhuga á að vinna með 
ungu fólki. Auk þess er gerð krafa um góða tölvuku-
nnáttu.

Um laun fer eftir kjarasamningi fjármálaráðherra 
og Kennarasambands Íslands skv. nánari útfærslu í 
stofnanasamningi.

Ráðning verður frá 1. ágúst 2008. Umsóknarfrestur 
er til 9. júní n.k. Ekki þarf að sækja um á sérstökum 
umsóknareyðublöðum en í umsókn þarf að greina 
frá menntun (og staðfesta með ljósriti af próf-
skírteinum), fyrri störfum og öðru því sem umsæk-
jandi telur að máli skipti.

Umsóknir skal senda til Margrétar Friðriksdóttur 
skólameistara Menntaskólans í Kópavogi  sem ein-
nig veitir nánari upplýsingar í síma 594 4000. Ein-
nig er unnt að senda fyrirspurnir á netfangið mf@
mk.is. Á heimasíðu skólans mk.is er að fi nna ýmsar 
upplýsingar um skólann og starfsemi hans.

        Skólameistari

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 

FRÍSTUNDAMIÐSTÖÐIN GUFUNESBÆR

Verkefnisstjóri óskast til að stýra félagsmiðstöð í Grafarvogi. 
Við leitum eftir sjálfstæðum, skipulögðum, hugmyndaríkum
og skapandi einstaklingi.

Nánari upplýsingar um starfið veitir deildarstjóri unglingastarfs Hulda Valdís Valdimarsdóttir 
í síma 520-2300, netfang hulda@itr.is

.

í síma 520 2300, netfang hulda@itr.is

.

Umsóknarfrestur er til 17. júní 2008
Hægt er að sækja um rafrænt á www.rvk.is/storf merkt Verkefnisstjóri - Gufunesbær.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar við Starfsmannafélag 
Reykjavíkurborgar.

Verkefnisstjóri hefur umsjón með og ber ábyrgð á daglegum rekstri félagsmiðstöðvar.

Ábyrgðarsvið:
Umsjón og ábyrgð á starfsemi félagsmiðstöðvar 
fyrir börn og unglinga á aldrinum 10-16 ára
Skipulagning starfsins í samráði við samstarfsfólk, 
börn og unglinga
Samskipti og samstarf við starfsfólk skóla, 
foreldra og aðra samstarfsaðila innan hverfis
Þátttaka í stefnumótun og framtíðarsýn
Umsjón með starfsmannamálum

Umsækjandi þarf að geta hafið störf í ágúst.

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

V I L T U  S T U Ð L A  A Ð 
F R A M F Ö R U M  Á  Í S L A N D I ?

Samtök atvinnulífsins (SA) leita að ungu fólki í 
námi sem vill leggja sitt af mörkum við að auka 
samkeppnishæfni lands og þjóðar.

Ef þú býrð yfi r hugmynd  sem getur bætt hag Íslendinga eða 
vilt greina sóknarfæri á sviði atvinnumála, efnahagsmála, 
vinnumarkaðsmála eða velferðarmála, þá viljum við heyra í þér.

Fyrir réttu verkefnin eru í boði styrkir og hugsanlega vinnu-
aðstaða í Húsi atvinnulífsins ásamt samstarfi  við starfsmenn SA.

Framsýnir og áhugasamir skili inn hugmynd ásamt 
nánari upplýsingum á einu A4 blaði til SA fyrir 7. júní 
næstkomandi.

Samtök atvinnulífsins - Borgartúni 35 - 105 Reykjavík – www.sa.is 

Nánari upplýsingar veitir Hörður Vilberg  hjá SA í síma 591-0005.



Mjólkurbílstjóri
sumarafl eysing

MS Reykjavík, óskar eftir að ráða  bílstjóra í 
sumarafl eysingar við söfnun og fl utning mjólkur 
frá mjólkurframleiðendum á Vesturlandi  til 
Reykjavíkur.   

Viðkomandi þarf að hafa meirapróf.  Æskileg 
búseta er í Borgarnesi eða  nærsveitum, en þó 
ekki skilyrði.

Nánari upplýsingar  veitir Páll Svavarsson að 
Bitruhálsi 1, Reykjavík eða  í síma  569-2200 
eða 897-0918.

Umsóknir ásamt ferilskrá skulu berast til starfs-
mannastjóra MS Reykjavík,  Bitruhálsi 1, 110 
Reykjavík  eigi síðar en 4. júní  nk.  

Hægt er að senda umsóknir á netfangið starfs-
mannasvid@ms.is.  

Viltu breyta til?
Viltu takast á við eitt af mest knýjandi 
viðfangsefnum framtíðarinnar?

Meistaranám í haf- og strandsvæðastjórnun er nýtt 
nám, kennt á Ísafirði við Háskólasetur Vestfjarða. 

Nánari upplýsingar: www.hsvest.is
Umsóknarfrestur: 5. júní 2008

Í samstarfi við:
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Hjólbarða- og smurþjónusta.

Bifvélavirki og almenn þjónusta:

Helstu verkefni:

Hæfniskröfur:

SÍMI 440 1000
WWW.N1.IS

N1

þjónustustöð
Jón Pétursson stöðvarstjóri í síma 

660 3256.

hjólbarða- og smur-
þjónustu Dagur Benónýsson í síma 
440 1030

Áhugasamir sæki um störfin á www.n1.is

NÝ ÞJÓNUSTUSTÖÐ
BÍLDSHÖFÐA 2

Vaktstjóri:

Helstu verkefni:

Hæfniskröfur:

Almenn afgreiðsla:

Helstu verkefni:

Hæfniskröfur:

Þjónustustöð.

Velferðasvið

Leiðbeinandi í félagsstarfi 
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.

• Langar þig að leita nýrra leiða í skólastarfi ?
• Hefur þú áhuga á lausnamiðaðri nemendavernd?

Við leitum að metnaðarfullum kennara í 100% stöðu
sem er tilbúinn til að þróa og móta nýtt verkefni.

Skólaselið í Keilufelli hóf starfsemi sína í byrjun febrúar 
2008 og er samstarfsverkefni Menntasviðs, Velferðarsviðs og 
ÍTR.  Skólaselið er tímabundið úrræði fyrir nemendur utan 
heimaskóla og starfar í tengslum við grunnskólana í Árbæ og 
Breiðholti. 

Menntunar og hæfniskröfur
• Kennsluréttindi 
• Færni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði og samstarfsvilji
• Góðir skipulagshæfi leikar

Frekari upplýsingar um starfi ð
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkur og 
viðkomandi stéttarfélags.

Umsóknum skal skilað eigi síðar en 22. júní nk.  
Umsækjandi getur skilað inn umsókn á Þjónustumiðstöð 
Breiðholts, Álfabakka 12, 109 - Reykjavík, sent rafrænt á 
netfang Margrétar eða sótt um á heimasíðu Reykjavíkur-
borgar http: www.reykjavik.is/storf

Nánari upplýsingar um starfi ð veitir: 
Margrét Sæberg deildarstjóri Skólaselsins í síma 661 8220 
eða með því að senda fyrirspurn á 
margret.s.sigurdardottir@reykjavik.is 

Þjónustumiðstöð Breiðholts
Skólaselið Keilufelli - kennarastaða
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– markviss dreifing –

Hörgatúni 2, 210 Garðabæ, sími 412 7500, www.distica.is

Viltþúslást íhópinn?

Distica hf. sérhæfir sig í innflutningi, vörustjórnun og
dreifingu á lyfjum, heilsuvörum, dýraheilbrigðisvörum sem

og vörum fyrir heilbrigðisstofnanir og rannsóknarstofur.
Fyrirtækið byggir á 50 ára reynslu í starfsemi sinni og eru

starfsmenn þess um 70 talsins.

Starfssvið:

Menntun:

Reynsla og hæfni:

Ábyrgð á að umpökkun lyfja sé í samræmi við reglur, gæðakerfi
og kröfur umbjóðenda
Ábyrgð á innflutningi, móttökuskoðun, geymslu og afgreiðslu
lyfja til klínískra rannsókna
Samskipti við umbjóðendur rannsóknarlyfja
Umsjón starfsmannamála vinnusvæðisins
Þátttaka í gerð rekstraráætlunar

Háskólamenntun í lyfjafræði, matvælafræði eða sambærilegt
nám sem nýtist í starfi
Góð íslensku- og enskukunnátta
Góð færni í notkun helstu tölvuforrita

Mjög góð færni í mannlegum samskiptum
Nákvæm og öguð vinnubrögð
Sveigjanleiki og sjálfstæði í vinnubrögðum
Þekking á GMP (góðir starfshættir í lyfjagerð)
Reynsla af framleiðslu lyfja eða matvæla æskileg
Reynsla af stjórnun æskileg

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Nánari upplýsingar um starfið veitir Vilborg Gunnarsdóttir starfsmannastjóri,
vilborg@veritascapital.is
Umsóknarfrestur er til 9. júní nk.
Umsóknir ásamt ferilskrá sendist á netfangið starf@distica.is

Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál og öllum umsóknum verður
svarað.

Distica hf. leitar að starfsmanni til að leiða 16 manna hóp við umpökkun lyfja og með-
höndlun rannsóknarlyfja. Við leitum að einstaklingi sem hefur til að bera frumkvæði til
að stuðla að endurnýjun og umbótum á aðferðum, vinnuferlum og búnaði.

Umsjón með umpökkun og meðhöndlun
rannsóknarlyfja

Glaumur óskar eftir gröfumanni og ýtumanni
í vega- og gatnagerð á höfuðborgarsvæðinu.

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

Gröfumaður og ýtumaður
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RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Starfssvið

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.

· Reynsla af verkstjórn kostur
· Reynsla af mannaforráðum kostur
· Skipulagshæfileikar og sjálfstæði í starfi
· Metnaður og frumkvæði
· Hæfni í mannlegum samskiptum

· Umsjón með daglegri vinnu starfsmanna
· Móttaka pantana og samskipti við viðskiptavini
· Eftirlit með framleiðslu
· Gerð tilboða og verkbeiðna
· Öll almenn störf

Verkstjóri
Nútíma lökkunarfyrirtæki leitar að stundvísum og áreiðanlegum 
verkstjóra til að hafa umsjón með daglegum störfum starfsmanna. 
Verkstjóri heyrir undir rekstrarstjóra og er staðgengill hans.
Vinnutími er frá kl. 08:00 til kl. 18:00 mánudaga til fimmtudaga
og frá kl. 08:00 til kl. 16:00 á föstudögum.

Þekking og reynsla á sviði lökkunar og/eða sprautunar kostur
en ekki skilyrði.

Hjúkrunarfræðingur
Það er laus staða hjúkrunarfræðings á L-1 Landakoti.

Sjúkraliði - Verkefnastjóri
Sjúkraliðar með framhaldsnám í öldrunarhjúkrun gegna 

verkefnisstjórastöðum á Grund.  Laus er til umsóknar önnur 
af tveimur stöðum á almennri hjúkrunardeild Grundar og á 

L-1 á Landakoti. 
Krefjandi og spennandi starf í stöðugri þróun. 

Sjúkraliðar - Hópstjórar
Okkur á Grund langar að bæta við þann góða hóp sjúkral-
iða sem þegar er starfandi við heimilið.  Reynsla af öldru-

narhjúkrun er æskileg.
Starf hópstjóra á Grund er sjálfstætt og fjölbreytt.  Hjúkru-
narfræðingur er alltaf í húsinu til ráðgjafar og stuðnings.

Einnig vantar okkur sjúkraliða á morgun, kvöld-og helgar-
vaktir á L-1 Landakoti í afl eysingar og til frambúðar ef vill.   

Nánari upplýsingar um störfi n, starfshlutfall,  vaktir og 
launakjör veitir Sigrún Faulk hjúkrunarforstjóri, virka 

daga frá klukkan 9.00-16.00 í síma 530-6116.

Á Grund búa 220 heimilismenn og auk þess rekur Grund 
biðdeild á L1 Landakoti þar sem 18 manns bíða eftir vist 

á hjúkrunarheimili.

Trúnaður, traust og umhyggja eru höfð að leiðarljósi í 
samskiptum og lögð áhersla á góðan vinnuanda, sjálf-

stæð vinnubrögð og heimilislegt umhverfi .

www.grund.is

Auglýsingasími

– Mest lesið
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Deildarstjóri óskast 
í Tónskólann á Hólmavík!

Tónskólinn á Hólmavík óskar 
eftir deildarstjóra til starfa 
skólaárið 2008 - 2009.  Tón-
skólinn starfar innan veggja 
Grunnskólans á Hólmavík og vinna skólarnir 
mjög mikið saman.

Umsóknarfrestur er til 15. júní 2008.

Nánari upplýsingar gefa:
Victor Örn Victorsson skólastjóri og Kristján 
Sigurðsson aðstoðarskólastjóri Grunn-
skólans á Hólmavík í síma 451 - 3129 
eða 862 - 3263.

Tónmenntaskóli 
Reykjavíkur 

Tónlistarkennarar  
 Tónmenntaskólinn óskar eftir að ráða tónmennta-
kennara (tónlistarkennara) frá 1. september n.k. 
fyrir skólaárið 2008-2009.

Um er að ræða eina hlutastöðu, 50 - 60% sem 
einnig má skipta í tvo hluta. Kennslusvið nær frá 
forskólakennslu 6 og 7 ára barna til hópkennslu 
nemenda á aldrinum 8-15 ára, en þar er um að ræða 
samþætta kennslu í tónfræði, tónheyrn, hlustun, 
sköpun o.fl . 

Tónmenntaskóli Reykjavíkur er einn af elstu tónlist-
arskólum landsins, stofnaður 1952, og er til húsa við 
Lindargötu. Kennsluaðstaða er góð og tækjakostur 
mjög góður. 

Þeir, sem áhuga hafa á þessum störfum sendi 
umsókn, þar sem fram koma persónulegar upplý-
singar um menntun og kennsluferil. Meðmæli 
óskast. 

Umsóknir sendist á box@frett.is fyrir 14. júní, 
merktar: “Tónlistarkennsla 101” www.marelfoodsystems.com

Hugbúnaðarsérfræðingur
Hugbúnaðarsérfræðing vantar á tækjahugbúnaðarsvið til að vinna við þróun hugbúnaðar fyrir 
ýmiss konar tæki og lausnir fyrir matvælaiðnað. Um er að ræða skapandi starf við hönnun og 
þróun á myndgreiningarkerfum og rauntímahugbúnaði. Áhugasömum gefst kostur á að vinna 
með hópi sérfræðinga að hönnun nýrra tækja, allt frá hugmynd að uppsetningu hjá viðskiptavini 
og sjá afrakstur í verki. Starfinu fylgja ferðalög erlendis. 

Þú hefur: 

• menntun í verk-, tækni- eða tölvunarfræði
• reynslu af forritun
• góða enskukunnáttu 

Við bjóðum:

• þjálfun í forritunarmálum 
• afbragðs vinnuaðstöðu og mötuneyti 
• fjölskylduvænt vinnuumhverfi og sveigjanlegan vinnutíma 
• aðgang að íþróttaaðstöðu og gott félagslíf 
• styrki til símenntunar og íþróttaiðkunar 

Nánari upplýsingar um starf hugbúnaðarsérfræðings veitir Aðalsteinn Víglundsson , vörustjóri, 
alliv@marel.is, í síma 563 8000. 

Fylla skal út umsóknir á heimasíðu Marel ehf., www.marel.is fyrir 6. júní nk.
Öllum umsóknum verður svarað og fyllsta trúnaði heitið gagnvart umsækjendum.

Marel ehf er dótturfélag Marel Food Systems hf sem er
alþjóðlegt hátæknifyrirtæki í fararbroddi í þróun og 
framleiðslu tækja, hugbúnaðar og lausna fyrir matvælaiðnað. 

Hjá Marel Food Systems starfa yfir 2100 starfsmenn í 5 
heimsálfum, þar af um 380 manns hjá Marel ehf á Íslandi.

Stúdentaráð Háskóla Íslands 
auglýsir lausa til umsóknar stöðu  

ritstjóra Stúdentablaðsins 
skólaárið 2008-2009
Umsækjandi skal uppfylla eftirfarandi skilyrði:
•  Hafa mikla og góða þekkingu, innsýn jafnt sem áhuga        
   á öllum hliðum stúdentalífsins, málefnum stúdenta og      
   Háskóla Íslands.
•  Hafa mikið frumkvæði, hæfi leika og getu til að starfa      
   sjálfstætt.
•  Hafa gott vald á íslenskri tungu.
•  Hafa reynslu af ritstjórnarstörfum. 

Ritstjóri er ráðinn til eins árs í senn. Gert er ráð fyrir að 
fyrsta blað nýs ritstjóra komi út í byrjun haustannar og að 
yfi r skólaárið komi út 7-8 tölublöð. Ritstjóri ber ábyrgð á 
fjármögnun blaðsins,  skipar ritstjórn og og stýrir efnistökum 
í samráði við ritstjórn.

Nánari upplýsingar um starfi ð sem og launakjör má fá á 
skrifstofu Stúdentaráðs Háskóla Íslands á Háskólatorgi í 
síma: 5-700-850 eða með því að senda póst á shi@hi.is.

Umsókn skal merkja „Ritstjóri 2008-2009“ og 
skila skrifl ega til:
Stúdentaráðs Háskóla Íslands
Stúdentaheimilinu á Háskólatorgi
101 Reykjavík

eða með tölvuskeyti á netfang ráðsins: shi@hi.is
Umsóknarfrestur rennur út 15. júní.
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ÓSKAR EFTIR 
VERSLUNARSTJÓRA

Umsóknir sendist til Sigrúnar 
Andersen  á netfangið 
sigrun@hbu.is

Umsóknarfrestur er til og 
með 15. júní 2008

Hæfniskröfur: 

Starfssvið:

   

Skóladeild, Glerárgötu 26, Akureyri

Skólastjóri í Hrísey
Staða skólastjóra við Grunnskólann í Hrísey og leikskólann Smábæ er laus til umsóknar.

Hrísey liggur í utanverðum Eyjafi rði og er önnur stærsta eyjan við Ísland. Þar búa um 190 manns í snyrtilegu sjávarþorpi með hellulögðum götum, 
ræktanlegum görðum og útsýni sem á sér fáa líka til fjallahringsins um Eyjafjörð. Til Hríseyjar gengur ferjan Sævar á tveggja stunda fresti og tekur 
siglingin aðeins um 15 mínútur.  Grunnskólinn í Hrísey er heildstæður, einsetinn grunnskóli, nemendur eru nú um 20 og starfsmenn 8, þar af  5 
kennarar. Hlutfall fagmenntaðra kennara er 100%. Í  leikskólanum Smábæ eru 13 börn og þar starfa 3 starfsmenn. 

Grunnskólinn og leikskólinn eru í sama húsnæði. Verið er að ljúka byggingu fjölnota íþrótta- og samkomuhúss sem kemur til með að nýtast í 
skólastarfi nu. Í samræmi við skólastefnu Akureyrarbæjar er í öllum skólum Akureyrarbæjar unnið að öfl ugu þróunarstarfi  og leiða leitað til þess að 
einstaklingsmiða nám og kennslu með lýðræðisleg vinnubrögð að leiðarljósi. 
Nánari upplýsingar um skólann er að fi nna á heimasíðu hans: http://gshrisey.akureyri.is/. Leiguhúsnæði er til staðar.

Óskað er eftir einstaklingi með mikinn metnað og vilja til að leiða öfl ugt þróunar- og nýbreytnistarf og hefur sýnt árangur 
í störfum sínum.

Starfssvið:
Skólastjóri ber fag- og rekstrarlega ábyrgð á starfi  skólanna, stjórnar þeim og hefur forgöngu um mótun faglegrar stefnu.  

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

Hæfniskröfur:
>  Frumkvæði og samstarfsvilji.
>  Góðir skipulagshæfi leikar.
>  Hæfni í mannlegum samskiptum.
>  Áhugi á að leita nýrra leiða í skólastarfi .
>  Áhugi og reynsla til að leiða þróunarstarf.
>  Reynsla af kennslu.
>  Reynsla af störfum á sviði stjórnunar og reksturs 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 þær áherslur sem hann vill leggja í starfi  skólanna til framtíðar.

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.

Nánari upplýsingar veita Gunnar Gíslason, fræðslustjóri, í síma 460 1456 og 892 1453 og skólastjóri Grunnskólans í 
Hrísey og leikskólans Smábæjar, Jóhanna María Agnarsdóttir, í síma 466-1763.

Einungis er tekið á móti rafrænum umsóknum á heimasíðu Akureyrarbæjar: www.akureyri.is

Aðgengi að tölvu og aðstoð við innskráningu umsókna stendur til boða á Amtsbókasafninu og í þjónustuanddyrinu.

Umsóknarfrestur er til 2. júní 2008

Umsjón með ráðningum:

Lorna A.B.Cartwright – lorna@next.is
Umsóknarfrestur er til og með 10. júní 2008

Hæfniskröfur :

· Rík þjónustulund
· Góð hæfni í mannlegum samskiptum
· Lipurð, gleði og drifkraftur til að ná árangri

Next leitar að
mikilvægustu
starfsmönnunum
í verslun sína

Starfsfólk í fullt starf
og helgarstarfsfólk.

