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Kastalagisting er spennandi kost-
ur fyrir þá sem vilja ekki aðeins 
ferðast um ókunnar slóðir heldur 
ferðast svolítið aftur í tímann í 
leiðinni. Það kann að koma á 
óvart en fyrir gistingu í gömlum 
kastala þarf ekki endilega að 
borga fúlgur fjár. Oft er verðið 
sambærilegt við það sem gerist á 
hótelum og líkt og með þau þá 
eru kastalarnir eins misjafnir og 
þeir eru margir. Sumum hefur 
verið breytt í rándýr lúxushótel 
og verðið er eftir því meðan ann-
ars staðar má hvíla lúin bein í 
gömlum kastala og borga fyrir 
það sömu upphæð og á farfugla-
heimili. 

Framboðið er furðu mikið. Á 
Bretlandseyjum má panta sér gist-
ingu í niðurníddum miðaldakastöl-

GIST AÐ HÆTTI KONUNGA
Hvern hefur ekki dreymt um að búa í kastala eða hreiðra um sig á herragarði með þjón á hverjum 
fi ngri. Þú þarft ekki að vera með blátt blóð í æðum til að komast í konunglega stemningu í sumar-
fríinu því víða í Evrópu má panta sér gistingu í gömlum kastala eða jafnvel leigja einn slíkan. 

Ross kastalinn stendur við Lough Shelin stöðuvatnið á Írlandi og er dæmigerður 16. aldar kastali, reistur af Baróninum Richard Nugent árið 1533.  Í kastalanum er 

gistipláss fyrir 19 manns og kostar nóttin í kringum 8.000 krónur á manninn með morgunmat. Kastalinn er í um 90 mínútna akstursfjarlægð frá Dublin.
 NORDICPHOTOS/GETTYIMAGES

Skammt frá bænum Cong á Vestur-Írlandi 

er hinn glæsilegi Ashford-kastali sem 

reistur var á 13. öld.  Nú er rekið lúxushótel í 

höllinni og gistingin er síður en svo ókeypis. 

Ódýrustu tveggja manna herbergin kosta í 

kringum 30.000 krónur meðan þau dýrustu 

eru á 150 þúsund.

Berlín kann að vera paradís 
fátæka listamannsins en fyrir þá 
sem sækjast í aðeins meiri lúxus 
i þessari spennandi borg er Hotel 
Q staðurinn til að gista á. Hótelið 
er sérlega nútímalegt „boutique“ 
hótel staðsett í Kurfurstendamm 
hverfinu, rétt hjá Savignyplatz 
torginu þar sem úir og grúir af 
veitingahúsum og skemmtistöð-
um. Innandyra er mikið lagt upp 
úr hönnun og notast við stein, við 
og strútsskinn. Baðkarið er við 
hliðina á rúminu í hverju her-
bergi en þar er einnig að finna 
flatskjái, minibar og internet. Q 
hotel býður upp á slökunarher-
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V
ið höfum öll gert þetta. Keypt eitthvað bara til 
þess að hafa keypt eitthvað. Erum með 
ógeðslega ljótan leðurjakka frá fríinu á Kanarí 
í geymslunni frá sirka 1989, nokkra etníska 

bakpoka, marokkóskt pils og fáránlegan kúrekahatt 
sem manni þótti töff í síðasta fríi til Texas. Alveg sama 
hvert við Íslendingar ætlum að fara í frí þá finnst 
okkur við alltaf þurfa að eyða þreföldum mánaðar-
launum á Visa-kortið þegar út er komið. Ég á ekki við 
það að það sé óeðlilegt að kaupa sér eitthvað fallegt í 
París eða New York. En þegar haldið er í sólarlanda-
ferð til dæmis þá er klárt mál að Algarve er ekki 
miðpunktur tískuheimsins, að Zara er alltaf bara Zara 
og að háglansandi rauður leðurjakki var bara smart 
þegar maður var þunnur með ofskynjanir í 35 stiga 
hita. Til hvers að vera að skella sér í ódýra sólarferð 
og eyða svo aleigunni á krepputímum í drasl þegar út 
er komið? Ég hef velt fyrir mér ástæðum þess að fólki 
finnist það þurfa að kaupa svona mikið erlendis. 
Burtséð frá því augljósa – að monta sig yfir utanlands-
ferðinni þegar heim er komið ásamt dökkbrúnu „tani“ 
– þá held ég að okkur líði öllum eins og við séum önnur 
manneskja þegar við erum komin í annað land. Maður 
getur til dæmis verið meiri heimsborgari … eða 
jafnvel breyst í hippa á nokkrum dögum. Þetta er jú 
auðvitað ástæða þess að flestir hafa gaman af því að 
ferðast – til að öðlast nýja sýn á hlutina og sjá heiminn 
með víðari linsu en við erum vön. Og í þessu „stundar-
brjálæði“ finnst okkur bráðnauðsynlegt að kaupa hluti 
eða fatnað sem hæfa þessum nýja persónuleika. En 
oftast er það þannig að þessi nýja manneskja hverfur 
um leið og við drepum aftur niður fæti á heimaslóðum 
og þessi veraldarvana New York-gella eða Kanaríeyja-
hippi var skilinn eftir í rykmekki einhvers staðar á 
leiðinni. Sem betur fer lærir maður af reynslunni og 
ég hef sjálf takmarkað slíkt verslunaræði niður í tvær 
vel valdar flíkur. Og í síðustu Ítalíuferð þegar einhver 
innri Donatella Versace hvíslaði að mér að ég bara 
yrði að eignast gylltu Dolce&Gabbana gallabuxurnar 
þá brosti ég bara að hugmyndinni um hversu sárt þær 
myndu stinga augun í þvögunni á Kaffibarnum. 

Anna Margrét Björnsson skrifar

BÖLVUN VERSLUN-
ARFERÐARINNAR

um Írlands og Skotlands eða á róm-
antísku átjándu aldrar sveitasetri í 
anda sagna Jane Austin. Sveitasetr-
in í Frakklandi eru ekki síðri og í 
hinum ævintýralega Rínardal í 
Þýskalandi geta ferðalangar keypt 
sér gistingu í glitrandi höllum - eins 
og þeim sem gjarnan sjást myndir 
af á púsluspilum og póstkortum.  

Vilji maður staldra við í lengri 
tíma er víða í boði að leigja heilan 
kastala. Til dæmis stóra höll ef 
halda á brúðkaupsveislu eða lítinn 
kastala með rúmum fyrir 20 
manns fyrir smærri ættarmót. 

Mikilvægast af öllu er að ímynd-
unaraflið sé með í för því allt getur 
gerst þegar sofið er í kastala. 
Kannski fara draugar fortíðar á stjá 
og ef til vill má finna sofandi prins-
essu í einum turninum.

Góðar vefsíður:
holiday-chateau.

com
rhinecastles.com
celticcastles.com

bergi þar sem gestir geta slappað 
af eftir morgunmat en þar er að 
finna sand á gólfinu, japönsk böð 
og finnska sánu. Veitingahús hót-
elsins reiðir fram ljúffenga tæl-
enska rétti og barinn - Hotel Q 
Bar-  sem er með arineld og rauð-

um veggjum þykir sérlega töff og 
er aðeins fyrir hótelgesti og með-
limi. Það er hægt að leigja reiðhjól 
á hótelinu sem er upplagt til þess 
að fara og skoða Kurfurstendam 
eða Tiergarten garðinn sem er rétt 
hjá.  - amb

Nútímaleg hönnun  Herbergin eru sögð 

taka innblástur af púpum fiðrilda 
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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
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Ú
t um alla borg eru skilti 
sem telja niður að deg-
inum mikla 08.08.08 
kl.08 en þá verða Ólymp-

íuleikarnir settir. Það er óhætt að 
segja að maður hafi fundið fyrir 
undirbúningnum á eigin skinni 
síðustu mánuði en miklar fram-
kvæmdir hafa verið næstum því á 
hverju götuhorni. Nú er þessu öllu 
að ljúka og verið er að taka niður 
síðstu stillasana og verkamenn-
irnir eru rétt að slá síðustu högg-
in. Það sem kemur undan öllu 
þessu er borg í sparibúningi. 
Margar stórar og glæsilegar bygg-
ingar hafa risið og einnig er búið 
að lagfæra ýmislegt sem betur 
mátti fara. Það verður þó að segj-
ast að sumt lítur nokkuð kald-
hæðnislega út. Til að mynda stór-
glæsileg verslunarmiðstöð sem 
verið er að opna og skartar mörg-
um af þekktustu vörumerkjum 
heims er við hliðina á einum af 
hinum vinsælu mörkuðum sem 
selja ódýrar eftirlíkingar af sömu 
vörumerkjunum. Það sem einnig 
áður tilfinnanlega skorti eins og 
ruslafötur, eru nú næstum því við 
hvert fótmál og skal flokka í end-
urnýtanlegt rusl og annað. Þá er 
búið að planta ógrynni af blómum 
í öllum regnbogans litum og skella 
litlum pálmatrjám meðfram næst-
um öllum gangstéttum. 