:

Aðeins eldri en 18 ára koma til greina

Hár-Expo
Óskum eftir lærðu fagfólki 
og einnig nema sem fyrst.

Upplýsingar í síma 690 3001 eða 552 7170

SPENNANDI STARF 
Í GÓÐU STARFSUMHVERFI

Flugfjarskipti ehf hafa ákveðið að halda námskeið í fl ugfjar-
skiptum þann 25. ágúst 2008.  Áætluð lok náms með starfs-
þjálfun eru í febrúar 2009.  Þeim sem standast próf verður 
boðið starf fl ugfjarskiptamanna við ,,Iceland Radio”.  ,,Iceland 
Radio” sér um öll almenn fjarskipti við alþjóðafl ug í íslenska 
úthafsfl ugstjórnarsvæðinu.  Starfsstöð verður í  Reykjavík.

Námið er tvíþætt. Fyrri hlutinn sem er bóklegt og verklegt 
nám, fer fram í skóla Flugstoða ohf, en seinni hlutinn sem er 
starfsþjálfun, fer fram hjá Flugfjarskiptum ehf.  Nemendur eru 
á launum á námstímanum.

Hæfniskröfur: 
•  Umsækjendur skulu hafa lokið stúdentsprófi  eða sambæri 
   legri menntun, hafa góða enskukunnáttu, tala skýrt mál,  
   auk þess að fullnægja tilskyldum heilbrigðiskröfum.  
•  Við leitum starfsmanna með góða samskiptahæfi leika,  
   lipra og þægilega framkomu, sýna frumkvæði í starfi , og        
   geta unnið undir álagi.  

Í boði er spennandi starf í öruggu og góðu starfsumhverfi .

Frekari upplýsingar um starfi ð má fi nna  á heimasíðu Flug-
fjarskipta: www.gannet.is. Einnig svarar Reynir Eggertsson, 
deildarstjóri, fyrirspurnum í síma 563-6530 eða re@gannet.is 

Skrifl egar umsóknir með ítarlegum upplýsingum um fyrri 
störf og reynslu, ásamt mynd sendist Flugfjarskiptum ehf, 
Sóleyjarima 6, 112 Reykjavík, fyrir  9. júní næstkomandi.  
Sakarvottorð fylgi umsókn. Hægt er að nálgast umsóknar-
eyðublöð á heimasíðu Flugfjarskipta: www.gannet.is  

Öllum umsóknum verður svarað.

Flugfjarskipti ehf er að fullu í eigu Flugstoða ohf og sinnir tal- og 
gagnaviðskiptum við alþjóðafl ug í íslenska fl ugstjórnarsvæðinu. 
Starfsmenn fyrirtækisins eru um 45 og starfssemin er á Íslandi, í 

Færeyjum og á Grænlandi. Flugfjarskipti ehf leggja áherslu á jafnan 
rétt karla og kvenna til starfa.
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Austurbæjarskóli, v/ Vitastíg, sími 411 7200
• Námsráðgjafi 
• Danskennari, 50%

Álftamýrarskóli, Álftamýri 79, sími 570 8100
• Umsjónarkennari í teymiskennslu í 6. og 7. bekk, 100% starf

Árbæjarskóli, Rofabæ 34, sími 411 7700
• Íslenskukennari, 100%
• Þroskaþjálfi , 100%

Breiðagerðisskóli, Breiðagerði 20, sími 411 7300
• Umsjónarkennari á miðstigi, helstu kennslugreinar íslenska     
  og samfélagsgreinar
• Kennari á miðstigi
• Skólaliði í eldhús starfsmanna, 80-100%

Breiðholtsskóli, Arnarbakka 1 - 3, sími 411 7450
• Umsjónarkennari á miðstigi

Brúarskóli, Vesturhlíð 3, sími 520 6000
• Íþróttakennari, 70%
• Kennari á miðstigi, 100%
• Skólaliði, 70%

Engjaskóli, Vallengi 14, sími 411 7600
• Dönskukennari
• Tónmenntakennari
• Deildarstjóri sérkennslu
• Umsjónarkennari á yngra/miðstigi

Fellaskóli, Norðurfelli 17 - 19, sími 411 7530
• Umsjónarkennarar á yngsta stigi
• Bókasafnsfræðingur
• Heimilisfræðikennari
• Dönskukennari

Foldaskóli, Logafold 1, sími 540 7600
• Umsjónarkennari á yngsta stigi
• Skólaliðar, 80 - 100% 
• Stuðningsfulltrúi, 70%

Fossvogsskóli, Haðalandi 26, sími 568 0200
• Umsjónarkennari á yngsta stigi
• Umsjónarkennari á miðstigi
• Þroskaþjálfi , hlutastarf

Hamraskóli, Dyrhömrum 9, sími 567 6300
• Þroskaþjálfi 
• Stuðningsfulltrúi

Hlíðaskóli, Hamrahlíð 2, sími 552 5080
• Umsjónarkennari á miðstigi
• Þroskaþjálfi  / sérkennari á táknmálssviði, táknmálskennsla       
  í boði
• Sérkennari fyrir daufblindan nemanda, 50% staða
• Náms- og starfsráðgjafi 
• Táknmálstúlkur

Húsaskóli, Dalhúsum 41 , sími 567 6100
• Kennari á yngsta stigi
• Kennari á miðstigi
• Stuðningsfulltrúi á yngsta stigi, 60-70%. Þarf að hafa reynslu  
  eða lokið námi fyrir stuðningsfulltrúa

Hvassaleitisskóli, v/ Stóragerði, sími 570 8800
• Sundkennari, 50 - 100%
• Skólaliði

Ingunnarskóli, Maríubaugi 1, sími 411 7828
• Sérkennari á unglingastigi
• Kennari á yngsta stigi
• Raungreinakennari á unglingastigi
• Tónmenntakennari

Korpuskóli, Bakkastöðum 2, sími 411 7880
• Kennarar á yngsta stigi
• Kennarar á miðstigi
• Kennarar á unglingastigi, kennslugreinar íslenska, 
  danska, náttúrufræði og samfélagsfræði
• Þroskaþjálfi 
• Matreiðslumaður í nemenda og starfsmannaeldhús.

Langholtsskóli, Holtavegi 23, sími 553 3188
• Þroskaþjálfi  með reynslu í atferlismótun
• Danskennari í 50% starf
• Stuðningsfulltrúi, 80% starf
• Skólaliðar á miðstigi og unglingastigi

Melaskóli, Hagamel 1, sími 535 7500
• Þroskaþjálfi , 100%
• Stuðningsfulltrúi
• Skólaliði

Seljaskóli, Kleifarseli 28, sími 411 7500
• Kennari á miðstig
• Sérkennari
• Skólaliði
• Stuðningsfulltrúi

Sæmundarskóli, Gvendargeisla 168, sími 411 7848
• Kennari á yngsta stigi
• Þroskaþjálfi 
• Sérkennari

Víkurskóli, v/ Hamravík, sími 545 2700
• Dönskukennari í 7. - 10. bekk
• Stærðfræðikennari í 8. - 10. bekk
• Umsjónarkennari á yngsta stigi 
• Umsjónarkennari á miðstigi
• Smíðakennari
• Skólaliði

Ölduselsskóli, Ölduseli 17, sími 411 7470
• Kennari á unglingastigi, 100% staða. Enska 50% og íslenska    
  eða samfélagsfræði 50%.
• Líffræðikennari í unglingadeild, 70% staða

Skólaárið 2008 - 2009 
eru eftirfarandi stöður lausar í grunnskólum Reykjavíkur

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.  

Ekki er um tæmandi upptalningu lausra starfa að ræða. Öll laus störf á Menntasviði eru auglýst á www.reykjavik.is/storf. 
Þar er að fi nna frekari upplýsingar um hverja stöðu og umsóknarfresti. Þar er einnig hægt að sækja um.

Upplýsingar veita skólastjórar og aðstoðarskólastjórar í viðkomandi skólum. Laun eru skv. kjarasamningi Reykjavíkurborgar við 
viðkomandi stéttarfélög.

Menntasvið
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Upplýsingar veitir starfsmannastjóri Dómhildur Árnadóttir í síma 4215400 eða á netfangið 
domhildur@samkaup.is. Umsóknarfrestur er til 9. júní og umsóknir berist á sama netfang.

Verslunarstjóri

Starfssvið:
Ábyrgð á rekstri verslunarinnar

Dagleg stjórnun og starfsmannahald
Samskipti við viðskiptavini

Birgðahald og önnur tilfallandi störf

Hæfniskröfur:
Reynsla af verslunarstörfum skilyrði

Frumkvæði og metnaður í starfi 
Góð framkoma og rík þjónustulund

Reynsla af stjórnun og rekstri.

Nettó opnar nýja og glæsilega verslun í Hverafold

Nettó óskar eftir að ráða  verslunarstjóra til að stýra nýrri 
verslun á höfuðborgarsvæðinu. 

13



ATVINNA
 1. júní 2008  SUNNUDAGUR22

7�
�#.���	*	�	*8�	9.��
���'�	�	1���	4*4	(8��	�	:�;	4*4	(8*�

<<<��.����

Laus störf til umsóknar 
skólaárið 2008-2009. 

Má bjóða þér að taka þátt í metnaðarfullu 
skólastarfi  þar sem einkunnarorðin  
SAMVERA, SAMVINNA OG SAMKENND 

eru höfð að leiðarljósi ?

• Umsjónarkennari á miðstig og yngsta stig
• Dönskukennari á elsta stig
• Kennari í upplýsingatæknimennt
• Sérkennari - umsjón með sérkennslu á 
   miðstigi -  afl eysing í eitt ár 

Upplýsingar veita : 
Ásta Steina Jónsdóttir skólastjóri 
í síma 5259200 gsm 6920233 og 

Sigríður Johnsen skólastjóri 
í síma 5259200 gsm 8968210 

Laun samkvæmt kjarasamningi 
viðkomandi stéttarfélags. 

Umsóknareyðublöð liggja á skrifstofu skólans 
en einnig er hægt að sækja um á netföngin 

sigridur@lagafellsskoli.is og 
asta@lagafellsskoli.is

Við hvetjum karla jafnt sem konur 
til þess að sækja um.

Umsóknarfrestur er til 14. júni.
Vertu með í öfl ugum hópi starfsmanna 

þar sem ríkir góður starfsandi 
og vilji til góðra verka.

Gerðaskóli
Garðbraut 90, 250 Garði

www.gerdaskoli.is, gerdaskoli@gerdaskoli.is

Eftirfarandi starfsmenn vantar til 
starfa skólaárið 2008-2009.
• Deildarstjóra, stjórnunarhlutfall 50%
• Kennara til stærðfræðikennslu, almennrar kennslu og 
  umsjónar á eldra stigi 
• Tónmenntakennara 70% staða
• Þroskaþjálfa 50% staða
• Stuðningsfulltrúa 50% staða

Nánari upplýsingar gefur skólastjóri í síma 4227020
Gerðaskóli er annar elsti grunnskóli landsins og byggir á gömlum grunni 
en horfi r þó stöðugt til framtíðar. Mikil fjölgun nemenda hefur orðið á 
undanförnum árum og búist er við enn frekari fjölgun á komandi árum. 
Sveitarfélagið Garður hefur gefi ð út metnaðarfulla skólastefnu sem gerð 
var í samráði við íbúana og í undirbúningi er stækkun skólans .  
Í Garðinum njóta íbúarnir þess að búa í dreifbýli en jafnframt kosta 
þéttbýlisins vegna nálægðarinnar við höfuðborgarsvæðið.

Íslenskir aðalverktakar hf. Höfðabakka 9, 110 Reykjavík, sími 530 4200

ÍAV óskar eftir að ráða bílstjóra og tækjamenn til starfa á 
höfuðborgarsvæðinu og á Suðurnesjum. 

Upplýsingar veitir Elís Björn Klemensson, verkstjóri á mannvirkjasviði 
í síma 530-4200, velar@iav.is. Umsóknir berist um heimasíðu 
www.iav.is fyrir 9. júní 2008.

ÍAV er eitt stærsta og öflugasta verktakafyrir tæki landsins og býr yfir 
áratuga reynslu í mannvirkjagerð. Verkefni ÍAV eru á öllum sviðum 
byggingariðnaðar, hvort sem um er að ræða íbúðarhúsnæði, atvinnu- 
húsnæði, mannvirkjagerð eða opinberar byggingar. Hjá fyrir tækinu 
starfa nú um 600 manns. 

   

Skóladeild, Glerárgötu 26, Akureyri

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

Leitað er að einstaklingi með mikinn metnað, sem sýnt hefur árangur í störfum sínum og hefur vilja til að leiða  
skólastarf, þar sem áhersla er lögð á vellíðan og 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 undirbúningsvinnu 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 fag- 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 menntastofnana.
•  Menntun á sviði reksturs er 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 í grunnskóla.
•  Reynsla af störfum á sviði stjórnunar og reksturs er æskileg.

Umsókninni skal fylgja greinargóð skýrsla um störf umsækjanda og menntun, stjórnunar    
reynslu 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 nk.

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

Aðgengi að tölvu og aðstoð við innskráningu umsókna stendur til boða á Amtsbókasafninu og í þjónustuanddyri 
Ráðhússins.

Umsóknarfrestur er framlengdur til 16. júní 2008

Leikskólasvið

Leikskólinn Laugaborg við Leirulæk óskar 
eftir að ráða yfi rmann í eldhús.
Um er að ræða 100% stöðu.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• nám og reynsla á sviði matreiðslu 
• reynsla af vinnu við matreiðslu æskileg 
• þekking og reynsla af verkstjórn æskileg 
• þekking á rekstri eldhúsa æskileg 
• færni í mannlegum samskiptum 
• góð íslenskukunnátta
• skipulagshæfni, nákvæmni, frumkvæði og áreiðanleiki í  
  starfi 

Nánari upplýsingar um starfi ð veitir Helga Alexandersdóttir 
í síma 5531325 eða 693 9808.

Umsækjendur eru beðnir um að sækja um starfi ð á 
www.reykjavik.is/storf. 

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, 411 1111 færð þú allar upplýsingar um þjónustu 

og starfsemi borgarinnar og samband við þá starfsmenn sem þú þarft að ná í.

Yfi rmaður í eldhúsi
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Auglýsingastjórn/vefumsjón
Læknablaðið óskar eftir aðila í 50% starf og þarf 
viðkomandi að geta hafi ð störf 15. Júní. Vinnan felst í 
auglýsingaöfl un, vefumsjón og almennum verkefnum 
ritara.

Vinsamlegast sendið umsóknir um starfi ð til blaðsins 
ásamt upplýsingum um menntun og fyrri störf fyrir 
5. Júní nk.

vedis@lis.is - Læknablaðið, v/ starfsumsóknar, 
Hlíðasmára 8, 201 Kópavogi.

Vantar þig smiði, múrara, járnabindingamenn 
eða hjúkrunarfræðinga?

Höfum á skrá fólk sem að óskar eftir mikilli vinnu.  
Getur hafi ð störf nú þegar.

Proventus starfsmannaþjónusta s. 661 7000

Hefur þú reynslu af boreftirliti?

MANNVIT hf. - Grensásvegi 1 - 108 Reykjavík - Sími: 422 3000 - www.mannvit.is

Meðal verkefna má nefna:
Almennt eftirlit á borstað•
Eftirlit með samningum við verktaka•
Vera fulltrúi verkkaupa á borstað•
Undirbúa og taka þátt í samningagerð•

Við bjóðum upp á:
Góðan starfsanda•
Kre  andi verkefni bæði innanlands og utan•
Starfsþjálfun•
Alþjóðlegt vinnuumhver•

Menntunar- og hæfniskröfur
Nám og/eða reynsla sem nýtist í star•
Færni í mannlegum samskiptum•
Frumkvæði og sjálfstæði í starf•
Reynsla af eftirlitsstörfum er skilyrði•

Mannvit er metnaðarfullur og skemmtilegur 

vinnustaður þar sem traust, víðsýni, þekking og 

gleði eru höfð að leiðarljósi. Framtíð fyrirtækisins 

byggir á hæfni starfsfólks. 

Upplýsingar
Nánari upplýsingar veitir Drífa Sigurðardóttir, 

starfsmannastjóri, í síma 422-3338.

Umsóknir óskast fylltar út á heimasíðu Mannvits, 

www.mannvit.is, fyrir 7. júní.

Viljum ráða  eiri boreftirlitsmenn í ö  ugan starfshóp Mannvits, hér á landi og erlendis. 
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Skóli fyrir þig?

Útikennsla
Lesið í skóginn
Frábært umhverfi
Jákvæður starfsandi
Skapandi skólastarf
Einstaklingurinn í fyrirrúmi
Uppeldi til ábyrgðar

Flúðaskóli í Hrunamannahreppi er dreifbýlisskóli með tæplega 200 nemendur í 
1. – 10. bekk. Skólinn er á Flúðum, sem er í um 100 km. fjarlægð frá Reykjavík. 
Öll þjónusta er á staðnum og nóg pláss í leikskólanum.
Við erum að leita að þroskaþjálfa og kennurum til starfa. 

Í boði er m.a:
•  Umsjónarkennsla á yngsta- og miðstigi
•  náttúrufræðikennsla
•  íþróttakennsla og sundkennsla
•  smíðakennsla – nýsköpun
•  sérkennsla.

Ef þú hefur áhuga á að kynna þér málið nánar hafðu þá samband við 
Guðrúnu skólastjóra 
s: 4806611 gudrunp@fl udaskoli.is eða 
Jóhönnu Lilju aðstoðarskólastjóra s: 4806612,
fyrir 12. júní 2008.

www.fl udaskoli.is

Störf á Hvammstanga
Vinnumálastofnun - Fæðingarorlofssjóður 

leitar eftir tveimur starfsmönnum til að sinna 
símsvörun og almennum skrifstofustörfum. 

Starfssvið
    • Símsvörun
      • Skráning skattkorta
      • Tölvuskráning
     •  Upplýsingagjöf til umsækjenda
      • Önnur tilfallandi skrifstofustörf

Menntunar- og hæfnikröfur
      • Góð reynsla af skrifstofustörfum
      • Góð tölvukunnátta
      • Framhaldsskólanám er æskilegt
      • Góð íslensku- og enskukunnátta
      • Samskiptahæfni og rík þjónustulund
     •  Framtakssemi, sjálfstæði og skipulagshæfni

Viðkomandi starfsmanna bíða að sinna krefjandi verkefnum 
með jákvæðum og uppbyggilegum samstarfshópi.  Laun eru 
greidd samkvæmt launakerfi  starfsmanna ríkisins.  

Um er að ræða full störf og þurfa viðkomandi að geta hafi ð 
störf 1. júlí 2008.  Áhugasamir geta kynnt sér starfsemi 
stofnunarinnar á heimasíðu hennar 
www.vinnumalastofnun.is og www.faedingarorlof.is

Umsóknir með upplýsingum um menntun og starfsferil 
sendist til Vinnumálastofnunar - Fæðingarorlofssjóðs, 
Strandgötu 1, 530 Hvammstanga, fyrir 15. júní 2008, eða á 
netfangið leo.thorleifsson@vmst.is.  Umsóknir geta gilt í sex 
mánuði og verða öllum umsóknum svarað.

Nánari upplýsingar veita:
Leó Ö. Þorleifsson, forstöðumaður á Hvammstanga 
í síma 582 4840 og Hugrún B. Hafl iðadóttir, starfsmannastjóri 
í síma 515 4800.

Lækjarás
Yfi rþroskaþjálfi 

Ás styrktarfélag óskar eftir að ráða yfi rþroskaþjálfa í 
Lækjarás í fullt starf.  Lækjarás sem er dagþjónusta fyrir 
fólk með þroskahömlun 20 ára og eldra  er opinn frá 8.30 
-16.30 virka daga.  Þangað sækja 34 einstaklingar þjónustu 
og þjálfun.

Yfi rþroskaþjálfi  er staðgengill forstöðuþroskaþjálfa og tekur 
þátt í mótun og skipulagningu á innra starfi  staðarins.  
Reynsla af stjórnun er æskileg.

Staðan er laus frá 1. september næstkomandi.

Við leitum að einstaklingi sem:
• Hefur jákvætt hugarfar
• Er fær í samskiptum og samstarfi 
• Hefur góða skipulagshæfi leika og sýnir sjálfstæði í starfi 
• Býr yfi r almennri tölvukunnáttu
• Hefur starfað í 3 ár eða lengur með fólki með 
  þroskahömlun 

Við bjóðum:
• Góðan stuðning og ráðgjöf
• Góða starfsaðstöðu
• Fjölbreytt og spennandi verkefni
• Ábyrgð og tækifæri til að vaxa í starfi 

Gildi Lækjaráss eru: Virðing - Sveigjanleiki - Nýbreytni

Einnig óskum við eftir þroskaþjálfum, 
félagsliðum eða stuðningsfulltrúum í 2 stöður, 
önnur er 100% og hin 50%.