Það er óhætt að segja það að borg-
in er farin að skarta sínu fegursta en 
þrátt fyrir það bera margir Kínverj-
ar kvíðboga fyrir stóru stundinni. Í 
samtölum mínum við landann hefur 
maður fundið fyrir eftirvænting-
unni og stoltinu yfir að geta boðið 
heimsbyggðinni uppá að halda þenn-
an mikla heimsviðburð. Hins vegar 
eru sumir sem hafa efasemdir um 
að allt verði tilbúið og að Peking geti 
tekið á móti öllum þessum gestum. 
Jafnvel eru einhverjir sem hafa 
áhyggjur af því að eitthvað slæmt 
muni gerast. En þrátt fyrir það held-
ur undirbúningurinn áfram og 
klukkan tifar. Nýjustu reglurnar 
sem tóku gildi í því skyni að minnka 
mengun í borginni virðast vera að 
virka því það er allt annað líf að 
bregða sér bæjarleið eftir að helm-
ingur bílaflota borgarinnar hefur 
verið kyrrsettur á hverjum degi. 
Umtalsverður munur er náttúrulega 
á umferðarþunganum en jafnframt 
gæðum andrúmsloftsins. Vonandi er 
að sú þróun haldi áfram svo að 
íþróttamennirnir geti keppt á leik-
unum án vandkvæða. 

Annað sem ég hef rekið mig á 
hérna undanfarið er að öllum örygg-
isreglum er fylgt mun strangar 
eftir nú um mundir en áður. Sem 
dæmi má nefna að ef útlendingur 
var stöðvaður út á götu og beðinn 
um vegabréf og gat ekki framvísað 
því var hann góðlátlega beðinn um 
að vera það með sér næst. Nú um 
stundir getur það sama þýtt að vera 
tekinn af lögreglu og haldið í nokkr-
ar klukkustundir. Um 110.000 lög-
reglumenn og aðrir munu sjá um að 
gæta öryggis á meðan á leikunum 
stendur. Einnig tilkynntu yfirvöld 
nýverið að heimilt sé að vera með 

mótmæli í þremur almenningsgörð-
um en þeir eru allir töluvert frá 
Ólympíuleikasvæðinu. Þá hafa 
meira að segja öryggisverðirnir 
sem gæta blokkarinnar minnar nú 
sett upp hvíta hanska og heilsa mér 
að hermannasið í hvert skipti sem 
ég fer út í búð.

Hvert sem maður lítur er búið 

að setja upp marglituð skilti þar 
sem fólk er boðið velkomið til Pek-
ing og slagorðunum “One World, 
One dream” er flaggað. Og ef að 
veðurguðirnir ætla að vera með 
einhver leiðindi á setningardaginn 
en talið er að það séu 41% líkur á 
rigningu eru vísindamenn í start-
holunum til að skapa rétta veðrið.

ÓLYMPÍULEIKARNIR NÁLGAST ÓÐFLUGA

Kolbrún Ólafsdóttir
skrifar frá Peking

með ánægju

Kaupmannahöfn
Billund
Stokkhólmur 
Gautaborg 
Berlín
Frankfurt Hahn
Friedrichshafen 

London
París
Barcelona
Alicante 
Eindhoven
Varsjá
Basel

Bókaðu ævintýraferð fyrir alla fjölskylduna 
á www.icelandexpress.is

50%
Börn:

Börn, 11 ára og yngri í fylgd með 

fullorðnum, fá helmingsafslátt af 

verði fyrir skatta og aðrar greiðslur.

Sól, sól
skín á þig!
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Þ
að fyrsta sem kemur ef til vill upp 
í hugann þegar Vínarborg ber á 
góma er dálítið þurr og háalvar-
leg heimsborg þar sem fólk 

spásserar um í tírólajökkum og snæðir 
eplastrúdel af silfurbökkum á fínum kaffihús-
um. Á síðasta áratug hefur Vín hins vegar 
breyst ótrúlega mikið og hefur upp á margt 
spennandi að bjóða fyrir ferðamenn. Vín 
komst einmitt í sviðsljósið fyrr í sumar þegar 
EM í fótbolta var haldið þar með pomp og 
pragt. Verslanir og veitingahús blómstra, 
teknóklúbbar borgarinnar eru orðnir heims-
frægir fyrir tónlist sína og við Dóná hefur 
risið hálfgerð „Ibiza“ Mið-Evrópu með 
tilheyrandi ströndum og afþreyingu. Og svo 
er auðvitað hægt að njóta klassískra ferða-
mannaperlna eins og að skoða Klimt-verkin í 
Belvedere-höllinni, gæða sér á súkkulaðitert-
unnni frægu á Hótel Sacher, stíga upp í 
gamaldags hestvagn nú eða Riesenrad-
parísarhjólið sem varð heimsfrægt í 
Hitchcock-myndinni Third Man. 

AÐ KOMAST UM 
Það er einfalt að ferðast um Vínarborg. Sam-
göngur eru þægilegar og hægt að komast á milli 
staða í sporvögnum eða neðanjarðarlest. Vín er 
líka borg hjólanna, það er lítið mál að leigja sér 
hjól og sérstakar hjólaakreinar eru alls staðar. 
Það er líka sniðugt að kaupa Vienna Card til að 
fá ókeypis samgöngur í 72 tíma ásamt afslætti í 
söfn og tívolíið. www.info.wien.at

HVAÐ Á AÐ SJÁ? 
Af nógu er að taka þegar kemur að menningu. 
Þeir sem hrífast af klassískri tónlist ættu að 
heimsækja Mozarthúsið (Mozarthausvienna.
at) eða skella sér á óperu í einum af fjórum 
óperuhúsum borgarinnar. Í Haus der Music í 
Seilerstätte getur fólk prófað að stjórna heilli 
hljómsveit í sýndarveruleika. 

Listunnenndur mega ekki láta Belvedere-
höllina framhjá sér fara en hún er sannkölluð 
barokk-veisla fyrir augað. Þar er einnig að finna 
stórfenglega garða frá sautjándu öld og frægt 
safn listaverka frá nítjándu öld en þar gefur 
meðal annars að líta fjölmörg verk eftir Egon 
Schiele og hinn heimsfræga Koss eftir Gustav 
Klimt. Unnendur nútímalistar ættu að heim-
sækja MAK (Stubenring 5) en þar eru áhuga-
verðar sýningar og frábært kaffihús og garður. 

Hundertwasserhaus er skemmtilegur 
minnisvarði um þennan skrautlega austurríska 
arkitekt og það er gaman fyrir unga sem aldna 
að ganga eftir skökkum þrepum og stigum þess 
og virða fyrir sér líkön af „psychadelic“ 
byggingum arkitektsins og málverkum hans. 
Garðurinn er líka einstaklega fallegur og 
þægilegt að sitja þar úti að snæðingi. 

HVAR Á AÐ BORÐA?
Matarmenning Austurríkis er frægust fyrir 
schnitzel, pylsur og epla-„strúdel“ og um að 
gera að prufa einn slíkan stað. En Vín er orðin 
sannkölluð matgæðingaborg og veitingahús er 
að finna á hverju götuhorni. Það er áberandi 
mikið af frábærum japönskum og kínverskum 
veitingastöðum, og þar má nefna Koi 
(Schwarzenbergerstrasse 8) sem er mjög 
smekklegur og býður upp á einstaklega 
fínlega eldamennsku. Klassískur Vínarstaður 
er á Hotel Imperial þar sem hægt er að bragða 
á keisaralegum réttum og upplifa anda fyrri 
tíma. Plachutta í fyrsta hverfi er þekktur fyrir 
að bjóða upp á  Tafelspitz sem var uppáhalds-

réttur Franz Josefs keisara. Naschmarkt 
markaðurinn er frábær kostur fyrir matgæð-
inga en þar gefur að líta endalausar raðir af 
alls kyns litlum veitingahúsum, allt frá 
ítölskum og austurrískum upp í persneskan og 
japanskan mat. Þar er svo auðvitað líka hægt 
að kaupa dýrindis ávexti, fisk og kjötmeti, 
krydd og ólífur. Hotel Triest er stórfenglegt 
dæmi um Art Nouveau-arkitektúrinn sem sést 
víða um Vínarborg en þar er einmitt vinsælt 
kaffihús og veitingastaður. 