Umsóknir þurfa að berast á Lækjarás eða skrifstofu 
félagsins að Skipholti 50c. Umsóknarfrestur er til 15. júní.

Laun eru samkvæmt kjarasamningum Þroskaþjálfafélags 
Íslands og Áss styrktarfélags

Nánari upplýsingar veita Guðbjörg Haraldsdóttir 
forstöðuþroskaþjálfi  í síma 414-0560 og starfsmannastjóri í 
síma 414-0500.
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Ertu góður sölumaður?

Viltu breyta til?

Við leitum eftir nýjum 
liðsmönnum í eina öfl ugustu 
söludeild landsins. Fyrir rétta 
fólkið eru góð laun íboði.

Umsóknir og fyrirspurnir 
sendist á netfangið 
atvinna@tryggir.is eða 
í síma 590 1600

Laun samkvæmt gildandi samningi viðkomandi stéttarfélags og 
fjármálaráðherra. Umsóknareyðublöð fást í upplýsingum Fossvogi 
og Hringbraut, skrifstofu mannauðsmála Eiríksgötu 5, á heima-
síðu www.landspitali.is. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við 
ráðningar í störf á Landspítala. Öllum umsóknum verður svarað 
þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Landspítali er reyklaus vinnustaður.

Lífeindafræðingar
Lausar eru stöður lífeindafræðinga við blóðmeina-
fræðideild í Fossvogi. Hlutastörf koma til greina. 
Starfi nu fylgir vaktaskylda skv. vaktkerfi  rannsókna-
stofunnar. Umsækjendur skulu hafa löggildingu sem 
lífeindafræðingar.

Umsóknir berist fyrir 16. júní 2008 til Margrétar 
Ágústsdóttur, yfi rlífeindafræðings, blóðmeinafræðideild, 
2. hæð K-bygging við Hringbraut og veitir hún jafnframt 
upplýsingar í síma 543 5045, netfang 
margag@landspitali.is.

KÓPAVOGSBÆR  

LAUS STÖRF
Í LEIKSKÓLUM KÓPAVOGS:

Kynnið ykkur nýjar samþykktir íKynnið ykkur nýjar samþykktir í 

launamálum leikskóla í Kópavogi.launamálum leikskóla í Kópavogi.  

Baugur:  570 4350
 • Leikskólakennarar
 • Leikskólasérkennari/þroskaþjálfi
  v/sérkennslu
Dalur:  554 5740
Störf laus frá 1. ágúst
 • Leikskólak.þroskaþjálfi/leiðbein.
 • Sérkennslustjóri 
 • Starfsmaður í skilastöðu
Efstihjalli:  554 6150
 • Leikskólakennarar frá 1. ágúst
Fífusalir:  570 4200
 • Deildarstjóri 
 • Leikskólakennarar
Hvarf:  570 4900
 • Deildarstjórar
 • Leikskólakennarar
 • Aðstoðarmatráður
Kópahvoll:  554 0120
 • Leikskólakennari frá 1. ágúst
 • Leikskólak/þroskaþj. í stuðning 50% f.hád.
Kópasteinn:  564 1565
 • Leikskólak/leiðb. næsta skólaár (1. ág.)
 • Leikskólak/leiðb.tímab.n.skólaár (1. ág.I
Marbakki:  564 1112
 • Leikskólakennari frá 1. ágúst 
Núpur:  554 7020
 • Deildarstjóri 2-3 ára barna
 • Leikskólakennarar
 • Sérkennsla
Rjúpnahæð: 570 4240
 • Deildarstjóri
 • Leikskólak. á deild/sérkennsla/íþróttir
Urðarhóll – Heilsuleikskóli:  554 7789
 • Leikskólakennarar

Nánari upplýsingar á:
www.kopavogur.is 

og www.job.is

konur & karlar athugið
Loftorka Borgarnesi ehf. óskar eftir að ráða 
meiraprófsbílstjóra hjá fyrirtækinu í Borgar-
nesi, sem allra fyrst.
  
Nánari upplýsingar veitir Áslaug Þorvaldsdóttir 
starfsmannastjóri á opnunartíma  skrifstofu 
kl.08:00 – 17:00 í  síma 433 9000 og  Reynir 
Magnússon fl utningastjóri sími 860-9045

Umsóknir sendist fyrir laugardaginn  7.júní  
nk. á neðangreint heimilisfang merkt
 “bílstjóri” eða á netfangið aslaug@loftorka.is

Loftorka Borgarnesi ehf. er alhliða verktaka-
fyrirtæki á sviði mannvirkjagerðar og  sér-
hæfi r sig í framleiðslu á forsteyptum hlutum 
úr steinsteypu, mestmegnis húseiningum, 
ásamt steinrörum í holræsi. Fyrirtækið rekur 
starfsstöðvar í Borgarnesi, á Akureyri, og í 
Reykjavík.   Starfsmannafjöldi er u.þ.b.  200  
manns. 

Loftorka Borgarnesi ehf.
Engjaás 1, 310 Borgarnes
Sími 433-9000 fax 433-9013   
 www.loftorka.is

Vélvirkjar og bifvélavirkjarVélvirkjar og bifvélavirkjar
Heimir og Þorgeir hf. óska eftir að ráða vélvirkja eða 
bifvélavirkja sem er vanur viðgerðum á vörubílum og 
þungavinnuvélum. Upplýsingar veitir Rakel Ragnarsdóttir 
síma 414-9700 og rakel@melar.is.
Einnig er hægt að sækja um á heimasíðu félagsins 
www.hogth.is.

Heimir og Þorgeir er vaxandi jarðvinnuverktaki sem býður 
óða aðstöðu fyrir starfsmenn.

Heimir og Þorgeir ehf.  •  Hlíðarsmári 2, 201 Kópavogi   •   sími. 414-9700.

KÓPAVOGSBÆR  

LAUS STÖRF
Listasafn Kópavogs – Gerðarsafn
 • Ræsting

Félagsþjónusta Kópavogs:
 • Starfsmenn í tilsjón 50%-100%
 • Aðstoð við heimilisstörf
Roðasalir – sambýli og dagþjálfun
 • Sumarafleysingar:
 • Dagþjálfun
 • Aðhlynning
 • Sjúkraliði

Íþróttamiðstöðin Versalir:
 • Afgreiðsla baðvarsla kvenna, sumarstarf
 • Afgreiðsla baðvarsla karla, sumarstarf
 • Laugarvarsla, sumarstarf
 • Framtíðarstarf v/laugarvörslu/baðvörslu  

 karla

GRUNNSKÓLAR KÓPAVOGS:
Digranesskóli:
Fyrir skólaárið 2008-2009
 • Danskennari 50% starf
 • Umsjónarkennari á yngsta stig
 • Umsjónarkennari á miðstig
 • Kennari í unglingad. í samfélagsfr. og ísl.
 • 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
 • Starfsmenn í Dægradvöl 50%-70%
Kársnesskóli:
Fyrir skólaárið 2008-2009
 • Sérkennari
 • Þroskaþjálfi
 • Stærðfræðikennari á unglingastig
 • Náttúrufræðikennari á unglingastig
 • Umsjónarkennari á miðstig
Kópavogsskóli:
Fyrir skólaárið 2008-2009
 • Sérkennari
 • Danskennari 50%
 • Umsjónarkennari í yngri bekkjum
Lindaskóli:
 • Skólaliði II - gangavörður/ræstir
Smáraskóli:
Fyrir skólaárið 2008-2009
 • Enskukennari á unglingastig
Snælandsskóli:
Fyrir skólaárið 2008-2009
 • Umsjónarkennari á unglingastig
 • Umsjónarkennari á miðstig
Vatnsendaskóli:
Fyrir skólaárið 2008-2009
 • Þroskaþjálfi
 • Kennari á miðstig
 • Stuðningsfulltrúi
 • Kennari á yngsta stig
 • Dönskukennari
 • Heimilisfræðikennari

Nánari upplýsingar á:
www.kopavogur.is 

og www.job.is
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Vilt þú vinna hjá skemmtilegu 
og líflegu fyrirtæki?

365 miðlar óska eftir drífandi sölufulltrúum við sölu á áskriftum að 
sjónvarpsstöðvum fyrirtækisins.

Vinnutíminn er frá 17 til 22, að lágmarki tvö kvöld í viku. Unnið er alla virka daga.

Æskilegt er að umsækjendur hafi reynslu af sölu- og/eða kynningarstörfum, séu 
stundvísir, heiðarlegir, metnaðarfullir og hafi góða þjónustulund.

Umsóknir berist til Jóhanns Kristinssonar, vaktstjóra áskriftardeildar 365 miðla, á 
netfangið johann.kristinsson@365.is.

Lágmarksaldur umsækjenda er 25 ár og eru 40 ára og eldri sérstaklega hvattir til 
að sækja um.

Líflegt framtíðarstarf
á fjölbreyttum vinnustað 
í hjarta Háskólatorgs

Bóksala stúdenta er alhliða bókaverslun staðsett í hjarta Háskólatorgs. Í 
hartnær 40 ár hefur Bóksalan útvegað háskólafólki nauðsynlegan bókakost 
til náms og fræðastarfs. Sérþekking starfsfólks Bóksölunnar og yfirsýn yfir 
heim vísinda og fræða gera hana einstaka meðal íslenskra bókaverslana. 
Markmið og metnaður Bóksölu stúdenta er að vera ávallt í fararbroddi í 
þjónustu við íslenskt háskólasamfélag.

Vilt þú leggja þitt af mörkum til að gera 
Bóksölu stúdenta að enn betri vinnustað?

Við erum að leita að starfskrafti sem hefur lifandi 
áhuga á bókum og á háskólasamfélaginu, og vill 
hafa áhrif á og auðga umhverfi sitt. Ef þú hefur góða 
almenna menntun, þekkingu, tungumálakunnáttu 
og frumkvæði gætir þú verið einstaklingurinn sem 
við leitum að. Í starfinu felst afgreiðsla og ráðgjöf til 
kröfuharðra viðskiptavina, ásamt skyldum störfum sem 
varða þjónustu, vöruframboð og útlit verslunarinnar.

Um fullt starf til framtíðar er að ræða.

Vinsamlegast sendið skriflega umsókn til Bóksölu 
stúdenta Háskólatorgi, Sæmundargötu 4, 101 
Reykjavík eða tölvupóst til sigurdur@boksala.is

www.boksala.is
Háskólatorgi  Sæmundargötu 4  S. 570 0777  boksala@boksala.is  

Smáratorgi 3 | 201 Kópavogi | Sími 575 7500

www.veisluturninn.is

Employees wanted for dishwashing, 

cleaning and other assistance.

Applicants must be personable and service minded.

Veisluturninn is located at the top of Iceland´s 

highest building in Smáratorg. Our stylish 

resturant, first-class catering service 

and conference rooms make Veisluturninn an 

outstanding venue for every kind of event.

If you are interested, contact us at: 575 7500 

or send an e-mail to: atvinna@veisluturninn.is

A job with a view

Landgræðsla ríkisins
Viltu koma og starfa í fallegu umhverfi  í nágrenni 
Heklu í sumar.

Landgræðsla ríkisins í Gunnarsholti óskar eftir 
aðstoð í mötuneyti.  Landgræðslan er 13 km frá 
Hellu á Rangárvöllum.  Boðið er upp á herbergi 
í starfsmannahúsi. Margt starfsfólk á öllum aldri 
á staðnum og góður starfsandi.  Endilega hafðu 
samband.

Nánari upplýsingar um starfi ð veita Jóna María 
Eiríksdóttir, fjármálastjóri, jonamaria@land.is 
og Guðmundur Guðmundsson sviðsstjóri rekstrar-
sviðs, gudmundur@land.is.  Sími 488-3000

Lagnahönnuður
Verkfræðistofan Fjarhitun, Suðurlandsbraut 4, 
Reykjavík, óskar eftir að ráða verkfræðing eða 
tæknifræðing til starfa við lagnahönnun.

Æskilegt er að umsækjandi hafi  reynslu af 
lagnahönnun

Umsóknir skal senda til Fjarhitunar hf. Suðurlands-
braut 4, 108 Reykjavík eða á netfangið 
sigthor@fjarhitun.is , fyrir10. júní n.k.

Upplýsingar veita Sigþór Jóhannesson, framkvæm-
dastjóri í síma 578 4529 og Oddur Björnsson, 
yfi rverkfræðingur í síma 578 4501.

Verkfræðistofan Fjarhitun var stofnuð árið 1962 og 
eru starfsmenn um 60. Fyrirtækið hefur frá upphafi  
gengt stóru hlutverki við nýtingu jarðvarma og 
hönnun lagna- og loftræsikerfa í stórbyggingar.
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Veisluturninn óskar eftir að ráða matreiðslumenn, 
matreiðslunema og þjóna í fullt starf eða hlutastarf. 

Umsækjendur þurfa að hafa metnað fyrir starfinu og ríka þjónustulund.

Veisluturninn er til húsa á tveimur efstu hæðunum í hæstu byggingu landsins við Smáratorg. 
Þar er bæði fyrsta flokks hádegisverðarstaður og einhver glæstasta veislu- og fundaraðstaða landsins. 

Fyrirtaks umhverfi og vinnuaðstaða.

Áhugasamir hafi samband í síma 575 7500 eða með tölvupósti á atvinna@veisluturninn.is.

Spennandi vinnustaður í hæstu hæðum

Hefurðu áhuga 
á íþróttum?

Viltu vinna með 
íþróttafólki?

Körfuknattleikssamband Íslands 
auglýsir tvö laus störf á skrifstofu 

sambandsins

Íþróttafulltrúi
Íþróttafulltrúi starfar á skrifstofu KKÍ 

og sinnir fjölbreyttum verkefnum

Helstu verkefni:
 • samskipti við FIBA Europe vegna félagaskipta 
                    erlendra leikmanna
 • umsjón með heimasíðu KKÍ
 • aðstoð við landsliðsnefndir KKÍ

Hæfniskröfur:
 • þjónustulund
 • metnaður
 • góð alhliða tölvukunnátta

Starf íþróttafulltrúa er nýtt starf og starfi ð felur því í sér 
ákveðna þróun starfssins til að byrja með. 

 Íþróttafulltrúi þarf að hafa gott vald á ensku.

Mótastjóri
Mótastjóri KKÍ starfar á skrifstofu KKÍ og sinnir 

fjölbreyttum verkefnum.

Helstu verkefni: 
 • halda utan um mótakerfi  KKÍ
 • starfa með stjórn og nefndum sambandsins
 • afgreiða erindi sem berast skrifstofu

Hæfniskröfur: 
 • skipulagshæfi leikar
 • þjónustulund
 • metnaður
 • frumkvæði
 • góð alhliða tölvukunnátta

Starf mótastjóra er umfangsmikið starf.  
Mótastjóri þarf að hafa mjög gott vald á ensku.

Umsókn, ferilskrá og mynd berist skrifstofu KKÍ, 
Engjavegi 6, 104 Reykjavík eigi síðar en 9. júní nk. í lokuðu 

umslagi.  Umsækjendur þurfa að tiltaka hvort starfi ð er sótt um.  
Nánari upplýsingar veitir Friðrik Ingi Rúnarsson 

framkvæmdastjóri KKÍ í síma 891-6220 eða í tölvupósti fridrik.
runarsson@kki.is.  Fullum trúnaði heitið.

Sumarafl eysing
Skrifstofu og bókhaldsstarf

Óskum eftir að ráða öfl ugan starfsmann í fjölbreytt starf

Starfsvið      Hæfniskröfur
Viðskiptamannabókhald      Haldgóð tölvukunnátta             
Almenn símavarsla     Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð
Móttaka viðskiptavina       Þjónustulund
Upplýsingagjöf  
Önnur tilfallandi verkefni

Áhugasamir sendi umsókn á arny@veislan.is

Fjölbreytt starf í bakarí
Sumarafl eysing og/eða framtíðarstarf
Vantar starfsmann sem fyrst í handverksbakarí
Þarf að vera stundvís og  sjálfstæður 

Áhugasamir sendi umsókn á arny@veislan.is 

Sunnulækjarskóli
Skóli með áherslu á þróunarstarf 

og nýbreytni í starfsháttum 
auglýsir eftir starfsfólki

Sunnulækjarskóli
Kennara vantar til starfa við Sunnulækjarskóla 
á Selfossi næsta haust.  Skólinn var stofnaður 
haustið 2004 og mun vaxa um einn árgang á ári 
næstu ár. Skólaárið 2008-2009 verða um 400 
nemendur í skólanum í 1. – 8. bekk.

Í skólanum er lögð áhersla á sveigjanlega og 
fjölbreytta kennsluhætti, einstaklingsmiðað nám, 
teymisvinnu kennara, ábyrgð nemenda og góða 
samvinnu allra sem að skólastarfi nu koma.

Umsjónarkennara vantar mið- og elsta stig.  
Einnig vantar sérkennara, ensku- og íþrótta-
kennara. 

Nánari upplýsingar má fá hjá skólastjóra í síma 
480 5400 eða  birgir@sunnulaek.is og á heima-
síðu skólans www.sunnulaekjarskoli.is.  Laun eru 
samkv. kjarasamningi Launanefndar sveitarfélaga  
og KÍ. 

Umsókn með upplýsingum um menntun, starfs-
reynslu og umsagnaraðilum sendist Birgi Edwald, 
skólastjóra, birgir@sunnulaek.is eða Sunnulækjar-

skóli, Norðurhólum 1, 800 Selfoss. 

Grunnskólakennarar
Kennara vantar til starfa við Grunnskólann 
á Blönduósi næsta haust. Um er að ræða 
u.þ.b. 50% stöðu bæði í heimilisfræði og 
tónmennt. Undanfarin ár hefur verið lögð 
áhersla á að þróa samkennslu ólíkra aldurs-
hópa í list- og verkgreinum. Umsæjandi þarf 
að hafa réttindi til að kenna í grunnskóla. 
Æskilegt er að umsækjendur hafi  reynslu af 
starfi  í skóla með einstaklingsmiðaðar 
áherslur. Góðir skipulags, samskipta og 
samvinnuhæfi leikar eru skilyrði.  

Frekari upplýsingar má fi nna á vef skólans 
http://www.blonduskoli.is/ og hjá 

Þórhöllu Guðbjartsdóttur skólastjóra 
(thorhalla@blonduskoli.is) eða 

Sigríði Bjarney Aadnegard aðstoðar-
skólastjóri (sigridurb@blonduskoli.is) 

í síma 452-4147. 

Umsóknarfrestur er til 16. júní nk. og skal 
umsókn skilað með ferilskrá til skólastjóra.
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Tilboð óskast 
Tilboð óskast í Aliner Cabin A,  hjólhýsi, skemmdur eftir 
foktjón. Nýtt ónotað. 

Tilboð skilist inná heimasíðu Tryggingamiðstöðvarinnar hf. 
(útboð tjónabíla ) í síðasta lagi kl 08.00 að morgni 03.júní. 
2008.

Bifreiðin er til sýnis að Hamarshöfða 2, 110 Reykjavík á 
opnunartíma ( frá 8.30 til 16.30 virka daga ) 

Tilboð óskast 
Tilboð óskast í Mercedes Benz  Actros,  dráttarbíl, 
árgerð 2006, ekinn: 110.000,- km,  skemmdur eftir 
umferðaróhapp. 
Tilboð skilist inná heimasíðu Tryggingamiðstöðvarinnar hf. 
( útboð tjónabíla ) í síðasta lagi kl 08.00 að morgni 03.júní. 
2008.

Bifreiðin er til sýnis að Hamarshöfða 2   110   Reykjavík
á opnunartíma ( frá 8.30 til 16.30 virka daga ) 

Tilboð óskast 
Tilboð óskast í  FASSI F800XP bílkrana, 
árgerð 2007,  skemmdur eftir umferðatjón. 

Tilboð skilist inná heimasíðu Tryggingamiðstöðvarinnar hf. 
( útboð tjónabíla ) í síðasta lagi kl 08.00 að morgni 03.júní. 
2008.

Bifreiðin er til sýnis að Hamarshöfða 2, 110 Reykjavík á 
opnunartíma ( frá 8.30 til 16.30 virka daga ) 

Hótelrekstur á 
landsbyggðinni

Vopnafjarðarhreppur auglýsir 
rekstur Hótels Tanga á 
Vopnafi rði til leigu. Hótelið getur 
einnig verið til sölu í heild hafi  
viðkomandi aðilar slíkann áhuga.  Nýlokið er 
gagngerum breytingum á hótelinu.  Leitað er 
eftir aðila, sem er tilbúinn að taka að sér 
spennandi en jafnframt krefjandi rekstur, 
hótels á Vopnafi rði.

Æskilegt er að umsækjandi hafi  
rekstrarmenntun eða reynslu á sviði 
hótel og veitingareksturs.