HVERT Á AÐ FARA ÚT Á LÍFIÐ?
Flex (Donaukanal, via Augartenbrücke) er 
frægasti klúbbur Vínarborgar og DJ búrið er 
enn mannað af meisturunum Kruder & 

Dorfmeister. Í miðborginni er að finna hinn 
pínulitla American Bar (Kärtnerdurchgang) 
sem er vinsæll meðal hinna frægu og fallegu 
og var hannaður af arkitektinum Adolf Loos. 
Barirnir í Gurtel-hverfinu við Nussdorfer 
Strasse, sem eitt sinn var rauða hverfi 
borgarinnar, þykja mjög hipp og kúl og eru 
sóttir af listaliði og stúdentum. Sky Bar á 
efstu hæð stórverslunarinnar Steffl í Kártn-
erstrasse er einstaklega svalur og gaman að 

fá sér drykk þar og virða fyrir sér þök 
borgarinnar og fallegar skógi vaxnar 
hæðirnar sem umlykja hana.  

HVAR Á AÐ VERSLA?
Helstu tískukeðjur er að finna á stórum 
verslunargötum eins og Kartnerstrasse og 
Maria Hilferstrasse en dýru hönnuðirnir eins 
og Prada og Chanel eru á Kohlmarkt. Frum-
legri tískuverslanir er aðallega að finna í 
sjöunda hverfi, meðal annars Park (Monds-
cheinsgasse 20) sem er með föt eftir þekkta 
alþjóðlega hönnuði ásamt austurískri hönnun. 
Austurísk merki sem vert er að skoða í Vín 
eru til dæmis Wolford sem framleiða flott-
ustu sokkabuxur í heimi, Swarowski kristals-

búðin og svo Gesschwein sem býður upp á 
klassískan Loden-fatnað fyrir börn og hina 
frægu inniskó úr þæfðri ull. 

HVERNIG Á AÐ KOMAST ÞANGAÐ?
Lauda Air flýgur stundum beint á milli Vínar 
og Reykjavíkur og upplýsingar er hægt að 
finna á Katla-travel.is. Einfaldast er annars 
að fljúga til Kaupmannahafnar og taka 
Austrian Airlines beint til Vínar.  

4   FERÐALÖG

VÍNARBORG
Höfuðborg fyrrum keisaraveldisins snýst ekki bara um Sacher-tertur, hallargarða og Gustav Klimt. Anna 
Margrét Björnsson uppgötvaði nýjar hliðar á menningarborginni Vín sem er sannkallaður miðpunktur Evrópu. 

Skrautlegur arkitektúr  Hundertwasser-húsið er minnisvarði 

um hinn merka austuríska arkitekt.

Verslunarparadís  Kohlmarkt-gatan þar sem er að finna 

helstu hátískumerki heims.

Dóná svo blá  Vínarborg við sólarupprás með ána Dóná í forgrunni.   

Stephansdom 
kirkjunni

Dýragarðinum í 
Schönbrunn 

Parísarhjólinu í 
Prater tívólíinu 

Keisaraíbúðum 
Sissyar 

EKKI 
MISSA AF 

ÞESSU

➽➽ ➽ ➽AUSTURLENZKA

ÆVINTÝRAFÉLAGIÐ EHF.

267.800 kr.
Per mann í tvíbýli

3. til 21. október

Balí

Taílaodía
Kjarni þriggja landa 

opinberaður:

Taíland – Laos – Kambódía.

288.400 kr.
Per mann í tvíbýli

Brottför 11. desember

www.oriental.is
Sími 577 4800 • oriental@oriental.is

STARFSFÓLK ÓSKAST!
Óríental leitar eftir hæfum aðilum til farar- 

stjórnar og gerð ferðalýsinga. Reynsla og 

þekking á Suðaustur Asíu nauðsynleg. 

starf@oriental.is

Tour de
Angkor

Hjólað frá Taílandi til Angkor í 

Kambódíu og ferðast áfram til 

Phnom Penh.

Möguleiki á áframhaldandi ferð til 

Saigon í Víetnam.

279.000 kr.
Per mann í tvíbýli

26. október til 8. nóvember
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París er sennilega ein þekktasta 
borg heims. Ljósmyndir, málverk, 
söngtextar og skáldsögur hafa 
fært okkur mynd af borginni í tugi 
og jafnvel hundruð ára, mynd sem 
gjarnan inniheldur langa og 
afslappaða hádegisverði, rauðvín 
og osta, kaffihús, sígarettur og 
eldheitar ástir. En þegar ferðast 
er til Parísar er alltaf hægt að upp-
götva á henni nýjar hliðar. Skoða 
ný hverfi úr alfaraleið, eða að sjá 

ferðamannaklisjur eins og Eiffel-
turninn eða Sacre-Coeur-kirkjuna 
í fersku ljósi. Ágústmánuður er 
heitur og latur mánuður í borginni 
þar sem Frakkar taka sjálfir allt 
sitt sumarfrí í þessum eina mán-
uði. Það er því upplagt að skella 
sér í síðsumarsfrí til borgarinnar 
þar sem tíminn virðist líða aðeins 
hægar og lífsins er notið með mik-
illi nautn. 
 - amb

SUMAR VIÐ 
SIGNU
Ágúst er rólegur mánuður í Parísarborg þegar heima-
menn eru allir í sumarfríi. Ljósmyndarinn Anton 
Brink fangaði sumarstemninguna í borg ljósanna. 

Málin rædd á kaffihúsi  Les Deux Magots á St. Germain á vinstri bakkanum er eitt frægasta kaffihús Parísar. Fyrr á tímum hittust mestu 

hugsuðir borgarinnar hér yfir spjalli, meðal annars Simone de Beuvoir, Jean-Paul Sartre, Albert Camus og Picasso. Kaffihúsið er vel sótt af 

ferðamönnum og býður sennilega upp á dýrasta kaffibolla Parísarborgar. 

„Terrace“ á vinstri bakkanum  Parísarbúar virðast stundum eyða heilu dögunum úti á 

veitingastöðum. Vinsælir drykkir í hitanum eru „Kir“ sem er hvítvín með cassis-sýrópi og 

Pastis, kaldur og svalandi anísdrykkur. Slappað af í sólinni  Ungt par hefur það náðugt í Jardin de Luxembourg

Nýjar hliðar borgarinnar   Hvers vegna ekki að uppögtva ný hverfi utan ferðamannastraums-

ins? 



Sölufulltrúar: Viðar Ingi Pétursson vip@365.is S. 512 5426 Hrannar Helgason hrannar@365.is S. 512 5441 ER ÞÍN ATVINNUAUGLÝSING HÉR?   MEST LESNA ATVINNUBLAÐ LANDSINS

KÓPAVOGSBÆR  

LAUS STÖRF
Í LEIKSKÓLUM KÓPAVOGS:

Kynnið ykkur launakjör íKynnið ykkur launakjör í 

leikskólum í Kópavogi.leikskólum í Kópavogi.  

Baugur:  570 4350
 • Leikskólakennarar
 • Leikskólasérkennari/þroskaþjálfi v/  

 sérkennslu
Dalur:  554 5740
 • Leikskólak.þroskaþjálfi/leiðbein. 1. ág.
 • Sérkennslustjóri 1. ág.
 • Starfsmaður í skilastöðu 1. sept.
Efstihjalli:  554 6150
 • Leikskólakennari frá 1. ágúst
 • Leikskólasérk./þroskaþjálfi í haust
Fífusalir:  570 4200
 • Deildarstjóri á yngri deild
 • Leikskólakennarar
Grænatún:  554 6580
 • Sérkennslustjóri 50% frá 1. ágúst
 • Leikskólak/þroskaþj. 100% frá 1 ágúst
Hvarf:  570 4900
 • Deildarstjórar frá 11. ágúst
 • Leikskólakennarar frá 11. ágúst
 • Sérkennsla, sem fyrst
Kópahvoll:  554 0120
 • Leikskólakennari frá 1. ágúst
 • Leikskólak/þroskaþj. í stuðning 50% f.hád.
Kópasteinn:  564 1565
 • Leikskólak/leiðb. næsta haust
 • Leikskólak/leiðb.tímab.afleys. næsta haust
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

Sölufulltrúi
Ekran ehf. óskar eftir að ráða sölufulltrúa í krefjandi starf í Reykjavík.
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www.ekran.is

Í boði er fjölbreytt og skemmtilegt starf hjá ört vaxandi fyrirtæki.  

Aðeins áræðinn og duglegur einstaklingur kemur til greina í starfið.

Umsjón með ráðningu hefur Hanna Dóra Haraldsdóttir, starfsmannastjóri - atvinna@1912.is

Umsóknarfrestur er til og með 10. ágúst. Ráðið verður í starfið fljótlega.

Ekran ehf. er dótturfyrirtæki 1912 ehf. og er leiðandi þjónustufyrirtæki 
á matvælasviði, með starfsstöðvar í Reykjavík og á Akureyri.

STARFSSVIÐ
Sala og þjónusta við viðskiptavini

Samningagerð

Eftirfylgni og úrlausnir fyrir viðskiptavini

HÆFNISKRÖFUR
Matreiðslumenntun skilyrði

Útsjónarsemi og dugnaður

Samskiptahæfileikar og samstarfsvilji

Hæfileiki til að virkja aðra með sér

Góð tölvukunnátta
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Sunnulækjarskóli
Skóli með áherslu á þróunarstarf 

og nýbreytni í starfsháttum 
auglýsir eftir starfsfólki

Sunnulækjarskóli
Við Sunnulækjarskóla á Selfossi eru eftirfarandi 
stöður lausar til umsóknar:

• Íþróttakennari

• Sérkennari, 50% staða

• Danskennari

• Pólskukennari, 2 tímar á viku fyrir 3 börn

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.

Nánari upplýsingar um störfi n og hæfniskröfur er 
að fi nna á heimasíðu skólans www.sunnulaekjar-
skoli.is og hjá skólastjóra, Birgi Edwald í síma 480 
5400, 861 1737 eða tölvupósti birgir@sunnulaek.
is

Umsóknarfrestur er til 6. ágúst n.k.

Umsókn með upplýsingum um menntun, starfs-
reynslu og umsagnaraðilum sendist Birgi Edwald, 
skólastjóra, birgir@sunnulaek.is eða Sunnulækjar-
skóli, Norðurhólum 1, 800 Selfoss. 

Nafn:

Erum að taka við umsóknum núna!

Heimilisfang:

Netfang: gsm:

Kennitala:Staður:

Hef unnið áður á auglýsingastofu. Hvar?

Hef ekki unnið áður á auglýsingastofu.

Starf sem óskað er eftir

Menntun

Af hverju sækist þú eftir vinnu á Fíton?

Reynsla

Umsókn um starf á auglýsingastofunni Fíton

Viðskiptastjóri

Grafískur hönnuður

Viðskiptafræði.

Grafísk hönnun.

Önnur.

Fylgigögn

Flott mappa. 

Tilkomumikil ferilsskrá.

Góð meðmæli.

Andlitsmynd.

Annað. Hvað?

Nánar:

Nánar:

Nánar:

Annað. Hvað?

Hvers vegna ekki?

Fylltu umsóknina út og sendu til okkar í Garðastræti 37, 101 Reykjavík, eða gerðu þína eigin og sendu í tölvupósti á 

atvinna@fiton.is fyrir næstu helgi.

Fíton   Garðastræti 37   101 Reykjavík   www.fiton.is

Ég er skapandi leiðtogi með mikla reynslu af auglýsingavinnu, vörumerkja- og 
stefnumótun. Ég hef mikinn áhuga á markaðsmálum og góða menntun á því sviði.

Ég er hugmyndaríkur og öflugur hönnuður með áralanga reynslu af alls konar hönnun og 
auglýsingagerð. Ég treysti mér vel til að stjórna hópvinnu í krefjandi verkefnum.

Spennandi starfsumhverfi.

Skemmtilegur vinnustaður.

Tækifæri til að blómstra í starfi.

Vil hafa nóg að gera.

Langar að vinna í miðbænum.

Hef heyrt að þar sé góður mórall.

Áhugaverðir og spennandi kúnnar.

Vil fá góða tölvu.

Þar eru haldin góð partý.

Vil vinna á einni af stærstu stofunum.

Les alltaf Fítonblaðið.

Hef ekkert á móti viðurkenningum.

Ég er með geggjaða hugmynd.

Mér leiðist harkið.

Hefði gert þessa auglýsingu öðruvísi.

Keilusamband Íslands óskar eftir að ráða 
starfsmann í hlutastarf / fullt starf

Starfsmaðurinn er eini starfsmaður sambandsins, megin-
hlutverk hans er að halda utan um starfsemi sambandsins, 
tengsl við nefndir KLÍ, íþróttahreyfi nguna, viðhald og 
uppfærslu á vef sambandsins auk samskipta við fjölmiðla.
Við leitum að sjálfstæðum, þjónustulunduðum einstaklingi 
með þekkingu á almennum skrifstofustörfum og góðri 
almennri tölvukunnáttu.  Þekking á íþrótta- og keilu-
umhverfi nu kostur.

Umsókn, ferilskrá og mynd berist skrifstofu KLÍ, Engjavegi 
6, 104 Reykjavík, eigi síðar en 8. ágúst.  

Nánari upplýsingar veitir Þórir Ingvarsson í 
síma 862-1760 eða toti@kli.is   Fullum trúnaði heitið.
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ÞJÓNUM & 
AÐSTOÐ Í SAL

Í FULLT STARF EÐA HLUTASTARF

Góð laun, fríðindi og skemmtilegur 
vinnustaður í boði fyrir rétta aðila.

Umsóknir sendist á 
Ágúst Reynisson í tölvupósti, 

agust@fiskmarkadurinn.is

AÐALSTRÆTI 12
sími 578 8877

info@fiskmarkadurinn.is

sími: 511 1144
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VILTU BESTA STARF Í HEIMI?

Íþrótta- og tómstundasvið Reykjavíkur • Bæjarhálsi 1

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

Frístundaheimili ÍTR óska eftir starfsfólki sem getur tekið þátt 
í að stýra starfi með 6-9 ára börnum á eftirfarandi sviðum:
       List- og verkgreinar, s.s. tónlist, myndlist, leiklist, smíði, textíl
       Íþróttir og leikir, s.s. útileikir, innileikir
       Útivist og umhverfismennt, s.s. gönguferðir, náttúruskoðun
       Barnalýðræði og lífsleikni, s.s. hópastarf, barnafundir, lesa sögur, vinátta og samvera

Um er að ræða hlutastörf eftir hádegi en starfshlutfall og vinnutími getur verið sveigjanlegt

Móttökuritari
Móttökuritara vantar á Heilsugæsluna í Salahvefi  í 
Kópavogi. 

Vinnutíminn er frá kl. 12 - 18.15. Umsækjandi þarf að 
búa yfi r þjónustulund, tölvuþekkingu og þykja gaman 
að umgangast fólk. 

Upplýsingar um starfi ð veitir Hjördís Birgisdóttir 
hjúkrunarforstjóri í síma 590 3900 eða í netfanginu 
hjordis@salus.is. 

Umsóknir með upplýsingum um menntun og fyrir störf 
sendist Hjördísi Birgisdóttur á heimilisfang Heilsu-
gæslunnar Salavegi 2, 2001 Kópavogi eða á netfangið 
hjordis@salus.is .

Umsóknarfrestur er til 10.ágúst nk. 

Heilsugæslan í Salahverfi 

H e i l d v e r s l u n .

www.innnes.is

INNNES ehf
leitar að vönum starfsmanni í

viðskiptamannabókhald og innheimtu 

INNNES er ein af stærstu matvöruheildverslunum landsins. Flest vörumerki 
fyrirtækisins eru markaðsleiðandi á sínu sviði. INNNES, hefur á að skipa samhentum 
hópi starfsmanna í framúrskarandi góðu starfsumhverfi við Fossaleyni í Reykjavík þar 
sem dreifingarmiðstöð og skrifstofur þess eru 
staðsettar. Lögð er áhersla á skýr markmið, starfshvatningu og gott samstarf milli 
deilda og starfsmanna.

Hjá INNNES starfar Selecta fyrirtækjaþjónustan. INNNES er stærsti eigandi Haugen 
Gruppen sem er matvælaheildverslun sem starfar í Danmörku, í Noregi og í Svíþjóð. 
Alls starfa um 100 manns hjá félaginu á Íslandi og um 170 manns erlendis.

Innnes leitar að starfsmanni til starfa við viðskiptmannabókhald og innheimtu. 
Um er að ræða fjölbreytt starf og er vinnutími frá kl. 9 til 17 alla virka daga.  

Starfssvið: 

Almenn bókhaldsstörf, afstemmingar og færsla viðskiptamannabókhalds. Ásamt 
aðstoð við innheimtu. Auk annara tilfallandi verkefna.