Allar nánari upplýsingar veitir 
Þorsteinn Steinsson, sveitarstjóri, á skrifstofu 
Vopnafjarðarhrepps í síma 473-1300 eða á 

netfangi steini@vopnafjardarhreppur.is

Umsóknum skal skila á skrifstofu 
Vopnafjarðarhrepps, Hamrahlíð 15, 690 

Vopnafjörður, fyrir mánudaginn 16. júní n. k.

-Vopnafjarðarhreppur

Guðrún og Hrafn veita upplýsingar í síma 599 6050

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.
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Leikskólinn  Hlaðhamrar
Laus störf

Hlaðhamrar  er fjögurra deilda leikskóli þar sem er unnið  
er í  anda hugmynda ,,Reggio Emilia” með áherslu á 

skapandi starf. 

 Við leitum að:
    Leikskólakennurum 
    Þroskaþjálfum
    Leiðbeinendum

Í skólanum er samhentur og skemmtilegur starfs-
mannahópur sem tekur vel á móti þér. Að vinna með 
börnum er gefandi  og skemmtilegt starf. 

Upplýsingar gefur Sveinbjörg Davíðsdóttir leikskólastjóri í 
símum 566-6351 eða 861-3529.  

Kjör eru skv. samningum FL og LN



ATVINNA
SUNNUDAGUR  1. júní 2008 2921

Spennandi tækifæri ! 
Veitingarekstur / aðstaða upp á 16 fm. á Stjörnutorgi 

Kringlunnar til sölu. Hagstæð og þægileg kaup. 

Upplýsingar veitir Kristinn í síma: 898-7924

Tækifæri fyrir konu/r
Til sölu er rekstur tengdur heilsurækt og hreyfi ngu.  
Fyrirtækið er í góðum rekstri með traustan viðskipta-
vinahóp.  Tilvalið fyrir konu/r með áhuga á heilsurækt.

Áhugasamar sendi upplýsingar á 
heilsuraekt@hotmail.com

Útboð
Leikskólinn Reykjakot 
- endurgerð leiksvæðis

Mosfellsbær óskar eftir tilboðum í lóðaframkvæmdir við 
leikskólann Reykjakot  vegna endurgerðar á lóð. Um er að 
ræða jarðvinnu, landmótun og yfi rborðsfrágang. 

Helstu magntölur: 
Gröftur:      1.000 m3
Fyllingar:     1.000 m3
Girðingar:           300 m
Hellulögn:          540 m2
Timburpallar:         200 m2  
Niðursetning á tækjum:             5 stk     

Áætluð verklok 15. ágúst. 2008. Prentuð útboðsgögn verða 
afhent í Þjónustuveri Mosfellsbæjar Þverholti 2 1. hæð, 
frá og með þriðjudeginum 3.júní 2008. Hægt verður að 
fá útboðsgögn á geisladiski án endurgjalds. Tilboðum skal 
skilað á sama stað fyrir kl. 11:00 föstudaginn 20. júní n.k þar 
sem þau verða opnuð í viðurvist þeirra bjóðenda sem þess 
óska. 

     Tækni og umhverfi ssvið Mosfellsbæjar

__________Útboð ___________

Faxaflóahafnir sf óska eftir tilboðum í verkið: 

MALBIKUN 

Reykjavík og Akranesi 

Magntölur eru helstar: 

 ... Malbikun yfirlag 1.407 tonn 
 ... Malbikun undirlag 41 tonn 
 ... Útlögn alls 12.500 m2

 ... Fræsing 390 m2

Útboðsgögnin verða afhent endurgjaldslaust hjá 
Verkfræðistofunni Hnit h.f., Háaleitisbraut 58-60, 108 
Reykjavík frá og með þriðjudeginum 3. júní n.k. 

Tilboðum skal skila til skrifstofu Faxaflóahafna sf., 
Tryggvagötu 17, fyrir miðvikudaginn 18. júní 2008 
klukkan 10:00. Tilboð verða opnuð á sama stað og 
tíma.           

Verklok eru 20. ágúst 2008.

Óskum eftir 
reyndum og sjálfstæðum smið.  

Fyrirtækið hefur starfað í 30 ár.

Upplýsingar í síma 847 0002,  eev@simnet.is

Kópavogsbær auglýsir byggingarétt til úthlutunar 
á eftirtöldum lóðum:

1. Austurkór 107 - Einbýlishús á einni hæð auk kjallara.
Um er að lóð fyrir einbýlishús á einni hæð auk kjallara.  Heimilaður hámarksgrunnfl ötur húss er 400 fm.  Heildarlóðargjöld eru kr. 
14.609.317. Lóðargjöld eru annarsvegar yfi rtökugjöld og hinsvegar gatnagerðargjöld.  Gatnagerðargjöld eru lágmarksgjöld og miðast við 
700 m³.  Ef byggt er umfram 700 m³ greiðast viðbótargatnagerðargjöld.  

2. Þorrasalir 21 - Einbýlishús á tveimur hæðum.  
Um er að lóð fyrir einbýlishús á tveimur hæðum.  Heimilaður hámarksgrunnfl ötur húss er 300 fm.  Heildarlóðargjöld eru kr.  14.490.316.  
Lóðargjöld eru annarsvegar yfi rtökugjöld og hinsvegar gatnagerðargjöld.  Gatnagerðargjöld eru lágmarksgjöld og miðast við 700 m³.  Ef 
byggt er umfram 700 m³ greiðast viðbótargatnagerðargjöld.  

3. Ástún 6 - Fjölbýlishús.  
Um er að ræða 12 íbúða fjölbýlishús á þremur hæðum auk bílageymslukjallara.  Gert er ráð fyrir 28 bílastæðum á lóðinni, þar af 16 í 
bílageymslu.  Upplýsingar um heildarbyggingarmagn er að fi nna á deiliskipulagsuppdrætti.  Lóðargjöld eru kr. 102.881.800. Lóðargjöld 
eru annarsvegar yfi rtökugjöld og hinsvegar gatnagerðargjöld.  Gatnagerðargjöld eru lágmarksgjöld og miðast við 1400 m².  Ef byggt er 
umfram 1400 m² greiðast viðbótargatnagerðargjöld.  

Ofangreindar lóðir eru byggingarhæfar.  Nánar verður kveðið á um afhendingu í úthlutunarbréfi .  Lóðargjöld eru bundin byggingarvísitölu 
og breytast með henni.

Úthlutunargögn ásamt umsóknareyðublöðum og úthlutunarreglum, fást afhent frá miðvikudeginum 4. júní hjá þjónustuborði Kópavogs, 
Fannborg 2, 1. hæð, alla virka daga frá  kl. 8-16:00.  Úthlutunargögn fást afhent fyrir kr. 1000 en einnig er hægt að nálgast gögnin á 
vefsíðu Kópavogs www.kopavogur.is.   

Umsóknum skal skilað á sama stað fyrir kl. 16:00 þriðjudaginn 18. júní n.k. Vakin er athygli á reglum Kópavogsbæjar um úthlutun á 
byggingarétti fyrir íbúðarhúsnæði. Þá er jafnframt vakin sérstök athygli á því að umsóknum einstaklinga um byggingarétt þarf að fylgja 
staðfesting banka eða lánastofnunar á greiðsluhæfi . Fyrir umsækjendur einbýlishúsalóða kr. 35 milljónir. Fyrirtækjum ber að skila 
ársreikningi sínum fyrir árið 2007. Yfi rlýsing frá banka og lánastofnunar um greiðsluhæfi  og  lánamöguleika umsækjenda skal vera án 
fyrirvara. Æskilegt er að umsækjendur leggi inn skattframtal.

Bæjarstjórinn í Kópavogi.

Framkvæmda- og tæknisvið

Útboð
Hveragerðisbær auglýsir hér með 
útboðið Gatnagerð Hveragerði 2008. 

Verkið felst í endurbyggingu á götuni Þórsmörk, sem er eldri 
gata í miðbæ Hveragerðis. Einnig að lengja götuna Þelamörk til 
auturs. 

Jarðvegsskipta skal götustæði og stíga, og fylla í með burðarlagi 
þar sem þess er þörf. Leggja skal frárennslisstofna í götu, 
leggja heimæðar inn á lóðir, gera niðurföll og leggja að þeim 
regnvatnslagnir.  Leggja skal hitaveitu, OR-gagnaveitulagnir, 
símalagnir og aðstoða við lagningu rafmagns.  Hæðarsetja 
akbrautir og malbika.  Steypa kantsteina og malbika gangstétt.  

Helstu magntölur eru:
- Gröftur    4856 m3
- Fleygun/sprengingar   300 m3
- Fyllingar    4593 m3
- Fráveitulagnir    626 m
- Vatnslagnir    471 m
- Hitaveitulagnir   419 m
- Malbikun    3361 m2

Útboðsgögn verða afhent á rafrænu formi á heimasíðu 
Verkfræðistofu Suðurlands.

Þeir sem hyggjast gera tilboð í verkið skulu hafa samband við 
Nönnu í síma 482 3900, eða með tölvupósti til 
nanna@verksud.is og gefa upp nafn, heimilisfang, síma og 
netfang og fá í kjölfarið úthlutað aðgangi að FTP svæð 
Verkfræðistofunnar þar sem gögnin eru vistuð.

Verklok eru áætluð 1. janúar 2009. Opnun tilboða fer fram 
mánudaginn 16. Júní  2008, kl. 11.00 á skrifstofum Hveragerðis-
bæjar að Sunnumörk 2.

Útboð á skólaakstri 
fyrir Grunnskóla Akureyrarbæjar

Hagþjónusta Akureyrarbæjar, fyrir hönd Skóladeildar 
Akureyrarbæjar, óskar eftir tilboðum í akstur nemen-
da í grunnskólum fyrir Akureyrarbæ.  Samningstími er 
frá 20. ágúst 2008 til 19. ágúst 2011 með möguleika 
á framlengingu 2x í 1 ár.

Umsjónaraðili útboðsins er:
 Hagþjónusta Akureyrarbæjar 
 Valdís G. Jónsdóttir, verkefnastjóri
 Geislagötu 9, 600 Akureyri
 Sími: 460-1153  Fax: 460-1001
 Netfang: valdisjons@akureyri.is

Útboðsgögn verða seld á kr. 5.000 frá og með 2. júní 
2008, kl. 14:00 í þjónustuanddyri Akureyrarbæjar, 
Geislagötu 9, 600 Akureyri.
Hægt er að fá útboðsgögn send með tölvupósti sé 
þess óskað.

Tilboðum skal skila á sama stað eigi síðar en 30. júní 
2008 kl. 14:00 og verða þau opnuð kl. 14:05 þann 
sama dag í fundarsal fyrstu hæðar Geislagötu 9 að 
viðstöddum þeim bjóðendum, eða fulltrúum þeirra, 
sem þess óska.

Verkefnastjóri hagþjónustu

Útboð
Blikastaðanes - stígagerð

Mosfellsbær óskar eftir tilboðum í gerð malbikaðs göngustígs 
á Blikastaðanesi. Um er að ræða jarðvinnu, landmótun og 
yfi rborðsfrágang. 

Helstu magntölur: 
Gröftur:     2.750 m3
Fyllingar:    4.300 m3
Malbik:     5.400 m2

Áætluð verklok 15. ágúst 2008. Prentuð útboðsgögn verða 
afhent í Þjónustveri Mosfellsbæjar Þverholti 2, 1. hæð, frá og 
með þriðjudeginum 3.júní 2008. Hægt verður að fá útboðs-
gögn á geisladiski. Tilboðum skal skilað á sama stað fyrir 
kl. 14:00 föstudaginn 20. júni n.k þar sem þau verða opnuð í 
viðurvist þeirra bjóðenda sem þess óska. 

         Tækni og umhverfi ssviðMosfellsbæjar



BÍLAR &
FARARTÆKI

Ford F-350 Crew Cab 6,4 dísel King 
Ranch Nýr Bíll Enginn hraðatakmarkari, 
Þessi er með öllu Sjá myndir www.bila-
salaislands.is raðnumer 177718 Verð 
5.180.000.- m/vsk skoðum skipti

Bílasala Íslands
Skógarhlíð 10, 110 Rvk.

Sími: 510 4900
896 1337 / 896 9693

www.bilasalaislands.is

 Bílar til sölu

Glæsilegur Ford Escape Limited V6. 
árg. 2006 Ekinn 18.000 mílur. Hlaðinn 
aukabúnaði, Bíll frá Brimborg enn í 
ábyrgð! Verð 3.490.000 yfirtaka á láni 
og skipti á ódýrari koma til greina. uppl. 
í síma 822 0102.

Ekkert út!
Verktakar athugið! VW Transporter 
Kombi, Bensín, skráður 10/2001, 
146.000 km, til sölu gegn yfirtöku á SP-
bílasamningi. Nánari upplýsingar í síma 
892 9841 & shc@hive.is.

BMW 520 TDI Sport STW
Árg. ‘03 sk. ‘09 Ek. 189 þ. síma, DVD, 
16“ felg. Listav. 2,5 m. Tilboð 1,5 m. 
Skipti á ódýrari. S. 844 8606.

Yfirtaka 650þ 17þ á má
Toyota Tacoma 2000“ sjálfskiptur ekinn 
140þ 662-8290

Toyota Yaris ‘99. Mjög gott eintak, ek. 
110.000. Skoðaður. án ath. Aðeins Kr. 
420.000. Uppl. í s. 897 7756 & 861 
1068.

90 Crusier gríðalega fallegur og vel 
með farinn jeppi. Ekinn 140.000, 35“ 
míkroskorinn dekk. S. 861 1068.

Pajero 35“ breyttur ekinn 2500km, árg 
2008 Diesel. Eyðslugrannur og frábær 
bíll. Filmur, krókur, ssk, osfrv. Ásett 
verð 6.750 þús; Nánari uppl í síma 
897 7571.

Toyota Avensis árg. ‘06, station, bsk, 
ek. 30 þús. Vetrardekk á felgum fylgja. 
Yfirtaka á láni eða verðtilboð. Skoða öll 
skipti. S. 821 9812.

Sprækur og sparneytinn
Kia Picanto Disel til sölu. Eyðir 4,4 
l/100km. Vistvænn bill. Frítt að leggja 
í miðbænum. Verð 1.490 þúsund. Ákv. 
985 þús. 16 þús á mánuði. Sími: 821 
2562

TYM Fjölnota tæki
Grefur, slær, mokar, plægir, tætir, borar 
og margt fl. 3ja ára ábyrgð. Hagstæð 
lán. tym.is s. 697 3217.

BMW X5 4,4L 2001 árg ekinn 137,000km. 
Glæsilegur bíll sem sér ekki á, Einn með 
öllu.Td, loftpúðafjöðrun, Zenon ljós, 
leður, rafmagn í öllu, topplúga, 19“felg-
ur og nýleg dekk Ásett verð hjá B&L er 
3,5m en ég er til í að skoða öll skipti og 
gott staðgreiðsluverð, áhvílandi er ca. 1 
miljón. S.8961312 Haukur

Range Rover Sport HSE 07/’06. Diesel. 
Ek. 45 þús. Með öllu aukahlutum. 
Einnig Harmon Kardon, læst drif. Einn 
eigandi. Umboðsbíll. V. 6.990 þús. strg. 
S. 896 1116.

Porche 911 Carera Cambriolet árg. ‘01, 
ek. 60 þ.km. Blæja og toppur, með 
öllum aukahl. Verð 6,9 tilboð 4990 þ. 
strg. áhv. 3,8 ísl. S. 896 1116.

Stórafsláttur 800 þús.
MMC Outlander ‘04. 2,4 sjálsk, ek. 
50 þús, sk ‘09. Góður og fallegur 
bíll Listaverð 2,360,000 okkar verð 
1,560,000 stgr. uppl.770 7501.

Musso ‘98 ek. 159 þús. v. 390 þús. 
Uppl. í s. 661 8378.

Nissa Almera ‘98. 1,6 beinsk ek 167 
þús góður bíll verð 250,000 stgr. Uppl 
7707501.

Paggio Tripper ‘01. 1,3 beinsk burð-
argeta 700kg.sparneytin bíll eðir ca 
4-5 á hundraði.verð 200,000 stgr. Uppl 
7707501.

Cherokee Hemi og Corolla 
á yfirtöku

‘05 Hemi m. öllu ek. 60þ. áhv. 3.3m. 
Corolla ‘03 ek. 106þ. 5d. stutt. áhv. 
830þ. s. 690 1900.

Vantar allar gerðir bif-
reiða á skrá, Mikil sala

Netbílar.is stórlækka þinn sölukostnað. 
Föst þóknun upp að tveimur milljón-
um aðeins 34.900 fyrirþitt ökutæki. 
Kynntu þér málið á Netbilar.is Gerðu 
verðsamanburð. Bílasalan Netbílar.is, 
Hlíðasmára 2, S. 588 5300

Tilboð í rekstrarleigu
Óskað er eftir tilboði með vsk (mán-
aðargreiðslur) í rekstrarleigu á 
Audi Q7 árg.’07 með 3L diesel vél. 
Rekstrarleigutímabil er til 05.06.10. 
Upplýsingar veittar í síma 893 4295. 
Tilboð skulu send í afgreiðslu frétta-
blaðsins merkt „box 7070“.

Tilboð í rekstrarleigu
Óskað er eftir tilboði með vsk (mánað-
argreiðslur) í rekstrarleigu á Volkswagen 
Touareg árg.’05. með disel vél. 
Rekstrarleigutímabilið er til 05.01.09 
Upplýsingar verða veittar í síma 893 
4295. Tilboð skulu send í afgreiðslu 
fréttablaðsins merkt „box 7070“.

EYÐIR MINNA EN YARIS Í 
MEGRUN!!!

Toyota Corolla Wagon Terra VVTI Skráður 
12/2000 Ekinn 91.000 Beinskiptur. 
Ásett verð 590.000 öll tilboð skoðuð! 
Sími 821 5588

Land Cruiser árg. ‘05, disel, ek. 50 þ. 
Yfirtaka á láni 4260 þ. engin útborgun. 
S. 694 5724.

BMW 850 árg91’ ek.250þus. 
Verð.950þus. skoða skipti á jeppa eða 
mótorhjól. Uppl. s.8203478

MBenz Sprinter 418 CDI. ekinn 20þ km 
ssk. Uppl í S 692-9877

Peugeot 306, árg. ‘98, ek. 135 þús. 
Nýsk. V. 150 þús. Uppl. í s. 894 3998.

Mitsubishi Pajero, árg. ‘97. V. 420 þús. 
Skipti á mótorhjóli. Uppl. í s. 894 3998.

Óska eftir að kaupa export outiclinal 
traktor, trukk, asfalt tank og bensíntank 
árg. ‘88. Má þarfnast viðgerðar. S. 823 
5971.

 250-499 þús.

Kia Sportage 2000’ ekinn 127þús, mjög 
vel með farinn, fer ódýrt á 300þús. 
s:8484779, Ragnar.

450 þús stgr
Hyunday H-1 ‘00.T.D.intecoler,sjálsk,10 
manna topp bíll henta vel sem vinnubíll 
eða fyrir stóra fjölskildu.Uppl 7707501.

 500-999 þús.

Glæsivagn til sölu!!! Lincoln Continental 
Signature árg.1994. Einn með öllu! 
Uppl. í síma 8620646

Subaru Impreza GX-2000 beinsk. ek 
138 þús. Skoðun 09. Verð 840 þús eða 
tilb. S. 8647447

 1-2 milljónir

Volvo V70, nýja lagið, blár. Keyrður 
150 þkm. Góður bíll. Verð 1.3 m Sími 
8245367

 2 milljónir +

Fæst gegn yfirtöku + sölulaun!!!! Subaru 
Legacy SPORT WAGON 2007 sjálfskiptur 
ekinn 21 þús km grár sumar- og vetrar-
dekk á 17 tommu álfelgum. Lánið er 
2.980.000 kr afborganir um 53.000. Til 
sýnis hjá Toppbílum. S. 869 8132. 

Mazda RX-8 ek. 59 þ. Flott eintak. 20“ 
felgur. Fæst gegn yfirtöku. Skoða öll 
skipti. S. 665 8208.

 Bílar óskast

Óska eftir heddi í VW Caravelle árg. ‘86, 
1600 td, jafnvel alla vélina. Uppl. í s. 
899 9489.

Bíll óskast verð kr 30 til 60 þúsund 
má þarfnast lagfæringar. uppl í síma 
8204640.

Lítill bíll óskast á allt að 200 þús. 
Skoðaður 09 og í góðu ástandi. 
s.8681087.

 Jeppar

Tilboð! Land Rover Discovery II SE árg 
2002, v. 2,4 m. Ek. 41þ mílur, tvær 
topplúgur, rafm. í sætum, speglum 
og rúðum, 6 diska cd magasín ofl. - 
mjög vel með farinn. Uppl. hjá Bílasölu 
Guðfinns, Stórhöfða 15, s. 5621055, 
guffi@guffi.is

TILBOÐ—-3.500.000—- Ásett 4.900.000 
Range Rover 2003 HSE 4,4 með öllu. 
Ekinn 132.000 km. 19“ felgur með 
nýjum sumardekkjum. 18“ felgur með 
nýlegum vetrardekkjum. Uppl. í s. 822 
2550.