Menntunar- og hæfniskröfur:

Haldgóð reynsla af störfum í bókhaldi og hæfni í mannlegum samskiptum. 
Þekking á Axapta æskileg. Góð kunnátta á Excel. Geta til að starfa sjálfstætt. Nákvæm 

vinnubrögð, reyklaus og stundvísi. 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Þorbjörg Albertsdóttir, innheimtustjóri Innnes. 
Umsókn sendist á netfangið tha@innnes.is eða í pósti merkt Atvinnuumsókn/ 
Bókhald, Innnes ehf, Fossaleyni 21, 112 Reykjavík . Fyrir 1. ágúst 

Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar
Lausar stöður í grunnskólum

skólaárið   2008-2009
Áslandsskóli     
(664-5501 leifur@aslandsskoli.is)
 Umsjónarkennari á yngsta stigi 
  Verkefnastj. v/fæðingarorlofs aðstoðarskólastjóra 
 Forstöðumaður heilsdagsskóla
 Skólaliði                                   

Engidalsskóli     
(664-5867 audur@engidalsskoli.is)
 Umsjónarkennari á yngsta stigi
 Smíði
 Sérkennari (100%)

Hraunvallaskóli 
(664-5874 agusta@hraunvallaskoli.is;sigrunk@hraunvallaskoli.is)
  Umsjónarkennari á yngsta stigi
 Umsjónarkennari á miðstigi
 Þroskaþjálfi 
 Skólaliðar
 Stuðningsfulltrúi
 Leikskólakennarar

Hvaleyrarskóli 
( 664-5893 helgi@hvaleyrarskoli.is)
 Náttúrufræðikennsla á unglingstigi          
 Skólaliði

Lækjarskóli 
(664-5877  haraldur@laekjarskoli.is)
 Umsjónarkennari á miðstigi
 Bókasafnsfræðingur, v/ veikindaleyfi s.

Setbergsskóli    
(664-5880 maria@setbergsskoli.is.)
 Kennari/þroskaþjálfi  í sérúrræði vegna  einhverfra 
 nemenda
 Skólaliðar

Víðistaðaskóli   
(664-5891/664-5890 annakr@vidistadaskoli.is)
 Umsjónarkennari á miðstigi
 Tónmennt
 Sérkennsla
 Matráður í mötuneyti starfsmanna
 Stuðningsfulltrúi
 Skólaliði

Öldutúnsskóli 
(664-5896 herla@oldutunsskoli.is)
 Umsjónarkennarar á yngsta- og miðstigi
 Íslenska og náttúrufræði á unglingastigi
 Kennari /eða þroskaþjálfi  í sérdeild
 Námsráðgjafi 
 
Allar upplýsingar um störfi n gefa skólastjónendur viðkomandi skóla. 
Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja um störfi n.

Fræðslustjórinn í Hafnarfi rði
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Hvammstangi er aðalþéttbýlissvæðið í  Húnaþingi vestra  og er í alfaraleið, aðeins 6 km. frá þjóðvegi 1 og í u.þ.b. tveggja 
klst. akstursfjarlægð frá Reykjavík og Akureyri. Íbúar í Húnaþingi vestra eru tæplega 1.200 og í sveitarfélaginu er til staðar 
öll almenn opinber þjónusta auk annarrar fjölbreyttrar þjónustu. Möguleikar til útivistar, íþrótta, afþreyingar og félags-
starfa eru fjölmargir og því er Húnaþing vestra góður búsetukostur fyrir fjölskyldufólk. 

Laus störf í Húnaþingi vestra

Félagsþjónusta
Við óskum að styrkja starfssviðið. Staða ráðgjafa í 
málefnum fatlaðra.

Óskað er eftir starfsmanni með menntun sem þroska- , 
iðjuþjálfi  eða tilsvarandi.

Starfssviðið er í þróunarferli, fjölbreytilegt samstarf við marga 
aðila sem gerir kröfu um sjálfstæði og góða samvinnu-
hæfi leika. 
Góðir möguleikar á að móta starfi ð í faglegu umhverfi .
Um er að ræða 100% stöðu. Launakjör samkvæmt kjara-
samningi.

Umsóknum með upplýsingar um menntun, fyrri störf og um-
sagnaraðila skal skila til félagsmálastjóra, sem einnig 
veitir nánari upplýsingar.
Oddur Gíslason félagsmálastjóri s. 455-2400, 
netfang: felagsmalastjori@hunathing.is

Umsóknarfrestur er til 11. ágúst 2008, og skal umsóknum 
skilað til; Húnaþings vestra Hvammstangabraut 5, 
530  Hvammstanga.

Umhverfi s- og garðyrkjustjóri
Húnaþing vestra leitar að áhugasömum og framsæk-
num einstaklingi til að sinna starfi  umhverfi s- og 
garðyrkjustjóra til afl eysinga í eitt ár.  Æskilegt að viðko-
mandi geti hafi ð störf sem fyrst. 

Starfssvið:
•  Umsjón með skipulagningu og hirðingu opinna svæða. 
•  Umsjón með skipulagi sorphirðu og endurvinnslu.
•  Umsjón með skipulagi umhverfi smála.
•  Umsjón með Staðardagskrá 21 í Húnaþingi vestra.
•  Umsjón með rekstri vinnuskóla.
•  Önnur verkefni á sviði umhverfi smála.

Menntunar- og hæfniskröfur:
•  Menntun á sviði skrúðgarðyrkjufræða, umhverfi sskipulags    
   eða annað sambærilegt nám. 
•  Góðir samskipta- og samstarfshæfi leikar.
•  Sjálfstæði í vinnubrögðum.
•  Skipulagshæfi leikar og frumkvæði við lausn verkefna.
•  Stjórnunarreynsla er æskileg.

Umsóknarfrestur um starf umhverfi s- og garðyrkjustjóra í 
Húnaþingi vestra er til og með 11. ágúst nk. Umsóknir skulu 
vera skrifl egar og skal senda þær til skrifstofu Húnaþings 
vestra, Hvammstangabraut 5, 530 Hvammstanga. Nánari 
upplýsingar veita Guðrún Ragnarsdóttir, skrifstofustjóri í síma 
455-2400 á netfanginu gudrun@hunathing.is og Ína Björk 
Ársælsdóttir, umhverfi s-og garðyrkjustjóri í síma 455-2400 
og á netfanginu umhverfi sstjori@hunathing.is

   

Hönnuður og markaðsfulltrúi

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.

Menningarmiðstöðin Gerðuberg óskar eftir að ráða til 
starfa hönnuð og markaðsfulltrúa til að sjá um hönnun, 
myndvinnslu og textagerð alls kynningarefnis á prenti og 
heimasíðu. Einnig markaðstengd verkefni er tengjast starfi  
listadeildar. 

Helstu verkefni:
• Stefnumótun í hönnunar- og kynningarmálum
• Hönnun auglýsinga og annars kynningarefnis
• Umsjón með nýjum vef og myndabanka
• Markaðssetning og kynning á sérstökum þáttum í 
  starfseminni

Menntun og starfsreynsla:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi , þekking á öllum helstu     
  hönnunar- og myndvinnsluforritum og a.m.k. tveggja ára     
  starfsreynsla á sviði grafískrar hönnunar.

Hæfni:
• Að viðkomandi starfsmaður 
• sýni frumkvæði og sé skapandi í starfi  sínu
• sé góður í mannlegum samskiptum
• hafi  góða íslenskukunnáttu
• hafi  góða innsýn í markaðsmál
• sé skipulagður og nákvæmur í vinnubrögðum

Um er að ræða 60% stöðu. Krafi st er viðveru á staðnum en 
vinnutími er eftir samkomulagi.

Sjá upplýsingar um starfsemi Gerðubergs á www.gerduberg.is

Laun er samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og 
hlutaðeigandi stéttarfélags.

Umsækjendur þurfa að geta hafi ð störf sem fyrst. 

Umsóknarfrestur er til 10. ágúst n.k.

Vinsamlegast sækið um starfi ð á vef Reykjavíkurborgar með 
upplýsingum um menntun og fyrri störf: www.reykjavik.
is/storf.

Nánari upplýsingar veitir Guðrún Dís Jónatansdóttir, 
staðgengill framkvæmdastjóra
netfang: gudrun.dis.jonatansdottir@reykjavik.is, 
ími 575 7700 / 822 2651.
Menningarmiðstöðin Gerðuberg, Gerðubergi 3-5, 
111 Reykjavík.

Menningar- og ferðamálasvið

Hjúkrunarfræðingur
Hjúkrunarfræðingur óskast til starfa sem fyrst. Vakta-
vinna. Verður að hafa mikinn áhuga á öldrunarhjúkr-
un og framþróun í starfi . Óskað er eftir metnaðar-
fullum einstaklingi.

Upplýsingar veitir Helga Atladóttir hjúkrunarforstjóri, 
sími 433 4300.

Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun og fyrri 
störf  berist fyrir 15.ágúst.