BMW X5 disel árg. 2004 ek.85 þ.km 
svartur Dráttarbeisli - Glertopplúga 
- Hraðastillir - Allt rafdrifið - Fluttur 
inn og þjónustaður af umboði. Verð 
4.690.000 en fæst á 3.900.000 stað-
greitt. Upplýsingar í síma 8218190

Hummer H3 ‘06 lúxus útgáfa, ek. 25 
þ. Fæst gegn yfirtöku. Skoða öll skipti. 
S. 665 8208.

Til sölu GRAND CHEROKEE árg. 2000 
Gott eintak uppl. í 8222660

Góð Kaup. Ford Focus ár.2000. Þarnast 
viðgerðar. Uppl. í síma 770-0227

 Fornbílar

Buick ‘55 Special. Þarf að dúlla aðeins 
í en í þokkalegu lagi. Verð 990 þ. Uppl. 
í s. 844 5222.

 Vörubílar

M.Bens 917 árg. 2000 ekinn 95 þús. km. 
Kassi: trefjar í hliðum og hurðum gólf: 
krossviður með rifflaðri álplötu l. 4,90m 
b. 2.38m h. 2.20m lyfta að aftan. Kassi 
þarfnast viðhalds Góð dekk upplýsingar 
í síma 660 2544

Kranabíll Benz 1317 árg. ‘92 ásamt 
vagni. Kjörið fyrir bændur og verktaka. 
Uppl. gefur Árni í s. 898 5587.

 Húsbílar

Álbox fyrir ferðabíla KE Málmsmíði, 
Hamarshöfða 5. S. 587 0626 & 696 
3522.www.ke.is

[ ALLAR SMÁAUGLÝSINGAR VIKUNNAR Á visir.is ]
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Til sölu Dethleffs Fortero A 6975, Ford 
Transit TD. Nýrskr. 2008, afturdr., svefnpl. 
f 6. Glæsilegur bíll, hlaðinn búnaði. 
Uppl. í s. 664 5638 & 662 5050.

Nýr húsbíll Tecstar, M. Bens undirvagn, 
150 hp. afturdrif, 4 manna. Einn með 
öllu á frábæru verði. Uppl. í s. 462 3061 
& 892 5504 www. skandic.is

Íbúð á hjólum
Chevrolet P30. Ek 45 þús. mílur bíllin er 
í góðu standi, en þerfnast smá aðhlinn-
ingar. Sko ‘09. Bíllinn er búinn öllum 
þægindum. Verð 3.990.000- áhvílandi 
lán er 1.700.000-. Staðgreiðsluverð 
3,200.000.- Uppl. í s. 770 7501.

 Mótorhjól

Á í húsi þessi hól til
Suzuki KingQuad 750: 979.000 Suzuki 
kingQuad 450: 849.000 Suzuki Eiger 
400: 619.000 Suzuki QuadSport: 
799.000 Suzuki RM-Z250: 709.000 
Suzuki RM-Z450 götuskr. 790.000.- Öll 
hjól eru ný uppl. motorval.is/motorval@
motorval.is / 699 2929 / 822 0797

Kawasaki Vulcan 1500 ‘98 Nýtt stýri, 
hiti í handföngum. 34Þ míl. Yfirfarið 
og klassað vorið 2007 Lítið gler og 
töskur fylgja. Verð 750 þús S. 421-5452 
Verslunin Icebike S. 861-5137 Klara

Til sölu GASGAS EC200 árg ‘04, nýyf-
irfarið og í toppstandi, uppl í síma 
664-0370

Honda Shadow VT750 árg 2005, ek 
8þ km. Skoðað 2010. Verð 700þ. Ákv. 
290þ. s:8605761

Suzuki DR 400 Z ‘06 á götuna 07. Lítið 
keyrt. Uppl. í s. 617-8831 Óli.

Til sölu Yamaha TDM 900 A ‘06 Töskur 
ofl. aukahl. Uppl. í s. 467 1051.

 Vélsleðar

Höfum góða geymslu fyrir vélsleða 
o.þh. á höfuðborgarsvæðinu til loka 
Oktober. Uppl. 661 3131.

 Kerrur

Hestakerra. Til sölu 2 ja hesta kerra vel 
með farin og í góðu lagi. Uppl. í s. 897 
7655. Fornbíll Saab 96 árg. 72 ekinn 
76000 þús. frá upphafi til sölu. Uppl. í 
s. 897 7655.

 Hjólhýsi

Ný Hobby hús á frábæru verði ýmsar 
stærðir til af vel útbúnum húsum Sjá 
nánari uppl. www.bilasalaislands.is

Travel Lite
Pallhýsi, hlaðin aukabúnaði, besta verð-
ið, til sýnis og tilbúin til afhendingar á 
Oddagötu 8 Rek. Ferðapallhýsi ehf, s. 
663 4646 Travellitecampers.com

Til Sölu LMC Lord Exquisit 660 D 2008 
Nýtt og ónotað. Aldi hitakerfi, Heitt 
vatn, Sturta og klósett, Auka rafgeymir, 
220v Inverter, sólarsella, leður sæti, 
svefnpláss fyrir 4, flutt inn af umboði, í 
ábyrgð, möguleiki á yfirtöku á láni. Verð 
5.7 m. Upplýsingar í síma 892 0382.

Hjólhýsi Travel King 580 árg. 2007 ónot-
að. Svefnpláss fyrir 6, alde hitun, sér 
einangrað. Gott verð. Uppl. í s. 462 
3061 & 892 5504 www. skandic.is

Bílasala Íslands, Skógarhlíð 10, 110 
Reykjavík. S. 510 4900 / 896 1337 / 
896 9693. www.bilasalaislands.is

Notað „gamalt“ hjólhýsi óskast keypt! 
Vil kaupa af þér notað „gamalt“ hjólhýsi. 
Verður að vera snyrtilegt að innan og í 
nothæfu-ástandi. Nánari upplýsingar, 
Kata síma 7701075

 Fellihýsi

Fleetwood Laramie, árg. 2004, 10 
ft. + geymslubox til sölu, lítið notað. 
Sólarsella, fortjald, útvarp,CD og WC. 
Engin skipti. Verð 1.180.000, uppl. sími 
8426550

Til sölu Palimino Colt ‘98 fellihýsi. verð 
470.þ upplýsingar í síma 8563445

Óska eftir 8-10 fet, með fortj., svefntj. og 
helst sólarsellu. Árg. 98-05, ekki meira 
en 500 þús. Borga strax og sæki fljótt. 
Uppl. 866-8074 / 860-2643

 Tjaldvagnar

Til sölu þessi frábæri camper sem hefur 
verið í notkun í 2 sumur. Aðeins 350 
kg og sterkur sem tröll. Lofttjakkar 
lyfta þaki. 220 v hleðslutengin og fl. 
sem er til bóta frá frumgerðinni. Sjón 
er sögu ríkari verð 1.450.000. ( tilboð 
) Upplýsingar á maggi@flp1.is og 822 
8244.

Til sölu Combi Camp árg 2005 með 
eldhúseiningu og kassa á beisli verð 
690.000 uppl í s 6609596

 Bátar

Útsala!
Útsala a Köfunarbúnaði & Námskeiðum 
www.kofunarskolinn.is Sími 699 4556.

Tilboð óskast
Gerðu góð kaup núna á skemmtibát 
fyrir næsta sumar. Marex 330 árg. ‘01 
2x260 Volvo Penta, fullbúinn bátur með 
öllu sem þarf, vel búinn tækjum. Góðir 
lánamöguleikar í boði. S. 892 6113

Tehri SeaFun bátur með 25hp Mercury 
mótor auk aukahluta. Lengd 405 sm. 
breidd 160 sm. Upplýsingar í síma 
896 5412.

Bátur til sölu. 1600cc, árg. ‘98, ek. -1 
þús km. Nýskr. ‘98. V. 1.450 þús. Uppl. 
í s. 821 7444.

Mercury Mystique 1996, nýskoðaður, 
150þús. Ekinn 67mph (100km). V6 
vél. skemmtilegur bíll. Stefán gsm 616 
8888.

Til sölu utanborðsmótor 85 hestöfl. 
Mótorinn er með lyftu. Verð 50.000,- 
upplýsingar í síma 860-0485

Bátur óskast
Á handfæra og línuveiðar allt að 12 
tonn. Upp. í s. 857 7211.

 Aukahlutir í bíla

Superchips tölvukubbar í bíla 10 ára 
reynsla af breytingum www.kraftkubb-
ar.com

 Hjólbarðar

35“ Wild Country jeppadekk (35x12,5) 
microskorinn og vel með farinn. V. 45 
þ. S. 699 2447.

ÞJÓNUSTA

 Hreingerningar

Hreingerningar ehf. S: 868 5599

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

Tek að mér þrif í heimahúsum. Vön 
manneskja, vönduð vinnubrögð. Uppl. 
í s. 8418036.

 Garðyrkja
Garðsláttur, trjáklippingar, garðaúðun, 
beðahreinsun o.fl. Hér færðu alla við-
haldsþjónustu á einum stað fyrir garð-
inn. Garðlist 554 1989 www.gardlist.is.
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SMÁAUGLÝSINGAR

1988 - 2008
Áreiðanleg og persónuleg í 20 ár. 
Þaulvant starfsfólk, það sama ár eftir 
ár. Úrvals tæki og kunnátta við notkun 
þeirra. Ef þú vilt pottþéttan aðila í 
garðvinnuna ertu á réttum stað. Skoðið 
heimasíðuna, gardarbest.is, s. 565 1400 
& 698 9334. gardarbest@gardarbest.is

Getum tekið að okkur húsgrunna, stóra 
sem smáa sem og aðra jarðvinnu. Fljót 
og góð þjónusta. Stálás ehf S: 860-2610 
stalas@simnet.is

Tökum að okkur allt sem viðkemur 
garðinum, auk allrar almennrar smíða-
vinnu - lögg. húsasmíðameistari. Vanir 
menn, snör handtök. Sælugarðar s. 
824 1238.

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

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

Blómstrandi garðar
Garðsláttur, fellum tré, klippum og sinn-
um öðrum garðverkum. Þið hringið og 
við komum. S. 695 5521

Tökum að okkur alla almenna umhirðu 
garða. Sláttu-og garðaþjónustan. S. 823 
4924.

ÚÐI ehf - Garðúðun. Örugg þjónusta í 
35 ár Úði ehf - Brandur Gíslason, skrúð-
garðameistari Sími 553 2999.

Garðeigendur!
Klippum tré og runna. Fellum einnig 
tré og fjarlægjum. Vanir menn. S. 82 
131 82

Garðeigendur ATH!
Klippum tré og runna. Fellum einnig 
tré og fjarlægjum. Vanir menn. S. 691 
9022.

Sláum gras á mjög góðu verði. Fljótleg 
og góð þjónusta. Gerum pantanir strax 
fyrir sumarið. S. 897 4673, Ignas.

 Bókhald

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

 Málarar

Getum bætt við okkur verkefnum úti og 
inni. Tilboð eða tímavinna. Málið ehf. 
S. 896 5758.

NÚNA ER KOMIÐ AÐ 
VIÐHALDI !!! 

Almennar viðgerðir, öll málningarvinna. 
Traust vinnubrögð, sanngjarnt verð. 
Uppl. gefur Magnús í s. 695 1918.

 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.)

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

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

Sólpallasmíði
Reynsla & vönduð vinna. Föst verðtilboð 
eða tímavinna. Ólafur Örn s. 696 5460.

 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

 Veisluþjónusta

Salurinn í Sjáfstæðishúsinu Hafnarfirði 
Strandgötu 29, er til leigu fyrir margs 
konar viðburði. Tekur allt að 70 manns 
í sæti. Borðbúnaður og dúkar fylgja. 
Eldunaraðstaða og kæligeymsla. Hafið 
samband við Lindu í síma 8986412.

 Viðgerðir

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

 Önnur þjónusta

Ljósmyndun
Tveir vanir menn taka að sér 

ljósmyndun og upptökur við öll 
tækifæri s.s. veislur, fjölskyldu-

myndatökur og þ.h.
Uppl. í s. 869 9396, Anton eða á 

anton.k@visir.is

KEYPT
& SELT

 Til sölu

Netlagerinn.is
Rafmagnsbílar verð 19.990 kr. 
Rafmagnshjól verð 13.990 kr. Pantanir 
á www.netlagerinn.is netlagerinn@net-
lagerinn.is eða í síma 8654 015 frá 18 til 
22. Sendum hvert á land sem er!

Netlagerinn.is
Infrarex, infra rauður hita lampi. Virkar 
vel á bakverk í mjóbaki, liða/ vefjagigt, 
tennisolnboga og tognanir. Virkni á 15 
mín. Sendi í póst kröfu um allt land. 
Verð 6.900. Pantanir á www.netlager-
inn.is netlagerinn@netlagerinn.is eða í 
síma 865 4015 frá 18 til 22.

Eldsneytis Sparari!
Hvirfil tæki í alla BÍLA & JEPPA, 
SPARNAÐUR: 7% til +27% þetta virk-
ar! Meiri Kraftur. Verð frá 9900.-kr. 30 
daga skilaréttur. SKM ehf Bíldshöfða 16. 
S:5178400 WWW.SKM.IS

Stubbahúsin f. utanhúss reykingar. 3 
stærðir á vegg og standur. Pöntunars. 
555 6200. stubbahus.is

Fallegur Comby Camp tjaldvagn árgerð 
2004 með mjög stóru og góðu for-
tjaldi sem tjaldast með vagninum. Verð 
550.000.- Upplýsingar í síma 8989591 
Jón Vilberg.

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

Eldhúsinnrétting frá Lumex úr kirsu-
berjavið og gegnheilar innihurðir, kirsu-
berjavið. Uppl. gefur Magnús s. 894 
6221.

 Óskast keypt

Óska eftir gám eða vinnuskúr. Uppl. í 
s. 896 1976.

 Hljóðfæri

Dúndurtilboð!
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

Gamalt Steinback píanó til sölu. Uppl. 
í s. 891 8402.

 Tölvur

Óska eftir að kaupa Macintos -tölvu. 
Uppl. í s. 849 5069.

 Vélar og verkfæri

Handlyftivagnar 2500 Kg - Hraðlyfta 
(QL). Verð 28600 - PON ehf - S. 552 
0110 www.pon.is

Iðnskólinn í rvk selur notuð tæki- suðu-
vélar, rennibekki og ýmsan annan 
búnað. Selst í núverandi ástandi. Salan 
hefst miðvikudaginn 4. júní kl. 11 í 
málmiðnadeild Iðnskólans. Nánari uppl. 
veitir Egill í síma 822 2354.

 Til bygginga

Mótaborð (dokar) 1.675 kr/m, mótabit-
ar 1.185 kr/m,timbur 1x6 og 2x4 á 155 
og 205 kr/m, allt verð með vsk.Kíktu á 
ulfurinn.is eða s. 840-7273, Halldór.

Til sölu 5stk fölningarhurðar og karmar 
90cm breið. Hálfvirði. Uppl. í s. 848 
0328.

 Verslun

HEILSA

 Heilsuvörur

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

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

 Fæðubótarefni

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

Nýtt á Íslandi !

CALLUS PEEL

Frábær meðferð til að ná 
siggi af hælum og tábergi

Meðferð sem tekur aðeins 15 
mínútur Örþunnir klútar lagðir 

á svæðið fóturinn pakkaður 
inn í plastfilmu í 10 mín Skafa 
ÞÉTT með spaðanum í 2 mín 

og raspa húðina vel á eftir Að 
lokum borið á krem Pakki með 

sköfu, raspi ásamt 10 auka 
raspfilterum kremi, 5 pakkningar 

af undraklútunum með 2 stk í 
pk. og kremtúpu Á verði einnar 

fótsnyrtingar
Útsölustaðir Snyrtistofur 

Fótaaðgerðastofur Apótek Verð 
kr 5900 www.eyglo.is

 Ýmislegt

Súrefnismettunarmælar á frábæru verði. 
Einnig höfum við aðgang að öllum 
mögulegum vöruflokkum. Það sem við 
eigum ekki reynum við að útvega. K-
Matt ehf. S. 421 8999 eða k-matt@
simnet.is Opið 09-11:30 & 13:15-16:30 
alla virka daga.

HEIMILIÐ

 Dýrahald

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

mynni.is
Sími 566 8417 og www.dals-

mynni.is

Dverg Schnauzer hvolpar til sölu með 
HRFÍ ættbók. Uppl. í s. 897 6229.

Labradorhvolpur, gulur rakki til sölu. 
Ættb.færður hjá HRFÍ. Uppl. í s. 
5861669, 8220383, 8222118 og á 
www.labbapabbi.dyraland.is Netfang 
gogo@hive.is“

Dverg schnauzer hvolpar til sölu með 
HRFÍ ættbók uppl. í s. 690 6464.

Fjörugir svart/hvítir 9 vikna kettlingar, 
fást gefins á gott heimili. Uppl. í s. 892 
6411 næstu daga.

8 vikna fallegir, kettlingar fást gefins á 
góð heimili. S. 865 3346.

 Ýmislegt

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

 Ferðaþjónusta

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

 Fyrir veiðimenn

Silunganet
Heimavík. Sími 892 8655.

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

Viltu leigja íbúðar- eða atvinnuhúsnæði. 
www.husaleiga.is. Sími 471 1000.

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

EDRÚ MEÐLEIGJANDI 
ÓSKAST

85. fm 3 herb. í 101 Rvk. 1. árs edrú í 12. 
spora samtökum. 50.000. mán. 2 mán. 
trygging. Jón s. 824 8812.

3 herb. íbúð í Grjótaþorpi. Sérinng. Laus 
frá 1. júní. Uppl. í s. 663 2567.

Til leigu 100 fm, 3 herb. íbúð í 
Mosfellsbæ á 140 þ. Uppl. í s. 660 
6691, Brynjar.

4 herb. fallegt parhús í Grafarvogi, m/
húsgögnum, frá 1. sept 195 þús + hiti/
raf. S. 693 1666.

TIL LEIGU! 134 m2 íbúð, 4 herb. 
Kársnesi í Kópavogi. Laus 1 sept. Verð 
180.000.- á mán. Dýrahald leyft! Uppl 
S: 820-8024 eða sendið tölvupóst á 
diverss@mi.is

Herbergi til leigu húsgögn fylgja, mið-
bær Rvk. Laus 15 águ. V. 50 þ. S. 895 
0497.

210fm nýtt einbýlishús til leigu í 
Njarðvík, Reykjanesbæ, frá 1. júlí. Uppl. 
í s. 691 4985. Langtímaleiga.

Snotur 2. herb. 70fm íbúð til leigu frá 
15.06- 15.08 m/húsg. Heildarv. 240 þ. 
S. 896 9998.

Til leigu mjög góð 93 fm 3-4 herb 
íbúð í Vogahverfi Rvk. Íbúðin er á efri 
hæð í rólegu fimm íbúða húsi. Góðar 
suðursvalir. Sér geymsla. Íbúðin er laus. 
Langtímaleiga 140 þús. Sími: 8228761

Herbergi til leigu í Seljarhverfi leigist 
með húsg. sjónvarpi, interneti og 
aðgang að þvottavél og eldhúsi. Hentar 
skólafólki. Uppl. í s. 699 7025.

2 manna herb. í Hraunbæ til leigu m. 
eldhúsaðst., baði og þvottah. S. 698 
8037.

Herbergi
Er með laust herbergi með aðgang að 
sturtu og klósetti á hjarðarhaga 107 rvk. 
s. 690 1900.

Til leigu 128fm 5 herb. íbúð í Hlíðunum. 
Uppl. 8979313

Glæsileg 3ja herb. íbúð í Sóltúni 105 
R. til leigu. Laus strax.140 þús. með 
hússjóði. Uppl. s. 8933063

 Húsnæði óskast

26 ára kk á leið í skóla vantar íbúð m/
húsaleigusamning. Reglusamur, reyk-
laus, langtímaleiga, skilvísum greiðslum 
heitið, meðmæli. Í hverfum 101, 103, 
104, 105, 107, 108. Halldór s. 663 
5539.

Stöndugt fyrirtæki óskar eftir 2-3 herb. 
íbúð á leigu f. starfsmann helst í Kóp. 
eða nágrenni. Fyrirframgreiðsla ef óskað 
er. S. 699 3576.

Óska eftir herbergi til leigu með aðgangi 
að wc.og eldhúsi.

 Húsnæði til sölu

Stop! Stop! Stop!
Fallegt útsýni! 6 herb. íbúð til sölu. 
Aukatekjur. Leikvöllur. Stutt í göngu-
leiðir. Er í bökkunum. V. 22.5 m. 4,15% 
fastir vextir. Uppl. í s. 697 3217.

 Sumarbústaðir

Sumarbústaðarhlið
Smíðum vönduð hlið fyrir sumarhúsa-
lönd ofl. Vélsmiðja Ingvars Guðna ehf. 
S. 486 1810 vig@vig.is www.vig.is

 Atvinnuhúsnæði

Get haft til leigu 30-60 fm iðnaðarpláss. 
20 mín. sunnan Hafnafjarðar. Uppl. í s. 
894 0431.

ATVINNA

 Atvinna í boði

Íspólska ráðningarþjón-
ustan

útvegar starfsmenn, beinar ráðn-
ingar gott verð góð þjónusta s. 

770 0543. Szukasz pracy? - wyslij 
swoje cv na adres ispolska@
ispolska.com, tel. 841 9008.

Matreiðslumaður óskast
Óskum eftir matreiðslumanni 

sem fyrst. Í boði er sumarafleys-
ingar eða framtíðarstarf.

Upplýsingar og umsóknir á 
www.kringlukrain.is eða í s. 

863 8900.

Vaktstjóri á Pizza Hut 
Sprengisandi

Laus staða vaktstjóra á Pizza Hut 
Sprengisandi. Um er að ræða framtíð-
arstarf. Starfið felst í: stjórnun vakta, 
þjónustu og mannastjórnun í sam-
ráði við veitingastjóra. Hæfniskröfur: 
Þjónustulund, samviskusemi, reglu-
semi, hæfni í mannlegum samskiptum. 
Lágmarks aldur er 22 ár. Áhugasamir 
sendi inn umsókn á www.pizzahut.is 
. Nánari uppl. hjá Þórey veitingastjóra í 
síma 822-3642.

Vantar þig hlutastarf í 
sumar og næsta vetur?

Pizza Hut leitar að duglegu og stundvísu 
starfólki. Um er að ræða störf í veitinga-
sal og í eldhúsi. Lágmarksaldur er 18 
ára. Umsóknir sendist á www.pizzahut.
is . Allar nánari upplýsingar hjá Þórey 
á Sprengisandi í síma 822-3642, Leó 
Nordica 865-9691 og Abdul í Smáralind 
í síma 692-9759.

Kvöld og helgarvinna
Hlöllabátar Þórðarhöfða óska 
eftir duglegu og hressu fólki í 

kvöld og helgarvinnu. Mikið að 
gera. Íslenskukunnátta skilyrði.

Hlöllabátar Þórðarhöfða. S. 892 
9846.

Little Caesars Ögurhvarfi óskar eftir 
starfsfólki 18 ára og eldri í dag-kvöld 
og helgarvinnu. Umsóknir berist á 
hafsteinns@simnet.is eða í síma 580 
0000.

Loftorka Reykjavík
Óskar eftir vönum manni á valt-
ara í malbikunarframkvæmdir.
Upplýsingar í síma 565 0875 & 

892 0525.

Nonnabiti
Starfskraftur óskast til starfa, 
ekki yngri en 18 ára, reyklaus. 

We need more pepole, full time 
and part time, in down town 

fastfood. No smoking.
Interested please call 899 1670 

& 898 5956 and nonnabiti@
simnet.is

Veitingastaðurinn Domo
Óskar eftir duglegu og áhuga-

sömu starfsfólki til þjónustu í sal 
í kvöld- og helgarvinnu. Óskum 
einnig eftir vönum barþjónum. 

Íslenskukunnátta æskileg.
Upplýsingar gefur Magnús í 

síma 869 7846, 552 5588, eða á 
maggi@domo.is

Veitingahús Nings - 
Framtíðarstarf

Veitingahús Nings óska eftir 
vakstjóra og öðru starfsfólki í 
fullt starf. Unnið er á 15 daga 
vöktum. Skilyrði: starfsmaður 

þarf að hafa góða þjónustulund, 
vera röskur, 18 ára eða eldri og 

íslenskumælandi.
Endilega hafið samband í síma 

8228835 eða www.nings.is

Panorama Restaurant óskar eftir starfs-
fólki í fulla vinnu, sumarvinnu og auka-
vinnu. Aðstoðarfólk í sal, morgunverð-
arþjóna, á bar, í eldhús og uppvask. 
Umsóknir sendist á fb@centerhotels.is

Bakarí í Kópavogi
Starfskraftur óskast til 
afgreiðslustarfa í bak-

arí í Breiðholti aðra hvora 
helgi. Ekki yngri en 20 ára. 
Íslenskukunnátta skilyrði.

Uppl. í s. 820 7370, Ragga.

Bakarí í Breiðholti
Starfskraftur óskast til 
afgreiðslustarfa í bak-

arí í Breiðholti aðra hvora 
helgi. Ekki yngri en 20 ára. 
Íslenskukunnátta skilyrði.

Uppl. í s. 820 7370, Ragga.

Sölumaður í húsgagna-
deild

Sölumaður óskast til starfa í 
húsgagnadeild Rúmfatalagersins 
í Skeifunni. Æskilegt er að við-
komandi hafi einhverja reynslu 
af sölustörfum og sé vinnusam-

ur, kurteis og metnaðargjarn. 
Góð laun fyrir góðan starfsmann.

Áhugasamir gefi sig fram við 
verslunarstjóra á staðnum eða í 

síma 820 8003.

Atvinna
Deildarstjórar, kassastarfsmenn, 
lagermenn og almennir starfs-
menn óskast til starfa í nýrri 

verslun okkar á Korputorgi við 
vesturlandsveg.

Allar nánari upplýsingar gefur 
Eyþór í síma 820-8001. Netfang: 

eythor@rfl.is
Rúmfatalagerinn Korputorgi.
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Þrjár góðar ástæður til að vakna 
klukkan sjö á morgnana...

www.fm957.is 

67% landsmanna 
undir fertugu

hlusta á FM957
Capacent
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Employment agency 
seeks:

Carpenters, general workers, 
electricians, ironbinders, plu-

mmers, masons, heavy duty dri-
vers, paintors and more for the 

construction area.
 - Proventus - 

Call Sverrir 661 7000

Wilson’s pizza leitar af 
starfsfólki í eftirfarandi 

stöður.
Pizzabakara - Sendla - fólk í 
símsvörun - Um er að ræða 

hentugan vinnutíma í hlutastarf. 
Góð laun fyrir rétta fólkið.

Umsóknareyðublöð á staðnum 
Wilson’s Pizza, Gnoðarvogi 44 & 
Ánanaust 15 & Eddufelli 6 eða í 

síma 581 1515.

Pípulagningarmenn óskast til starfa. 
Upplýsingar í s. 693 2603 & 693 2604.

Símadömur óskast
Finnst þér gaman að spjalla við karl-
menn í síma? Rauða Torgið leitar að 
skemmtilegum símadömum. Nánari 
uppl. á www.raudatorgid.is.

Jarðvinnuverktaki á höfuðborgarsv. 
óskar eftir að ráða duglega verkamenn í 
vinnu. Mikil vinna. S. 892 0848.

HENDUR.IS
Mörg spennandi störf í boði, m.a. bíl-
stjórar, yfirmaður í eldhúsi, leiðbeinend-
ur, leikskólakennarar, lagerfólk, vörubíl-
stjóri, deildarstjórar, gestamóttaka o.fl. 
Upplýsingar á vef okkar www.hendur.is

Hellulagnir / lóðafram-
kvæmdir

Sólgarðar óska eftir starfsmönnum í 
lóðaframkvæmdir. Garðyrkjumenn eða 
vanir menn. Uppl. í s. 692 0711.

Óskar eftir aðstoð við tölvunám, gott 
tækifæri fyrir rétta unga manneskju. 
Uppl. í s. 663 1162.

Vantar nokkra 11-16 ára unglinga til 
þess að grúska í YouTube tónlistar-
myndböndum. Ágætlega borgað. 
Nánari upplýsingar: www.woodyallen.
com/auglysing/

Sportbarinn Ölver
Getum bætt við okkur duglegum og 
hressum dyravörðum og barþjónum. 
Lágmarksaldur 20 ára. Uppl. í s. 533 
6220, Magnús og Halli.

Sportbarinn Ölver
Vaktstjóri óskast í fullt starf, verður að 
vera vanur. Uppl. í s. 533 6220.

 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.

TILKYNNINGAR

 Tilkynningar

Alhliða háþrýstiþvottur, vönduð vinna, 
föst verðtilboð. Uppl. í s. 847 2351.

 Einkamál

Símaþjónusta 
Spjalldömur

S. 908 6666 Opið allan sólar-
hringinn.

26

22.000.000
Fallegur sumarbústaður á 1 ha. eignarlandi rétt við Minni Borg í Grímsnesi. 
Gestahús og stór verönd. Stutt í þjónustu m.a. nýl. sundlaug og stór golfvöllur í 
uppbyggingu skammt frá. 
Nánari upp. 530 1812/1808/ 897 3030

Fr
u

m
Sumarhús í Grímsnesi

Heiðarbraut 10

TILBOÐ ÓSKAST
Eignarland í Grímsnesinu - 11,8 hektarar þar sem leyfilegt 
er að byggja amk. nokkra sumarbústaði.  Búið að leggja 
góðan veg að landinu og fullgera u.þ.b. 700 fm. „púða“ 
undir um 300 fm einbýlis- og úti-/gesta- eða hesthús.
Nánari upp. 530 1812/1808/ 897 3030

Kringla 2

Eignarland í Grímsnesi

Pétur Kristinsson, hdl. löggiltur fasteigna- og skipasali.

Sími 438 1199 • Netfang: pk@simnet.is
Heimasíða: www.fasteignsnae.is

Víkurgata
130,3 fm. timburhús sem skiptist í hæð og og ris auk 
geymslu í kjallara. Húsið stendur hátt á skemmtilegum 
stað og er mjög gott útsýni frá því. Óskað er eftir til-
boðum í húsið.

Stykkishólmur
Hús til sölu

Skólastígur
120,7 fm. timburhús á steyptum kjallara ásamt 38 fm. bíl-
skúr. Húsið er upphfalega byggt árið 1928 en byggt hefur 
verið við húsið og það gert upp. Verð 28.000.000,-.

Sjá má ítarlega lýsingu og myndir af húsunum 
og öðrum húsum á skrá á heimasíðu fasteigna-

sölunnar, www.fasteignsnae.is

Fr
u

m

FASTEIGNIR

FASTEIGNIR

Símar  551 7270,  551 7282  og  893 3985

Til sölu eitt hagstæðasta 
farþegaskip landsins

Skipið tekur 90 farþega auk áhafnar. Skipið hent-
ar mjög vel í hvers kyns ferðamannaþjónustu, í
hvalaskoðun, sjóstangaveiði og m.fl. Fjármögn-
unarmöguleikar til staðar. 

Nánari upplýsingar og 
myndir á hibyliogskip.is, 

á skrifstofu og í símum 892 6113 & 893 3985

Þuríður Halldórsdóttir hdl., lögg. fasteigna- og skipasali
www.hibyliogskip.is - hibyliogskip@hibyliogskip.is

Fr
um

FASTEIGNA-
MARKAÐURINN

Jón Guðmundsson, sölustj. og lögg. fast.sali. Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

ÓÐINSGÖTU 4, SÍMI 570 4500, OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9–17.
Netfang: fastmark@fastmark.is - www.fastmark.is

Glæsilegt 144 fm endaraðhús með
23,6 fm innb. bílskúr á þessum eftir-
sótta stað. Eignin er innréttuð á vand-

aðan og smekklegan hátt og eru allar innréttingar sérsmíðaðar úr
kirsuberjaviði. Þrjú rúmgóð herbergi, útgangur á afgirta og skjól-
góða verönd úr stofum og stórt flísalagt baðherbergi, bæði með
baðkari og sturtuklefa. Innkeyrsla og stéttar framan við hús úr
Bomanite. Stutt í skóla, sundlaug og þjónustu. 
Verð 50,0 millj.
Eignin verður til sýnis í dag, sunnudag, frá kl. 14-15.
Verið velkomin.

Fr
u

m

Hljóðalind 2 -Kópavogi
Glæsilegt endaraðhús
Opið hús frá kl. 14-15

Síðumúla 35 • 108 Reykjavík • Sími 517 3500 • www.fyrirtaekjasala.is
Valgeir Kristinsson, hrl., lögg. faseignasali

Fr
um

Skemmtistaður í miðborginni Til sölu ný-
legur skemmtistaður í miðborginni. Er í 300 fm góðu
húsnæði með langan leigusamning. Staðurinn býður
uppá mjög fjölbreytta starfssemi í skemmtanahaldi.
Diskótek og góð dansaðstaða. Öll leyfi. Sanngjarnt verð. 

Nánari upplýsingar í síma 517-3500 eða 824-2480 A
u
g
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– Mest lesið



SUNNUDAGUR  1. júní 2008 3527

Kvistavellir 34-40
221 Hafnarfjörður
Glæsileg raðhús afhend foheld 

Stærð: 172,5 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2007

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Verð: 27.200.000

Kvistavellir  34-40 er fjögurra íbúða raðhúsalengja á tveimur hæðum ásamt bílskúrum. Húsin verða steinsteypt á
hefðbundinn hátt. Stærð húsana er 172,5 m2 og skiptist þannig: 1.hæð er 106.8 m2 þar af er bílskúr og geymsla
35,9. 2.hæð er 65,7 m2 Húsin skiptast í forstofu með gestasnyrtingu, eldhús, hol, borðstofu og stofu. Úr stofu er
gengið út í garð. Af neðri hæð er gengið upp steyptan stiga upp á efri hæð. Efri hæð skiptist í þrjú herbergi, stórt
og rúmgott bað og þvottahús. Einnig eru svalir á efri hæð. Inn af bílskúr er geymsla og þaðan er útgengt út í garð.
Lögn fyrir  gólfhitakerfi  verður  steypt  í  gólfplötu  neðri  hæðar.  Á  efri  hæð er  gert  ráð  fyrir  ofnakerfi  og  verða  gólf
flotuð og tilbúin undir gólfefni. Verið velkomin á sölusýningu í dag milli kl. 15.00 - 16.00.  Verð fyrir endaraðhús er
27.900.000 og verð fyrir miðjuraðhúsin er 27.200.000 kr.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Bóas Bóasson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

boas@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl. 16.00 - 17.00

RE/MAX Lind - Bæjarlind 14-16 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

699 6165

Hestavað 1-3, 110 Reykjavík
Glæsilegar íbúðir – afhent bæði fullbúið og styttra komið

Dæmi um verð 118 fm 3 herbergja íbúð 
með stæði í bílageymslu - 27.730.000 

Velkomin á glæsilega 
sölusýningu

sunnudaginn 1. júní
kl. 14.00 – 16.00

699 5008 823 8964

18,9% 
VERÐLÆKKUN

Hestavað 1-3

ALLT AÐ

Hringdu núna        823 8964

FASTEIGNIR
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Mánalind 19
201 Kópavogur
Glæsilegt parhús !

Stærð: 243,3 fm
Fjöldi herbergja: 5-6

Byggingarár: 1998
Brunabótamat: 41.100.000

Bílskúr: Já

Verð: 69.600.000
Neðri hæð er með þremur svefnherbergjum, eitt rúmgott barnaherbergi með skáp og eitt án, parket á gólfi.
Hjónaherbergi  er  stórt  með  góðum  skáp,  og  hurð  út  í  garð,  parket  á  gólfi,  fataherbergi  er  gengt
hjónaherbergi.  Baðherbergi  er  með  baðkari  og  sturtu,  tveir  vaskar,  upphengt  klóset,  sprautulökkuð
innrétting, ljós marmari er á gólfi og veggjum. Sjónvarpsherbergi er á neðri hæð, parket á gólfi. Þvottahús
er stórt með rúmgóðri innréttingu og dúk á gólfi. Hiti er í öllum gólfum hússins.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Bóas Bóasson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

boas@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl. 16.00 - 17.00 

RE/MAX Lind - Bæjarlind 14-16 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

699 6165

Hafnarfirði, Fjarðargötu 17 

Sími 520 2600, Fax 520 2601

Netfang as@as.is 

Heimasíða www.as.is

Opið virka daga kl. 9–17
Kári Halldórsson, löggiltur fasteignasali

Fr
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NÝBYGGINGAR

DREKAVELLIR - FJÓRBÝLI
Glæsilegar fullbúnar 3ja og 4ra herb.
íbúðir í 4-býli ásamt bílskúr. Fallegar
innréttingar, laust við kaupsamning.
Verð frá 21,7 millj. 7626 

ENGJAVELLIR - LAUSAR
STRAX Vorum að fá tvær 128 fm
SÉRHÆÐIR á jarðhæð og annarri
hæð í glæsilegu fjórbýli. Húsið skilast
fullbúið að utan og lóð frágengin. Að
innan tilbúnar til innréttinga eða
lengra komnar. Verð frá 28,0 millj.
7556

NORÐURBAKKI 15 og 17
HAFNARFIRÐI Glæsilegar sér-
lega vandaðar 105 til 130 fm 3ja her-
bergja íbúðir á 1. til 5 hæð í nýjum
LYFTUHÚSUM á NORÐURBAKKAN-
UM, m/ STÆÐUM í bílageymslu.
Verð frá 27,4 millj. 7561

BYGGAKUR - GARÐABÆ
Glæsileg raðhús í suðurhlíðum Akra-
lands í Garðabæ. Húsin eru fullbúin
að utan, lóð tyrfð, hellulögn m/hita og
tilbúin til innréttinga að innan. Verð frá
52,7 millj. 7443 

KVISTAVELLIR Falleg og vönduð
raðhús á tveim hæðum, stærð 173 fm,
með bílskúr. Húsin skilast fullbúin að
utan en fokheld að innan. Gott skipu-
lag. Góð staðsetning. Verð 27,2 millj.
miðjuhús og 27,9 millj. endahús. 7359 

DREKAVELLIR 48-52 HFJ. Fal-
leg raðhús 189 fm sem skilast fullbúin
að utan og fokheld að innan. Góður 35
fm bílskúr. Verð frá 27,9 millj. 6411 

NORÐURBAKKI 1 OG 3 -
HFJ. Glæsilegar 2ja-4ra herb. íbúðir
m/stæði í bílageymslu á frábærum
stað við sjávarsíðuna í miðbæ Hfj.
Verð frá 24,9 millj. V. 36,9 m. 6649

SKIPALÓN 4-8 - HFJ. Stór-
glæsilegar 2ja-4ra herb. íbúðir í lyftu-
húsi fyrir 50 ára og eldri á góðum út-
sýnisstað. Verð frá 19,0 millj. 7133 

KVISTAVELLIR - HFJ. Vandað
212 fm einbýli m/bílskúr. 4 sv.herb.
Afh. fullbúið að utan og tilb. til innr. að
innan. Verð 49,8 millj. 6994 

NORÐURBAKKI 5 - HFJ. Sér-
lega vandaðar 3ja og 4ra herb. íbúðir
m/stæði í bílageymslu í glæsilegu lyftu-
húsi á frábærum stað í miðbæ Hfj. Verð
frá 26,7 millj. V. 30,8 m. 6928

FURUÁS 2 og 4 Falleg 240 fm
raðhús m/bílskúr á FRÁBÆRUM ÚT-
SÝNISSTAÐ. Möguleg 6 sv.herb.
Möguleg aukaíbúð. Fullbúin að utan
og fokheld að innan. Verð frá 38,9
millj. 6891

KVISTAVELLIR 44 - AFH: MAÍ-JÚNÍ
90% lán frá byggingaraðila 
Glæsilegar 2ja-4ra herb. íbúðir og þrír bílskúr-
ar í nýju 4. hæða lyftuhúsi. Granít í borðum,
gólfhiti, sérl. vönduð tæki og innréttingar. Afh.
í maí-júní 2008. Verð frá 18,9 millj. 7080

Möguleiki  á  a l l t  að 90% láni

Nýbyggingar

Fr
um

.isLágmúli 7, sími 535_1000

OPIÐ HÚS Í DAG KL 13.30 – 14.00 
Engihjalli 11

Bjóðum ykkur velkomin á
sölusýningu að Kúrlandi 19

sem er 300 fm raðhús á einum eftirsóttasta stað í
Reykjavík. Eignin er á tveimur hæðum og er stór
skjólsæll garður. Húsið skiptist í anddyri, stofu, eld-
hús, 4 herbergi og baðherbergi á efri hæð og á neðri
hæð forstofu, hol, 4 herbergi, snyrtingu, þvottahús og
geymslu. Íbúðin er skráð 276.1 fm og bílskúrinn 25.6
fm.  með köldu vatni og rafmagni. 

OPIÐ HÚS Í DAG KL 13.30 – 14.00
Kúrland 19 - Raðhús.