Dvalarheimilið Höfði, Akranesi

Á Höfða búa 78 íbúar, þar af 48 í hjúkrunarrými og 30 í þjónusturými. 
Á heimilinu er auk þess rekin félags- og þjónustumiðstöð; m.a. eru 
20 rými fyrir dagdeild aldraðra. Nánari upplýsingar um heimilið og 
umsóknareyðublöð á heimasíðu Höfða: dvalarheimili.is

Skrifstofustarf

Umsóknarfrestur er til 3. ágúst.
Nánari upplýsingar veitir 
Ásgeir Kristinsson fjármálastjóri 
í síma 580 1905 eða asgeir@el-is.is

Símsvörun.
Móttaka.
Bókhald og önnur tilfallandi störf.

Starfssvið::5
Við leitum að samviskusömum einstaklingi, 
með góða almenna menntun, framúrskarandi 
þjónustulund, góða ensku- og tölvukunnáttu, 
sem er tilbúinn að starfa með hressum hópi 
starfsmanna.
Um er að ræða 60% starfshlutfall.

el-is
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Verkefnisstjóri Atvinnutengds 
náms í Vinnuskóla Reykjavíkur

Vinnuskóli Reykjavíkur á Umhverfi s- og samgöngusviði 
Reykjavíkurborgar óskar eftir að ráða verkefnisstjóra 
Atvinnutengds náms fyrir skólaárið 2008-9. 
 Atvinnutengt nám er í samstarfi  við Mennta-og 
Velferðarsvið Reykjavíkurborgar.

Starf verkefnisstjóra felst meðal 
annars í að:  
Finna nemendum í Atvinnutengdu námi vinnustaði 
við hæfi .
Starfa með tengiliðum skóla og atvinnulífs. 
Starfa með verkefnisstjórn.

Menntunar- og hæfniskröfur 
verkefnisstjóra:
Háskólamenntun sem nýtist í starfi .
Reynsla og þekking í að starfa með ungu fólki.
Rík samskiptafærni.
Skipulag og sjálfstæði í starfi .
Áhugi og þekking á grænum áherslum Vinnuskólans.

Þarf að geta hafi ð störf sem allra fyrst.

Starfi ð hefur farið í starfsmat og eru launakjör sam-
kvæmt því mati. Umsóknir ásamt ferilskrám skulu 
berast eigi síðar en 5. ágúst, 2008 til  Vinnuskóla 
Reykjavíkur, Umhverfi s- og samgöngusviði Reykjavíkur-
borgar, Borgartúni 10-12, 105 Reykjavík eða á netfang: 
gudrun.thorsdottir@reykjavik.is, 

Upplýsingar um starfi ð veitir: 
Guðrún Þórsdóttir, skólastjóri, sími: 4118500

Vantar þig
Smiði, múrara, járnabindingamenn, 

málara eða aðra starfsmenn?
Höfum á skrá fólk sem óskar eftir mikilli vinnu. 

Getur hafi ð störf nú þegar.

Proventus starfsmannaþjónusta s. 661 7000

Það er800 7000 – siminn.is

Umsóknarfrestur er til 6. ágúst.

Upplýsingar í síma 550 6470 frá kl. 14.00-16.00 alla virka
daga. Í umsókn skal koma fram lýsing á náms- og starfsferli,
sem og nöfn og símanúmer meðmælenda. Gætt verður fyllsta
trúnaðar varðandi allar umsóknir, fyrirspurnir og persónu-
legar upplýsingar.

Umsóknir skulu berast á rafrænu formi í gegnum heimasíðu
Símans, www.siminn.is.

Gildi Símans eru fimm: traust, heilindi, lipurð, einfaldleiki
og eldmóður. Starfsmenn Símans hafa þessi gildi að leiðarljósi
í öllum störfum sínum.

Viltu hafa áhrif
á launin þín?

Öhhh ... já!

Metnaður – Frumkvæði – Tölvuþekking

Hjá söluveri Símans starfar kraftmikið og framtakssamt
fólk sem veitir öfluga söluráðgjöf og leysir málin.

Við leitum að hressu fólki yfir tvítugt sem hefur mikinn
metnað og frumkvæði, góða tölvuþekkingu, er fljótt að
læra og tilbúið í slaginn.

Ef þessi lýsing á við þig erum við að leita að þér!

Sveigjanlegur vinnutími og árangurstengd laun í boði.

Innkaupastjóri
Lítið innfl utningsfyrirtæki óskar eftir að ráða öfl ugan aðila 
í starf innkaupastjóra. Leitað er að aðila með menntun á 
sviði vörustjórnunar og reynslu af innkaupum.

Ef þú ert með auga fyrir tækifærum er þetta rétta starfi ð 
fyrir þig!

Starfssvið:
• Innkaupastýring og ábyrgð og yfi rsýn 
  heildarbirgðastöðu 
• Greiningarvinna 
• Ábyrgð með skráningu birgða og vörutalningum 
• Flutningsmál 
• Samskipti og samningagerð við innlenda og 
  erlenda birgja

Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun á sviði vörustjórnunar eða 
  sambærilegt nám 
• Starfsreynsla af innkaupum 
• Reynsla af Navision nauðsynleg
• Mikil tölugleggni og góð greiningarhæfni 
• Nákvæmni í vinnubrögðum 
• Afburðarhæfni í samskiptum og samningagerð
• Enskukunnátta skilyrði

Um er að ræða nýtt starf innan fyrirtækisins sem 
viðkomandi myndi taka þátt í að móta og byggja upp.  
Nauðsynlegt er að geta hafi ð störf sem fyrst.  
Umsóknir óskast sendar á box@frett.is  merkt “innkaup”. 
Skilafrestur er til þriðjudagsins 29. Júlí 2008. 

sími: 511 1144
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Ljósþing ehf S: 588-0027 stapahrauni 7 220 HF www.ljosthing.is 

Ljósleiðaratengingar 
Ljósþing óskar eftir að ráða starfsmann.
Leitað er að nákvæmum og ábyrgum einstakling 
sem getur unnið sjálfstætt í stóru langtíma verkefni.
Reynsla æskileg en ekki skilyrði.

Áhugasamir hafi  samband í síma 840-6680 eða í netfangið 
maggi@ljosthing.is

Ljósþing ehf sérhæfi r sig í lagningu og tengingu á Ljósleiðurum. 
Og vinnur næstu árinn að stóru langtíma verkefni við ljósleiðaralagnir

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.

Félagsráðgjafi 
Félagsráðgjafi  óskast til starfa á geðsviði frá og með 1. 
september 2008 eða eftir samkomulagi. Starfshlutfall er 
100%.

Reynsla og áhugi á fjölskylduvinnu og fjölskyldumeðferð 
æskileg. Starfi ð byggir á heildarsýn, þar sem fram fer sál-
félagsleg greining, ráðgjöf, meðferð og stuðningur. Unnið 
er með öðrum fagstéttum í þverfaglegum teymum og rík 
áhersla lögð á samvinnu sem og sjálfstæð vinnubrögð. 
Valið verður úr hópi umsækjenda á grundvelli viðtala og 
framlagðra gagna. 

Umsóknir berist fyrir 11. ágúst 2008 til Sveinbjargar J. 
Svavarsdóttur, forstöðufélagsráðgjafa 34C, sími 543 
4050/ 4200, 824 5484, netfang sveinbsv@landspitali.
is og veitir hún upplýsingar um starfi ð ásamt Önnu Rós 
Jóhannesdóttur, sími 543 4050.

STJÓRNENDUR ÓSKAST 
Í FRÍSTUNDAMIÐSTÖÐINA TÓNABÆ

Íþrótta- og tómstundasvið Reykjavíkur • Bæjarhálsi 1

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

ÁBYRGÐARSVIÐ:
Umsjón og ábyrgð á starfsemi frístundaheimilis 
fyrir börn á aldrinum 13-16 ára 
Umsjón og ábyrgð á starfsemi frístundaklúbbs 
fyrir börn á aldrinum 10-16 ára 
Umsjón með starfsmannamálum
Ber ábyrgð á og annast skipulagningu frístundastarfs 
fyrir börn í frístundaheimilinu og frístundaklúbbnum
Innleiðing á nýju vinnulagi fyrir börn með sérþarfir
Ráðgjöf og fræðsla til starfsmanna
Gerð þjónustu- og einstaklingsáætlana
Skipulagning starfsins í samráði við börn og starfsfólk
Samskipti og samstarf við foreldra, starfsfólk skóla og 
aðra samstarfsaðila í hverfinu sem tengjast börnum með sérþarfir
Er leiðandi aðili við mótun stefnu og framtíðarsýnar í málefnum 
barna með sérþarfir í frístundaheimilinu og frístundaklúbbnum

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

FRÍSTUNDAMIÐSTÖÐIN TÓNABÆR
LAUGARDALUR OG HÁALEITI

ÓSKUM EFTIR YFIRÞROSKAÞJÁLFUM TIL AÐ STÝRA FRÍSTUNDAHEIMILINU 
VESTURHLÍÐ VIÐ ÖSKJUHLÍÐARSKÓLA OG FRÍSTUNDAKLÚBBNUM HOFINU

UMSJÓNARMAÐUR ÓSKAST Á FRÍSTUNDAHEIMILIÐ NEÐSTALAND Í FOSSVOGS-
SKÓLA. HELSTA STARFSSVIÐ UMSJÓNARMANNS ER UMSJÓN OG ÁBYRGÐ Á 
DAGLEGUM REKSTRI NEÐSTALANDS

HÆFNISKRÖFUR:
Réttindi til að starfa sem þroskaþjálfi
Reynsla af starfi með börnum
Áhugi á frístundastarfi
Stjórnunarreynsla æskileg
Skipuleg og fagleg vinnubrögð
Sjálfstæði og frumkvæði
Færni í mannlegum samskiptum
Færni til að skapa liðsheild í starfsmannahópi
Almenn tölvukunnátta

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

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar við Starfsmannafélag Reykjavíkurborgar.