Þorlákur Ó. Einarsson, lögg. fasteignasali
Þórhildur Sandholt lögfræðingur og lögg. fasteignasali

Bjóðum ykkur velkomin á
sölusýningu á 84 fm þriggja

herbergja íbúð á fyrstu hæð við Engihjalla 11 sem er
mjög miðsvæðis á höfuðborgarsvæðinu.Íbúðin skiptist í
2 svefnherbergi. stofu, eldhús og bað með tengi fyrir
þvottavél og þurrkara. Sérgeymsla á jarðhæð. Sameig-
inlegt þvottaherbergi á hæðinni. Verðtilboð

Bjóðum ykkur velkomin að
skoða fallegt 165 fm ein-

býlishús á einni hæð með 32.3 fm bílskúr. Eignin
skiptist í 3 svefnherbergi, baðherbergi með hornbað-
keri, eldhús með nýlegri innréttingu, samliggjandi
stofu og borðstofu. Til suðvesturs er stór falleg afgirt
hellulögð verönd. Vönduð eign á frábærum stað.
Verð 55 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG KL 15.00 – 15.30
Stararimi - einbýlishús með útsýni

Mjög snyrtileg og góð neðri sérhæð í tvíbýlishúsi, samtals
111,9 fm. Húsið er í mjög snyrtilegu umhverfi og er gott
aðgengi. Fallegur garður og gott rými við húsið. Góður
möguleiki er að stækka íbúðina um ca. 20 fm.  með
tiltölulega litlum tilkostnaði. Íbúðin er laus við kaupsamning.
Falleg eign á frábærum stað. Verð 29,9 milj

Opið hús sunnudaginn 1. júní 
kl. 15-17 - Melás 7 Garðabæ

Fr
u

m

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 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. Falleg fjalla- og sjávarsýn er úr eigninni.

Upplýsingar gefur Reynir Björnsson lfs. í síma 895-8321

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
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Fasteignasalan Húsakaup hefur til sölu tvílyft 

raðhús byggð á skjólsælum stað á Arnarnes-

hæðinni.

N
útímaleg tvílyft raðhús í fúnkís-stíl með 

möguleika á fimm svefnherbergjum. Húsin 

eru ýmist klædd flísum eða báraðri álklæðn-

ingu sem tryggir lágmarksviðhald. Húsin eru alls 249 

fermetrar með bílskúr og eru afhent tilbúin til in
n-

réttinga.

Arnarneshæðin er vel staðsett en hverfið er byggt 

í suðurhlíð og liggur vel við sól og nýtur skjóls fyrir 

t Stutt er í helstu stofnbrautir og öll þjón-

i

Hér er dæmi um lýsingu á endaraðhúsi: Aðalinn-

gangur er á neðri hæð. Gengið er inn í forstofu og 

útfrá miðjugangi er sameiginlegt fjölskyldurými; 

eldhús, borð- og setustofa, alls rúmir 50 fermetrar. 

Útgengt er um stóra rennihurð út á verönd og áfram 

út í garð. Niðri er einnig baðherbergi, geymsla og 29 

fm bílskúr sem er innangengt í. Á efri hæð eru þrjú 

mjög stór svefnherbergi þar af eitt með fataherbergi, 

baðherbergi, þvottahús og sjónvarpsherbergi (hönn-

un gerir ráð fyrir að loka megi þessu rými og nota 

sem fjórða herbergið). Á efri hæð eru tvennar svalir, 

frá hjónaherbergi til austurs og sjónvarpsherbergi

til vesturs. Handrið á svölum eru úr hertu gleri.

Verð frá 55 milljónum en nánari upplýsingar má 

finna á www.arnarneshaed.is eða www.husakaup.is

Nútímaleg fúnkís hús
Tvílyft raðhús í fúnkís-stíl eru til sölu hjá fasteignasölunni Húsakaupum.

ATHÞJÓNUSTA 

OFAR ÖLLU

og skráðu eignina þína 

í sölu hjá okkurHRINGDU NÚNA

699 6165

Stefán Páll Jónsson

Löggiltur fasteignasali

RE/MAX Fasteignir

Engjateig 9

105 Reykjavík
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Fasteignasala. Atvinnuhúsnæði. Lágmúli 7. 108 Rvk. storeign.is             FAX 535 1009
Stóreign kynnir:

Fr
um

Stóreign auglýsir eftirfarandi atvinnuhúsnæði til leigu:

Hvaleyrarbraut 4-6 - Hafnarfirði 
Til leigu tvö iðnaðarbil hvort um sig er 170 fm með góðum  innkeyrsludyrum, góð aðkoma og næg bíla-
stæði. Húsnæðið eru laust nú þegar. Leiguverð 255.000.- Nánari upplýsingar á skrifstofu Stóreignar, 
Lágmúla 7 - 590-7600

Langholtsvegur - Til Sölu eða Leigu
Gott lager og skrifstofuhúsnæði á góðum stað, bjart og gott húsnæði þar sem búið er að taka allt í 
gegn að innan.  Gott húsnæði fyrir lítil fyrirtæki. Nánari upplýsingar fást á skrifstofu Stóreignar, 
Lágmúla 7 - 590-7600

Funahöfði – Geymsluhúsnæði
Funahöfði  Til leigu gott geymsluhúsnæði alls 300 fm en hægt að leigja í tvennu lagi annars vegar 
100 fm hins vegar 200 fm , gott útisvæði og góð aðkoma, bilin eru laus nú þegar. Leiguverð pr fm er 
kr.1200 . Upplýsingar fást á skrifstofu Stóreignar, Lágmúla 7 - 590-7600.

Vagnhöfði 7 - tvær einingar
Til leigu 408 fm lagerhúsnæði um er að ræða kjallara hússins að Vagnhöfða 7 aðkoma niður ramp, góð 
lofthæð, gott plan við húsið. Leiguverð 360.000
Til leigu gott 130 fm innkeyrslubil þetta er gott og bjart húsnæði, gott plan og góð aðkoma. Leiguverð 
213.000.- Nánari upplýsingar á skrifstofu Stóreignar, Lágmúla 7 - 590-7600

Bæjarlind 14-16 
Mjög góð skrifstofuhæð á efstu hæð við Bæjarlind í Kópavogi. Húsnæðið er um 218 fm húsnæðið er 
opið og bjart, allt nýtekið í gegn með parketi er á gólfi. Lagnastokkar til staðar. Þessi eign er laus nú 
þegar. Leiguverð 390.000.- 
180 fm skrifstofuhúsnæði á annarri hæð við Bæjarlind í Kópavogi. Húsnæðið er opið að mestu en þó 
eru tvær rúmgóðar lokaðar skrifstofur. Dúkur er á gólfi, góðar tölvulagnir. Húsnæðið snýr til norðurs 
sem er gott þegar um skrifstofur er að ræða. Þessi eign er laus nú þegar. Leiguverð 300.000.-
Nánari upplýsingar á skrifstofu Stóreignar, Lágmúla 7 - 590-7600

Rjúpnasalir 1 – Kópavogi
Mjög gott verslunarhúsnæði við Rjúpnasali alls um 106 fm . Þetta er bjart og gott húsnæði sem hentar 
t.d.  vel fyrir litla verslun eða hárgreiðslustofu. Húsnæðið er laust nú þegar. Upplýsingar fást á skrif-
stofu Stóreignar, Lágmúla 7 - 590-7600

Holtagarðar - Holtavegur 10
Í þessu húsi er til leigu um 4600 fm lagerhúsnæði steinsnar frá höfninni. Gott útisvæði og aðgengi. 
Stórar innkeyrsludyr. Húsnæðið hefur verið nýtt undir vörulager og getur verið laust fljótlega. 
Sanngjarnt leiguverð. Nánari upplýsingar hjá Stóreign, Lágmúla 7 - 590-7600. 

Víkurhvarf 1 - TIL LEIGU. 
Stóreign hefur til leigur húseignina Víkurhvarf 1 í Kópavogi.  Húseignin er tvö hús með tengihúsi á milli 
þar sem eru stigahús og lyftur.  Í glerbyggingu eru þrjár skrifstofu- eða verslunarhæðir.  Í lægri bygging-
unni er verslunar- iðnaðar- eða lagerrými með millilofti.  Bílastæði eru fyrir framan hús og ofan á lægri 
byggingunni. Nánari upplýsingar á skrifstofu Stóreignar - Lágmúla 7.

Fannborg - Kópavogi
Til leigu 350 fm skrifstofuhúsnæði við Fannborg í Kópavogi. Húsnæðið hýsti áður heilsugæslu kópa-
vogs og skiptist upp í 13 skrifstofur, 3 wc, 1 skjalageymslu og móttöku. Dúkur á gólfum. Næg bílastæði 
eru við húsið ásamt því að bílakjallari er undir planinu. Hægt er að skipta húsnæðinu upp. Leiguverð 
1200 kr. pr fm Upplýsingar fást á skrifstofu Stóreignar, Lágmúla 7 - 590-7600

Holtasmári - 2 eignarhlutar
Annarsvegar er um að ræða, glæsilalega 456 fm hæð á efstu hæðinni (8. hæð) en þar var mötuneyti og 
veislusalur áður til húsa, miklir möguleikar eru fyrir hendi með skipulag hæðarinnar. Húsnæðið er laust 
nú þegar. Hins vegar er um að ræða gott verslunar og skrifstofupláss á jarðhæð um 316,1 fm Miklir 
möguleikar eru fyrir hendi með skipulag. Húsnæðið er laust nú þegar. Nánari upplýsingar fást á skrif-
stofu Stóreignar, Lágmúla 7 - 590-7600

FASTEIGNIR



Björn Þór 
Hannesson,
Sölufulltrúi
865 6565

Skorradal 3,7 til 10 millj

Sk lal k ar 9, 10 og 19 texta

Uppl.
Haraldur 770-6665

o r 822-0491

Kynnum r r l u umar al r landi
ndri a a a Skorradal. nr. 9 er 3.394 m2,
l nr. 10 er 8.215 m2 og l nr. 19 er 7.984
m2. r r a e ning. Skorradalur er eitt
r tgr na ta umar ta a i landsins enda
er ar a finna allt sem sumar saeigendur
s k ast eftir. r r af reying o i
s inu, m.a. n r golf llur, hesta- og
f rh laleiga ndri ast um og ei i
Skorradalsvatni.



Haraldur
Haraldsson,
Sölufulltrúi
896 3712

Konráð 
Konráðsson
Sölufulltrúi
822 0491

Arnar
Ævarsson
Sölufulltrúi
822 7441

Brákarbraut 4 – 4 íbúðir, ein seld
Brákarbraut 6  - 2 íbúðir
Brákarbraut 8 – 8 íbúðir 
Fallega hannaðar og  bjartar íbúðir á friðsælum stað sem henta jafnt fjölskyldufólki sem 
einstaklingum.  Einnig frábærar fyrir félagasamtök.  
2ja - 6 herbergja íbúðir á einni eða tveimur hæðum.  Allar með sérinngangi.
Brákarbraut 4 er staðsett á frábærum stað miðsvæðis í Borgarnesi, þar sem stutt er í alla þjónustu. 
Grunnskólinn, íþróttavæðið og sundlaug er í nokkurra mínútu göngufjarlægð frá húsunum. 
Íbúðirnar skilast  fullbúnar að utan og innan með gólfefnum og vönduðum innréttingum og tækjum, 
s.s. ísskáp. 

Upplýsingar veitir Stefán Páll gsm 821 7337

NÝTT OG GLÆSILEGT 14 ÍBÚÐA HÚS VIÐ BRÁKARBRAUT 4-8 Í BORGARNESI



Linda B. Stefánsd. 
lögg. fasteignasali

Reykjavík

Austurströnd 12
Falleg og vel skipulögð íbúð á góðum stað á Seltjarnarnesi. Tvö 
rúmgóð herbergi og sjónvarpshol. Gríðarlega fallegt sjávarútsýni. Húsið 
tekið í gegn að utan fyrir 2 árum síðan, 
múrviðgert og málað. Stutt í alla almenna 
þjónustu.  Bjalla 502.

Elsa Þórólfsdóttir
viðskiptastjóri
elsa@domus.is
sími 664 6013

Verð
Fjöldi herb.

Stærð
Byggingarár

Annað

24,9 millj.
3
85,6 fm
1985
Fallegt 
sjávarútsýni

170 SeltjarnarnesSÖLUSÝNING
Sunnudag kl. 14:00 – 14:30

FASTEIGNASALA I ÁNANAUSTUM V/ SÓLVALLAGÖTU 84

Fr
um

Gunnar Valdimarsson, lögg. fasteignasali

Gunnar Valdimarsson
lögg. fasteignasali
og viðsk.fræðingur

gsm: 895 7838
gunnar@neseignir.is

Kári Kort
gsm: 892 2506

kari@neseignir.is

Sími 535 0200 www.neseignir. is

Um er að ræða mjög rúmgóða 4ra herbergja íbúð á 3ju hæð
með góðu útsýni yfir KR völlin og víðar. Þrjú svefnherbergi,
góð stofa, borðstofa, baðherbergi nýtekið í gegn, suðursvalir
og flott sameign. Bílskúrsréttur fylgir þessari íbúð.

Kári Kort s. 892 2506 verður á staðnum í dag og sýnir eignina. 

Bjalla merkt Magnús - Sigríður

MEISTARAVELLIR 35 - 107 REYKJAVÍK
OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 14:30-15:00

Linda B. Stefánsd. 
lögg. fasteignasali

Reykjavík

Bólstaðarhlíð  3 
Virkilega falleg og mikið endurnýjuð íbúð á þessum vinsæla stað í 
Hlíðunum.  Búið að taka dren og skólp, hitalagnir nýjar. Í sumar verður 
húsið viðgert og steinað að utan, gluggar 
yfirfarnir og opnanleg fög endurnýjuð allt á 
kostnað seljanda. 

Elsa Þórólfsdóttir
viðskiptastjóri
elsa@domus.is
sími 664 6013

Verð
Fjöldi herb.

Stærð
Byggingarár

Annað

26,9 millj.
3
93 fm
1949
Endurnýjuð 
eign

105 ReykjavíkSÖLUSÝNING
Sunnudag kl. 15:00 – 15:30

Fr
um

Sigurberg Guðjónsson hdl. 
lögg.fasteignasali
Þóroddstaðir, 
Skógarhlíð 22, 
105 Reykjavík. 

Sími: 534 2000

Hrafnhildur Bridde
löggiltur fast.sali
GSM 821 4400

Falleg 4ra herb, 101,4 fm, enda-
íbúð á efstu hæð með sérinn-
gangi. Suður svalir. Parket og flísar á gólfi. Þvottahús í íbúð. Skóli,
golfvöllur, íþróttamiðstöð, verslun og útivistarsvæði í göngufæri.
Mjög barnvænt hverfi. LAUS STRAX! VERÐ 25,9 MILLJ. 

OPIÐ HÚS Í DAG Á MILLI KL. 17-17:30
BREIÐAVÍK 10, 112 RVK. 3. HÆÐ MEÐ SÉRINNGANGI

Fr
um

Sumarhús og endaraðhús

Óskað er eftir makaskiptum á nýlegu sumarhúsi 100 fm
með gestahúsi og geymslu í landi Grímstaðarmúla í Borgar-
firði. Bústaðurinn er fullbúin með 150 fm palli og heitum
potti. Áhv. Ca 13.0 M. Og endaraðhúsi við Tröllateig í Mos-

fellsbæ 189 fm á tveimur hæðum með fjórum
svefnherbergjum og innbyggðum bílskúr. Öll
hugsanleg skipti eru skoðuð.
Alla nánari upplýsingar veitir Daniel 
á skrifstofu Heimilis S. 530 6500 897 2593

Fr
um

Sóleyjarimi - Nýtt vandað 210 fm endaraðhús.

Húsið stendur vel innst í í botnlanga á rólegum stað. Húsið er skráð
201,3 fm, íbúðarrými 171 fm og bílskúrinn 31 fm. Húsið er á tveimur
hæðum. Hluti efri hæðar er undir súð og er gólfflötur hússis um 210
fm. Á neðri hæð er forstofa, bílskúr, gestasalerni, stofur og eldhús. Út-
gengt er úr stofu á afgirta verönd í suðri og út í bakgarðinn í norðri.
Fallegur hringstigi er upp á efri hæðina. Á efri hæð eru 4 svefnherb.,
baðherb., þv.hús og vinnuhol. Úr holinu er útgengt út á stórar suður-
svalir. Innrétt. eru úr hlyn, gólfefni flísar og hvíttuð eik. Flísar eru í for-

stofu eldhúsi, baðherb., þv.húsi og geymslu. Epoxíð er
á gólfi bílskúrs. Parket á öðrum rýmum. Vönduð eig á
góðum stað. Möguleg makaskipti á 3ja og 5 herb.
íbúðum. Myndir og teikningar á www.heimili.is V. 54,5.

Nánari upplýsingar veitir Bogi Molby Pétursson
fasteignasali í 699 3444/530 6500/bogi@heimili.is

Fr
um

Þórarinn 
Kópsson
lögg. fast.sali

Svanur
Jónsson
sölufulltrúi

svanur@thingholt.is
GSM 692 2507

Skipholt 15 • www.thingholt.is
Traust fasteignasala í 30 ár

MIÐLEITI 7, REYKJAVÍK, íbúð 202
Íbúðin er 3-4 herb. 111,4 fm., sérmerkt bílastæði í lokaðri
bílageymslu, allt aðgengi til fyrirmyndar. Á jarðhæð er stór salur með
eldhúsaðstöðu, tómstundarherbergi og setustofur. LÝSING: Anddyri
með fataskáp, sjónvarpsherbergi og inn af því gott svefnherbergi með
stórum fataskáp. Baðherbergið er rúmgott, flísalagt í hólf og gólf með
baðkari, sturtuklefa, innréttingu með góðu skápaplássi. Herbergi með
fataskáp, eldhús með viðarinnréttingu, innaf eldhúsi er þvottahús /
geymsla. Borðstofa / stofa, útgengi á stórar yfirbyggðar suður svalir,
þaðan er útgengi á opnar svalir. Gólfefni á íbúð er parket nema á
baðherbergi og geymslu eru flísar. Verð 50,7 millj.

VERIÐ VELKOMIN Í OPIÐ HÚS.

Íbúð fyrir 55 ára og eldri
OPIÐ HÚS SUNNUD. 1. JÚNÍ KL. 16-17

Ingvi
Rúnar

sölufulltrúi
ingvi@thingholt.is

GSM 896 0421 

Leifur Aðalsteinsson Löggildur fasteignasali.

Fr
um

Mjög falleg 158,6 fm, hæð og ris með sérinngangi.
Eignin er skráð sem 2 eignir. Hæðin er rúmgóð 4ra
herbergja með suðursvölum og risíbúðin er 3ja
herbergja. Góð geymsla í kj. Sam.þv.hús. Möguleiki
á að sameina í eina íbúð eða leigja út aðra. Búið er
að skipta um járn á þaki. Óskað er eftir tilboði í
eignina. (5253)

Sölumaður verður í staðnum milli kl. 15-16

Silfurteigur 5 – 105 Reykjavík.
OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KL. 15-16

Linda B. Stefánsd. 
lögg. fasteignasali

Reykjavík

Þórðarsveigur 20
Einstaklega björt og falleg eign. Stofan er mjög rúmgóð og 
skemmtilega hannað sjónvarpshol í stofurýminu. 3 rúmgóð herb. með 
góðum skápum. Íbúðinni fylgi geymsla og stæði 
í bílageymslu. Skipti möguleg á minni eign í 
Kórahverfinu í Kópavogi. 

Elsa Þórólfsdóttir
viðskiptastjóri

elsa@domus.is
sími 664 6013

Verð
Fjöldi herb.

Stærð
Byggingarár

Annað

29,9 millj.
4
123,1 fm
2004
Björt og falleg 
eign

113 ReykjavíkSÖLUSÝNING
Sunnudag kl. 16:00 – 16:30
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BJÖRN THORODDSEN
TÓNLISTARMAÐUR
„Ég fer yfirleitt ekki á sólar-
strandir, en ég hef nú farið á 
einhverjar strandir eins og í 
Albufeira á Portúgal og Mallorca. 
Það var ágætt í Albufeira og það 
var svona hefðbundið fjölskyldufrí. 
Ferðin var sérstaklega hugsuð fyrir 
krakkana og þá lá ég vel varinn 
undir sólhlíf með húfu á meðan 
konan naut þess að liggja í sólinni. Yfirleitt er það svoleiðis að ég er 
tekinn með í svona ferðir, þó svo að ég hafi ekki eins gaman af því. Ef 
ég fæ að ráða förum við frekar til staða eins og New York og við konan 
höfum gert meira af því svona á seinni árum.“

HELGA MÖLLER SÖNGKONA
„Ég er rosalega lítið fyrir strendur, 
en uppáhalds sólarströndin mín er 
á Spáni, nálægt golfvellinum sem 
ég spila mikið á og heitir Islantilla. 
Ég hef farið þarna tvisvar á ári í 
mörg ár með manninum mínum og 
vinum okkar. Ég verð samt að 
viðurkenna að ég er aðallega í golfi 
og fer ekki mikið á ströndina. Ef ég 
fer í sólbað, sem ég geri lítið af, þá 
ligg ég við sundlaugina, en mér 
finnst samt gaman að ganga eftir 
ströndinni, sem er löng og mikil. 
Þar er alltaf mikið af listafólki að búa til hin ýmsu listaverk úr sandi.

Þetta er frekar nýr sólstrandarstaður og byggist mest á golfinu. Við 
dveljum yfirleitt á hótelinu Islantilla Golf Resort og borðum oftast þar, 
en þegar við viljum fara út að borða er gaman að fara á ekta spænsku 
veitingastaðina í þorpunum í kring sem Spánverjarnir fara sjálfir á.”