Nánari upplýsingar um störfin veitir Katrín Þórdís Jacobsen, deildarstjóri frítímastarfs fatlaðra barna, 
í síma 695-5210, netfang katrin.thordis.jacobsen@reykjavik.is

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og viðkomandi stéttarfélags

menn tölvukunnátta
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Umsóknarfrestur er til 10. ágúst 2008
Umsækjendur þurfa að hefja störf sem fyrst.

Hægt er að sækja um rafrænt á 

www.rvk.is/storf merkt Frístundamiðstöðin 

Tónabær - Yfirþroskaþjálfi.

Staða umsjónarmanns er tímabundin vegna afleysinga til 31. ágúst 2009
Nánari upplýsingar um starfið veitir Inga Björk Ólafsdóttir, deildarstjóri barnasviðs Tónabæjar, 
í síma 411-5400, netfang inga.bjork.olafsdottir@reykjavik.is

Umsjón með starfsmannmálum

StStStSttStaððððaðaðaðaðaðaðaaaaaa umumumumum jjjsjsjsjsjsjsjóóóónónónónónónarararararmamamamamannnnnnnnnssss erererer ttttt tííímímímím bbbabababunununddididididinnn vevevegngnaa afafleysin
Nánari upplýsingar um starfið veitir Inga Björk Ólafsd

Umsóknarfrestur er til 8. ágúst 2008
Hægt er að sækja um rafrænt á www.rvk.is/storf  

merkt Umsjónarmaður – Neðstaland.

Góð  og traust atvinna í boði

vi
lb

or
ga

@
ce

nt
ru

m
.is

Óskum eftir 
starfsfólki 

í framtíðarstörf
Hrafnista er vinnustaður í nágrenni við þig. 

Um er að ræða lærdómsrík og áhugaverð 

störf þar sem starfað er með fólki sem veitir 

nýja sýn á lí�ð og tilveruna.

Sjúkraliðar - starfsfólk í aðhlynningu

Upplýsingar gefur:

Magnea, sími: 585 9529

hrafnista@hrafnista.is

Hrafnista Reykjavík – Hrafnista Hafnarfirði
Vífilsstaðir, Garðabæ – Víðines Kjalarnesi
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KÓPAVOGSBÆR  

LAUS STÖRF
Bæjarskrifstofur Kópavogs:
 • Starfsmaður í eldhús 100%

Félagsþjónusta Kópavogs:
 • Starfsmaður frístundaheimilis fyrir börn  

 og unglinga með sérþarfir
 • Aðstoð við heimilisstörf

GRUNNSKÓLAR KÓPAVOGS:
Digranesskóli:
 • Umsjónarkennari á yngsta stig
 • Umsjónarkennari á miðstig
 • Gangavörður/ræstir 100%
Hjallaskóli:
 • Umsjónarkennari á yngsta stig
Hörðuvallaskóli:
 • Skólaliði II – gangavörður/ræstir
 • Starfsmenn í Dægradvöl 50%-70%
Kársnesskóli:
 • Starfsmaður í Dægradvöl 50% e. hád.
Lindaskóli:
 • Starfsfólk í Dægradvöl hlutastörf
 • Kennari í sérkennslu
Salaskóli:
 • Skólaliðar II – gangav/ræstar hlutastarf  

 eða fullt starf
 • Starfsfólk í Dægradvöl hlutastarf
Smáraskóli:
 • Umsjónarkennari á miðstig
 • Matráður starfsmanna 80-100%
Vatnsendaskóli:
 • Þroskaþjálfi
 • Stuðningsfulltrúi

Nánari upplýsingar á:
www.kopavogur.is 

og www.job.is
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Félagsþjónusta
S E L T J A R N A R N E S B Æ R

Íbúðir aldraðra
Skólabraut 3-5
Seltjarnarnesi

Umsjón með eldhúsi

Viljum ráða stafsmann til að sjá um
móttökueldhús í mötuneyti eldri bæjar-
búa á Skólabraut 5 á Seltjarnarnesi.
Góð vinnuaðstaða í notalegu umhverfi.

Nánari upplýsingar um starfið veita
Sigríður Karvelsdóttir

í símum 5959148, 8229112,
sigridurka@seltjarnarnes.is

og Snorri Aðalsteinsson
í símum 5959130, 8972079,

snorri@seltjarnarnes.is
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Upplýsingar um starfið og umsóknareyðublöð eru á skrifstofu ÍSTAKS, 

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

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

ÍSTAK er leiðandi fyrirtæki á íslenskum 

verktakamarkaði. Hjá fyrirtækinu starfa 

um 750 manns, víðsvegar um landið 

sem og erlendis. 

ÍSTAK er alhliða verktakafyrirtæki sem 

var stofnað árið 1970 og hefur annast 

ýmis verkefni, svo sem virkjanir, stór-

iðjuver, hafnargerð, vega- og brúagerð 

auk flugvalla. Ennfremur húsbyggingar 

fyrir opinberar stofnanir, sveitarfélög, 

fyrirtæki og einstaklinga.

Framkvæmdagleði í fyrirrúmi

STARFSFÓLK Í MÖTUNEYTI
ÍSTAK óskar eftir að ráða matráð til starfa í mötuneyti á Kárahnjúkum. 

Í starfinu felst umsjá með einu af mötuneytunum á svæðinu.

ÍSTAK óskar eftir að ráða einstakling til starfa í mötuneyti og við ræst-

ingar á starfsmannabúðum á framkvæmdasvæðið við Kárahnjúkavirkjun.

ÍSTAK óskar eftir að ráða einstakling til starfa í mötuneyti í nýrri þjónustu-

miðstöð fyrirtækisins í Mosfellsbæ. 

Æskilegt er að umsækjendur hafi reynslu af sambærilegum störfum og 

geti hafið störf fljótlega.

FRÍSTUNDAMIÐSTÖÐIN KAMPUR 
ÓSKAR EFTIR STJÓRNANDA

Íþrótta- og tómstundasvið Reykjavíkur • Bæjarhálsi 1

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

ÁBYRGÐARSVIÐ:
Umsjón með starfsemi frístundaheimilis fyrir 
börn á aldrinum 6 – 9 ára
Skipulagning starfsins í samráði við börn 
og starfsfólk
Samskipti og samstarf við foreldra 
og samstarfsaðila
Þátttaka í stefnumótun og framtíðarsýn Kamps
Umsjón með starfsmannamálum

 FRÍSTUNDAMIÐSTÖÐIN KAMPUR
MIÐBORG OG HLÍÐAR

Frístundamiðstöðin Kampur leitar að öflugum og metnaðarfullum einstaklingi til 
að stjórna og móta starf með börnum í Miðborg og Híðum.

HÆFNISKRÖFUR:
Háskólamenntun á uppeldissviði 
eða sambærileg menntun
Reynsla af starfi með börnum
Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð
Skipulags – og stjórnunarhæfleikar
Færni í mannlegum samskiptum
Almenn tölvukunnátta

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

Nánari upplýsingar um starfið veitir deildarstjóri barnastarfs Guðrún Snorradóttir í síma 411-5563, 
gudrun.margret.snorradottir@reykjavik.is.

STJÓRNANDI Í FRÍSTUNDAHEIMILINU HLÍÐASKJÓLI

damiðstöðin Kampur verkefnisstjóri.

uðrún Snorradóttir í síma 411-5563,

Umsóknarfrestur er til 4. ágúst 2008

Lyfjafræðingar gegna 
lykilhlutverki í rann-
sóknum og þróun á 
lyfjum. 