Safnaðu 
Vildarpunktum Punktarnir upp í Ferðaávísun gildir

Útsölurnar í Boston byrja daginn eftir „Thanksgiving“, 
28. nóvember, og opna flestar verslanir mun fyrr en venjulega, 
sumar kl. 05:00 að morgni!

Þetta er frábær ferð til að kynnast borginni undir leiðsögn 
Sólveigar Baldursdóttur, ritstjóra Gestgjafans, borða góðan mat 
og versla á hagstæðum kjörum.

Síðast komust færri að en vildu svo það er um að gera 
að tryggja sér sæti sem fyrst í þessa ferð.

+ Nánari upplýsingar á www.icelandair.is

ÞAKKARGJÖRÐAR-
HÁTÍÐ Í BOSTON

VERÐ 99.900 KR. 
Á MANN Í TVÍBÝLI* 

27. nóv.–1. des.

ÍS
L

E
N

S
K

A
 S

IA
.I

S
 I

C
E

 4
26

29
 0

6
/0

8

Innifalið: Flug, flugvallarskattar, rúta til og frá flugvelli erlendis, gisting á Courtyard by Marriot Boston Tremont Hotel í 4 nætur, 
Thanksgiving kvöldverður á Avila Restaurant og skoðunarferð um borgina í rútu með íslenskum fararstjóra.
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Þ
egar Litháen öðlaðist 
sjálfstæði frá Sovét-
ríkjunum voru teknar 
niður styttur af Lenín 

og Marx og öðrum táknmynd-
um kommúnismans. En hvað átti 
að koma í staðinn? Listamaður-
inn Saulius Paukstys var með 
svarið: Frank Zappa að sjálf-
sögðu. Hann stofnaði aðdáenda-
klúbb fyrir Zappa og lét reisa 
styttu af hinu furðulega banda-
ríska rokkgoði í miðri borginni. 
„Okkur langaði að reisa tákn fyrir 
endalok kommún ismans og eitt-
hvað sem myndi hressa okkur 
við,“ útskýrði Paukstys, sem við-
urkennir að Zappa hafi samt ekk-
ert með Litháen að gera nema ef 
til vill sú staðreynd að hann hafi 
litið dálítið út eins og gyðingur. 
En í kringum styttuna af Zappa 
myndaðist heilt hverfi af bylt-
ingarsinnuðum hippum í Uzupis 
sem í kjölfarið mynduðu Lýðveldi 
englanna. Undanfarin átta ár 
hefur þetta litla lýðveldi átt eigin 
sendiráð í Moskvu, eigin stjórnar-
skrá, tvær kirkjur og fjögur flögg 
sem skiptast eftir árstíðum. 

LÝÐVELDI ENGLANNA
Í gömlu hverfi  í  Vilníus, höfuðborg Litháens, er hópur íbúa sem reistu styttu til 
heiðurs Frank Zappa og eru með eigin stjórnarskrá. Vilhelm Gunnarsson ljós-
myndari heimsótti Uzupis, paradís bóhemanna. 

Listahátíð við hverfið.

Líf og fjör á tónlistarhátíð í Uzupis.

Uzupis er eitt elsta hverfi borgarinnar.

Gallerí og vinnustofa í Uzupis.Þegar fólk giftir sig festir það lás á brúna til merkis um ást sína.

Hinn sögufrægi Lada sést oft í hverfinu. 

www.tækni.is

Umsóknarfrestur er til 11. júní

Hátækninám
Raftækniskólinn

Raftækniskólinn er hluti af Tækniskólanum, skóla atvinnulífsins. 
Tækniskólinn er nýr framsækinn framhaldsskóli, sem byggir á 
traustum grunni Fjöltækniskóla Íslands og Iðnskólans í Reykjavík.

Nám sem býður nemendum frábæra aðstöðu, góða kennslu 
og spennandi verkefni.

• Grunnnám rafiðna

• Rafeindavirkjun

• Rafvirkjun

• Rafvélavirkjun

• Stúdentspróf



www.tækni.is

Umsóknarfrestur er til 11. júní

Með náminu verða nemendur færir um að veita þá alhliða þjónustu sem í 
boði er á hársnyrtistofum á hverjum tíma. Náminu lýkur með sveinsprófi sem 
veitir rétt til að starfa í iðninni og til inngöngu í nám til iðnmeistaraprófs. 
Námið er að auki góður undirbúningur fyrir frekara nám, svo sem í 
listaháskólum.

Lokkandi fagskóli
Hársnyrtiskólinn

Hársnyrtiskólinn er hluti af Tækniskólanum, skóla atvinnulífsins. 
Tækniskólinn er nýr framsækinn framhaldsskóli, sem byggir á 
traustum grunni Fjöltækniskóla Íslands og Iðnskólans í Reykjavík.
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Oft geta sumarferðir reynst örlagavaldar í 
lífi ferðalangs. Ferð þeirra hjóna Vilhjálms 
Guðjónssonar og Guðmundar Þorvarðarson-
ar til Suður-Afríku fyrir fimm árum vatt held-
ur betur kvæði þeirra í kross. Þeir kynntust 
góðu fólki í Western Cape-héraði en höfuð-
borg þess er Höfðaborg. Þegar þeir voru 
komnir heim aftur sögðu þessir félagar þeirra 
að verið væri að selja hótel í bænum Greyton. 
Þeir ráku þá Gistiheimilið Turninn á Grettis-
götu, betur þekkt sem Tower Guesthouse, en 
fannst tími kominn til að breyta. Fyrir fjórum 
árum slógu þeir til og keyptu hótelið.

Gist á gömlu lögreglustöðinni
Fréttablaðið sló á þráðinn til Guðmundar, sem 
stóð vaktina á hóteli þeirra Greyton Lodge. 
„Það er svo sem ósköp rólegt núna enda var 
rafmagnið að koma á aftur,“ segir hann. 
„Landið hefur bara vaxið of hratt og rafmagn-
ið er af skornum skammti þannig að það er 
tekið af eina þrjá tíma á dag. Það hefur svo 
sem lítil áhrif á okkur á hótelinu, við erum 
með gas í eldhúsinu og náum að halda fullum 
dampi þrátt fyrir allt saman. Þetta er hins 
vegar alveg agalegt fyrir verksmiðjurnar 
sem verða alveg stopp; en svona er Suður-
Afríka í dag.“

Hótelið teygir anga sína um heila götu en 
það er í fjórum húsum. Eitt þeirra var lög-
reglustöð fyrir um 25 árum. Alls er það með 
fimmtán herbergi en tvö þeirra voru áður 
fangaklefar. „Út af þessari fortíð fer vel á því 
að kalla barinn okkar „Behind bars“ og þar 
hanga á veggjum myndir af lögreglumönnum 
í gömlum einkennisbúningum.“ Það er því 
kannski ekki sem verst að fá sér einn gráan á 
„Bak við lás og slá“ ef þannig mætti íslenska 
nafn barsins.

Kóka kóla úr krönunum
„Þetta svæði hérna þrífst nær eingöngu á 
ferðaþjónustu,“ segir Guðmundur. „Hér er 
þekktur þjóðgarður í grenndinni og allar 
helstu gönguleiðirnar hér á svæðinu byrja í 
námunda við hótelið. Svo er afar vinsælt hjá 
fólki að koma hingað frá amstrinu í Höfða-

borg og fá sér að borða. Við erum með 250 
manns í mat nær daglega á mesta annatíman-
um. Við erum með átján starfsmenn sem eru 
alveg í sérflokki enda höfum við náð að halda 
sama mannskap nokkuð lengi. Þetta byrjaði 
reyndar nokkuð brösuglega en þá fengum við 
hálfgerða viðvaninga til verks, sem gengur 
náttúrlega engan veginn. Ég held að það hafi 
farið um hundrað þjónar hér í gegn á fyrsta 
ári, þannig að það má segja að við ramman 
reip hafi verið að draga í fyrstu á öllum víg-
stöðvum. En innviðir samfélagsins voru afar 
bágbornir hér. Til dæmis hefði mátt halda að 
það rynni kóka kóla úr krönunum en vatnið 
sem sveitarfélagið útvegar er brúnt og engan 
veginn boðlegt gestum. Við urðum því að fara 
í nokkrar framkvæmdir til að hreinsa vatnið. 
Svo urðum við að semja við sveitarfélagið um 
að fá meira vatn en skammturinn var skorinn 
vel við nögl. Ef einn var í sturtu gat hann átt 
von á því að hún tæki snöggan enda ef ein-
hver skrúfaði frá annars staðar í húsinu. Það 
var því mikil vinna að koma þessu vel á 
kopp.“

Jagúar á hlaðinu  
Hvert herbergi er með sérinngangi að garði 
en einnig er sundlaug á hótelinu og stór ráð-
stefnusalur. Það var ekki amalegt hlaðið við 
Greyton Lodge fyrir skömmu þegar haldin 
var kynning þar á nýjum Jagúarbíl. Um 600 
blaðamenn víðs vegar að úr heiminum voru á 
kynningunni og fyrir utan stóðu fjölmargar 
Jagúar-glæsikerrur. En þeir Vilhjálmur og 
Guðmundur fá ekki aðeins til sín heimsborg-
ara frá öllum heimshornum því á föstudag-
seftirmiðdögum  eru haldnir tónleikar á hót-
elinu og hafa þær uppákomur hlotið mikið lof 
frá sveitungum í grenndinni sem fjölmenna á 
svæðið. Eldamennskan á Greyton Lodge 
hefur einnig áunnið sér lof en veitingastaður-
inn þar var talinn meðal bestu veitingastaða 
Suður-Afríku í einu af stærstu matreiðslu-
tímaritum þar í landi.

Hugur horfir heim á sumrin
En þó að lífið leiki við þá í suðri segir 

Guðmundur ekki laust við það að hugurinn 
leiti til norðurs. „Sérstaklega á þessum árs-
tíma, ég sakna alltaf íslenska sumarsins 
vegna birtunnar sem þá ríkir allan sólar-
hringinn. En hingað til okkar koma fjölmarg-
ir Íslendingar. Sumir hafa verið á ferðinni í 
Höfðaborg og frétt þar að Íslendingar reki 
hótel í grenndinni. Þetta er bara eins og á 
Íslandi, orðrómurinn er fljótur að berast.“

Eflaust hefur mörgum þeirra þótt matseð-
illinn framandi en á honum er meðal annars 
Springbock, sem er lítil antilópa, og ávöxtur-
inn pawpaw, sem er álíka mangói og sætri 
melónu.

Það getur því verið afar fróðlegt um að lít-
ast á gömlu lögreglustöðinni hjá þeim Guð-
mundi og Vilhjálmi, sem njóta frelsisins 
jafnvel bak við lás og slá.

FRELSIÐ BAK VIÐ LÁS OG SLÁ
Þó að Íslendingar séu fáir virðast þeir fi nnast úti um allan heim. Þeir Vilhjálmur Guðjónsson og Guðmundur Þorvarðarson festu fyrir 
fjórum árum kaup á gamalli lögreglustöð í Suður-Afríku og reka þar hótel. Jón Sigurður Eyjólfsson sló á þráðinn til Guðmundar.

Greyton Lodge hótelið Það er rólegt í þorpinu Greyton en þó færist stundum líf í tuskurnar því oft sækir fjölmenni á gömlu lögreglustöðina til þeirra Vilhjálms og Guðmundar. 

Æft fyrir föstudagstónleika Steve Newman er þekktur 
gítaristi og leikur oft á tónleikum á Greyton Lodge. Hér 
tekur hann lagið.

Í gróðursælum garði Gestir spóka sig í garðinum, sem 
er grænn og trjám vaxinn.

www.ultimathule.is
Spennandi ferðir um allan heim

Hóteleigendur með fríðu föruneyti Hér eru Bylgja Þorvarðardóttir lengst til vinstri við hlið bróður síns Guðmundar. Því 
næst kemur Dora sem vann áður í þvottahúsi hótelsins en rekur nú veitingastað og gallerí á heimili sínu. Fyrir aftan 
hana er önnur systir hóteleigandans, Aðalbjörg, og því næst Vilhjálmur. 



MasterCard
Mundu

ferðaávísunina!



Í sumar bjóðum við flug og bíl á þrjá áfangastaði í Þýskalandi, Berlín, München og Frankfurt.

Njóttu dásemda þýskra heimsborga og sumarfegurðar landsins. 
Í Þýskalandi er eitthvert besta þjóðvegakerfi heims og leiðin er greið þangað sem þig lystir.

Bókaðu bílinn í bókunarvél Hertz á www.icelandair.is

+ Nánari upplýsingar á www.icelandair.is

ÞÝSKALAND VERÐ FRÁ 15.200 KR. 
Á MANN*
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Safnaðu 
Vildarpunktum Punktarnir upp í Ferðaávísun gildir

* Flug aðra leiðina með sköttum.
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E
inhvern veginn virðast 
litirnir vera skærari í 
Víetnam, ilmurinn meiri 
og orkan áþreifanlegri en 

við eigum að venjast. Þetta fallega 
og spennandi land sem maður 
þekkti áður mest af sögum og bíó-
myndum af stríðinu sem háð var 
milli Norður-Víetnams (kommún-
ista) annars vegar og Suður-Víet-
nams (lýðræðissinna) og Banda-
ríkjanna hins vegar. Í dag er 
Víetnam á hraðri leið með að 
breytast úr lokuðu kommún-
istaríki í þjóð þar sem efnahag-
urinn blómstrar og allt er á 
uppleið þótt stjórnarfarið hafi ekki 
breyst svo mikið. Í Víetnam búa 84 
milljónir manna. Víetnamar eru 
glaðlyndir og stoltir enda hafa þeir 
þurft að verja sitt í gegnum tíðina 
og í þeirri baráttu hafa þeir sigrast 
á stórþjóðum eins og Kínverjum 
og Bandaríkjamönnum. Það er 
eins gott að vera vakandi í umferð-
inni í Víetnam, mannmergðin er 
mikil, stærsti hluti fólksins í borg-
unum ferðast um á mótorhjólum 
eða vespum, jafnvel heilu fjöl-
skyldurnar á einu hjóli. Hraðinn er 
mikill þar sem allir þeysast áfram 

og nota flautuna óspart. Það er eft-
irtektarvert að flestir í umferðinni 
eru með andlitsgrímur til að verj-
ast menguninni sem óneitanlega 
fylgir svona mikilli umferð. Kon-
urnar hafa greinilega gert þetta að 
tískufyrirbæri því grímurnar er 
hægt að fá í öllum litum með mis-
munandi mynstri og ekki var óal-
gengt að sjá konur með þær í stíl 
við klæðnað dagsins.

Flestir Víetnamar eru 
búddatrúar og eru því stór 
og smá bænarskríni úti um 
allt, hvort sem er á heimil-
um, hótelum eða verslun-

um. Í skrínin er lagður matur og 
blóm og kveikt er á ilmandi reyk-
elsi fyrir látin ættmenni og því 
ilmar allt dásamlega.

Ódýrt og þægilegt
Auðvelt er að ferðast um Víetnam 
þar sem flugsamgöngur eru góðar. 
Flugfélagið Vietnam Airlines er 
til fyrirmyndar og svo er einnig 
mjög ódýrt að ferðast með rútum 
en hægt er að taka næturrútur, 
sem er mjög þægilegt. Í flestum 
borgum og bæjum er auðvelt að 
skella sér upp í svokallaðan „Tuk 

tuk“ en það eru kerrur annað 
hvort aftan á hjólum eða mótor-
hjólum og fá sér góða skoðunar-
ferð, kíkja í búðir eða skella sér í 
nudd. Fyrir ferðamenn frá Íslandi 
er afar hagstætt að ferðast um 
Víetnam, hvort sem um er að ræða 
gistingu, samgöngur, mat eða 
skemmtanir. Allt þetta kostar 
aðeins brot af því sem venjan er 
heima. Það er líka hagkvæmt að 
kaupa víetnamskar vörur en vest-
rænar vörur eru ekki jafn hag-
stæðar. Mikið úrval er af vörum 
úr silki svo sem fötum eða heimil-
isbúnaði, en einnig er að finna 
ýmsa hluti skorna út í tré og lista-
verk eftir víetnamska listamenn. 
Þá eru ónefndir hlutir sem eru 
einkennandi fyrir Víetnam eins 
og lampar í mörgum litum og hatt-
arnir sem margir Víetnamar virð-
ast nota dagsdaglega en ekki 
aðeins á hrísgrjónaökrunum.

Veisla fyrir bragðlaukana
Matargerð Víetnama er fáguð og 
fersk. Það fer auðvitað mikið fyrir 
alls kyns réttum úr núðlum og 
hrísgrjónum og fiskur er einnig 
mikið notaður. Ávextirnir og 

grænmetið er hreint dásamlegt og 
manni finnst að þau séu stútfull af 
vítamínum og hollustu. Úrvalið af 
nýkreistum ávaxtasöfum og 
ávaxta- og grænmetissalötum er 
næstum óendanlegt. Úr hollust-
unni í dásamlegar syndir því það 
er urmullinn allur af bakaríum og 
kaffihúsum sem selja nýbökuð 
brauð og ótrúlega fallegar kökur 
af öllum stærðum og gerðum. 
Bragðgæðin eru mikil enda greini-
lega bakað eftir frönskum upp-
skriftum þar sem smjörið er í 
hávegum haft. Kaffi er einnig í 
miklum metum en Víetnamar 
drekka kaffið sitt vel sterkt, eru 
með trekt fyrir hvert glas og bæta 
svo út í bleksterkt kaffið sykri og 

niðursoðinni mjólk. Í öllum þeim 
borgum og bæjum sem ég heim-
sótti var mikið úrval af veitinga-
stöðum og kaffihúsum sem buðu 
upp á mjög góðan mat. Hægt er að 
velja á milli staða sem bjóða upp á 
mat heimamanna eða frá mismun-
andi heimshornum. Vert er einnig 
að veita athygli veitingastöðum og 
kaffihúsum sem rekin eru með 
það að markmiði að veita krökk-
um sem bjuggu áður á götunni 
atvinnu. Góð leið til að styrkja gott 
málefni. Ekki er hægt að tala um 
mat í Víetnam nema að minnast á 
alla réttina sem fást á götum úti. 
Það er mjög ódýr og góður matur 
og fer þjóðarrétturinn núðlusúpan 
Pho þar fremst í flokki. 

LAND LITA OG ILMS
Kolbrún Ólafsdóttir uppgötvaði töfra Víetnams. 

Halong-flóinn er eitt af nátturuundrum veraldar.

EKKI 
MISSA AF 

ÞESSU



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
JÚNÍ 2008

UPPÁHALDSVEITINGASTAÐUR-
INN? Þegar gesti ber að garði 
og ég vil góða steik sem hentar 
fátækum námsmönnum er gott 
að fara á Joe’s á Newbury.

HVAR ER BEST AÐ FÁ SER ÖL? 
Sjálfur drekk ég ekki en ég veit 
að félagar mínir hafa það alltaf 
gott á Daisy’s en það er svona 
lókal staður þar sem allir þekkj-
ast. Svona Cheers-stemmning.

 

FLOTTASTI BARINN? Það er 
flottur bar á toppnum á Prudent-
ial-turninum. Þar er oft lifandi 
djasstónlist og svo er útsýni yfir 
alla borgina.

 

BESTU GÖTURNAR TIL AÐ 
KAUPA FÖT? Newbury er besta 
gatan og góðar búðir leynast 
á henni og á götunum í kring. 
Stærstu H&M-búðina er að finna 
á Washington Street og það 
bregst eiginlega ekki að ég heyri 
í Íslendingum þegar ég kíki í þá 
búð. Svo er gaman að fara á 
Harvard Square líka.

 

BESTI STAÐURINN EFTIR 
KLUKKAN TVÖ AÐ NÓTTU? 
Þar sem öllum stöðum er lokað 
klukkan tvö er rosalega vinsælt 
að fara bara heim að sofa. Ég 
og Pétur Óskar búum saman og 
höfum við stundum dottið í eina 
góða spólu eftir gleðina, þannig 
að ég mæli með því.

 

RÓMANTÍSKASTI GÖNGUTÚR-
INN? Charles Street í Beacon Hill 
er falleg gata og svo er gaman 
að fara að kvöldi til á Hanover 
Street í ítalska hverfinu.

HEIMA-
MAÐURINN 

 Boston
JÓN RAGNAR JÓNSSON

Þú ferð ekki í sumarfrí án...
STÓRRA SÓLGLERAUGNA. 
Flottar brillur fullkomna hvaða fatnað 
sem er. Þessi fjólubláu eru frá Dior og 
fást í Gleraugnasmiðjunni. 

FALLEGRA 
SANDALA. 

Þessir dásamlegu gylltu 
gyðjuskór eru frá miumiu 

og fást hjá Sævari Karli. 

VANDAÐRAR 
FERÐATÖSKU. 

Töskurnar frá Rimowa 
eru handhægar og 

smart og fást í Kis-
unni, Laugavegi. 