Lyfjafræði er fræðigrein 
sem fjallar um lyf frá 
öllum hugsanlegum sjón-
arhornum, allt frá þróun 
nýrra lyfjaefna og lyfja-
forma, að framleiðslu, 
notkun og verkun lyfj-
anna. Lyfjafræðingar og 
sérfræðingar í lyfjavís-
indum sinna fjölbreytt-
um störfum í heilbrigðis-
þjónustu, rannsóknum og 
lyfjaiðnaði.

Skilyrði til inntöku í 
lyfjafræðideild við Há-
skóla Íslands er stúdents-
próf af bóknámsbraut. 
Kennsla í lyfjafræði við 
Háskólann hófst árið 1957. 
Í fyrstu var námið þriggja 
ára bóklegt nám en haust-
ið 2005 var skipulaginu 

breytt og ljúka nú nem-
endur fyrst þriggja ára 
BS-námi, grunnnámi, áður 
en þeir geta hafið tveggja 
ára meistaranám. Við 
lyfjafræðideild er auk BS 
og MS-náms í lyfjafræði 
boðið upp á MS-nám í 
lyfjavísindum og doktors-
nám í lyfjafræði og lyfja-
vísindum.

Námið byggir meðal 
annars á verklegri þjálfun, 
verkefnavinnu og lausna-
leit. Nemendur lyfjafræði-
deildar fá tækifæri til að 
eiga aðild að rannsóknar-
verkefnum kennara deild-
arinnar.

Meðal námsgreina í 
grunnnámi eru frumulíf-
eðlisfræði, lífeðlisfræði og 
lyfjagerðarfræði. Meðal 
námsgreina á meistara-
námi eru sérhæfð lyfja-
form og lyfjahagfræði.

Heimild: Heimasíða Háskóla 
Íslands, wwww.hi.is.

Verkefnaþjálfun 
og lausnaleit

Lyfjafræðingar gegna lykilhlutverki í rannsóknum og þróun lyfja, 
sem milljarðar manna nýta sér. NORDICPHOTOS/GETTY

HVERNIG VERÐUR MAÐUR 
LYFJAFRÆÐINGUR?

Blaðberinn
bíður þín

Þú færð Blaðberann þinn í Skaftahlíð 24
alla virka daga frá kl. 8-17.

óðar fréttir fyrir umhverfiðBlaðberinn...
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Verð:
Herbergi:
Stærð:

OPIÐ
HÚS

Verð:
Herbergi:
Stærð:

OPIÐ
HÚS

Verð:
Herbergi:
Stærð:

OPIÐ
HÚS

Verð:
Herbergi:
Stærð:

OPIÐ
HÚS

Verð:
Herbergi:
Stærð:

OPIÐ
HÚS

Verð:
Herbergi:
Stærð:

OPIÐ
HÚS

Verð:
Herbergi:
Stærð:

OPIÐ
HÚS

Verð:
Herbergi:
Stærð:

OPIÐ
HÚS

Opin hús sunnudag 27.júlí 2008 694-4000/694-4700

Burknavellir 14 - 221 Hafnarfj.

Opið hús í dag sunnudag frá 14:00-14:30
Glæsilegt raðhús á tveimur hæðum með mjög
rúmgóðum bílskúr ( 38,4 fm). Frábært
skipulag er í eigninni og örstutt er bæði skóla
og leikskóla, ekki þarf að fara yfir neina götu.

44.900.000
4-5 Bílskúr: Já

120 fm

Furuvellir 11 - 221 Hafnarfj.

Opið hús í dag sunnudag frá 15:00-15:30

52.900.000
4-5 Bílskúr: Já

195 fm

Laufengi 154 - 112 Reykjavík

Opið hús í dag sunnudag frá 16:00-16:30

36.900.000
5

120 fm

Rauðalækur 19 - 105 Reykjavík

Opið hús í dag sunnudag frá 17:00-17:30

33.700.000
4

120 fm

Dynsalir 14 - 201 Kópavogur

Opið hús í dag sunnudag frá 14:00-14:30

33.800.000
3 Bílskúr:Já

136 fm

Skúlagata 54 - 105 Reykjavík

Opið hús í dag sunnudag frá 15:00-15:30

19.900.000
3

71 fm

Bergþórugata 14 -101 Reykjavík

Opið hús í dag sunnudag frá 16:00-16:30

18.500.000
2

57 fm

Sólvallagata 48b -101 Reykjavik

Opið hús í dag sunnudag frá 17:00-17:30

21.200.000
2

67 fm

Fallegt og vel skipulagt einbýlishús. Húsið er
154.7 fm á einni hæð og þar að auki er
rúmgóður bílskúr 40 fm. Stór timburverönd
með rafmagnsheitapotti. Húsið er staðsteypt.

Glæsilegt og mikið endurnýjað 5 herb.raðhús
með ca 40 fm afgirtri suðurverönd. Nýleg
eldhúsinnrétting frá Innex, gólfefni eikarparket
og náttúrusteinn frá 2005. Örstutt er í skóla.

Falleg og vel skipulögð íbúð. Íbúðin er sú eina
á hæðinni. Skipting: 2 góð svefnherbergi, eitt
aðeins minna forstofu herbergi og tvær
samliggjandi stofur. Skolp og dren endurnýjað

Falleg og rúmgóð íbúð með sérinngangi og
bílskúr í litlu fjölbýli á þessum vinsæla stað í
Salahverfi Kópavogs. Eignin er á 2. hæð en
aðeins þarf að ganga upp einn stiga í íbúðina.

Mjög skemmtileg og töluvert endurnýjuð 3ja
herbergja íbúð í hjarta Reykjavíkur. 2 ár síðan
baðherbergi og eldhús var endurnýjuð að
mestu. Íbúðin skiptist í 2 stofur og 1 herbergi.

Góð 2ja herbergja íbúð á góðum stað í
miðbænum. Nýtt rafmagn var dregið í íbúðina
2006. Húsið var málað og skipt um rennur
2002. Íbúðin er mjög björt og snyrtileg.

Falleg og rúmgóð 2ja herb. íbúðin er með
góðri lofthæð á þessum eftirsótta stað í
nágrenni Háskóla Íslands. Fallegur marmari
er á gólfum. Lán geta fylgt með íbúðinni.

Bergsteinn
Gunnarsson

Löggiltur fasteigna,- 
fyrirtækja og skilasali
bergsteinn@remax.is

Hafdís
Rafnsdóttir

Sölufulltrúi
895 6107

hafdis@remax.is

Berglind Hólm 
Birgisdóttir

Sölufulltrúi
694 4000

berglind@remax.is

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

RE/MAX Torg - Garðatorgi 5 - 210 Garðabær - Sími: 520 9595 - www.remax.is

199 fm

Jóhanna Kristín 
Tómasdóttir

Sölufulltrúi
698 7695

jkt@remax.is

Edda Hrafnhildur 
Björnsdóttir

Sölufulltrúi
896 6694

edda@remax.is

Bergsteinn
 Gunnarsson

Löggiltur
Fasteignasali

Opin hús sunnudag og mánudag 

Fagrakinn 15, 220 Hafnarfirði

Opið hús á mánudag kl 17:30-18:00
Glæsilegt einbýlishús með bílskúr, grónum garði 
og 2ja herb. aukaíbúð með sér inngangi.Vandað 
og reglulegt viðhald. Frábært hverfi. Nánari uppl. 
gefur Edda s.896-6694.

Opið hús á mánudag  kl 18.30-19:00
Rúmgóð 2ja herb. íbúð á 3ju hæð í litlu fjölbýli 
í Laugardalnum. Falleg upprunaleg eldhúsin-
nrétting. Suðursvalir. Tengi fyrir þvottavél á baði. 
Nánari uppl. gefur Edda s.896-6694

Opið hús á mánudag kl 19:30-20:00
Sérlega björt og falleg 3ja herb. íbúð í Smáíbúðah-
verfinu. Parket og hurðar nýlegar. Út af stofu er 
skjólgóður sólpallur og gróinn garður. Barnvænt 
umhverfi. Nánari uppl. gefur Edda s.896-6694

Til sölu eða leigu 200 fm atvinnuhúsnæði í Gra-
farholti. Innréttingar og tæki til að veitingareksturs 
eru einnig til sölu. Auðvelt að skipta húsnæðinu 
upp í tvær rekstrareiningar.  Bókaðu skoðun. 
Nánari uppl. gefur Edda s.896-6694

Verð:  54.800.000
Herbergi: 7
Stærð: 235 fm

OPIÐ
HÚS

Rauðalækur 71 - 105 Reykjavík 

Verð: 35.900.000
Herbergi: 4
Stærð: 85,6  fm

Ásendi 19, 108 Reykjavík

Verð: 19.600.000
Herbergi: 3
Stærð: 73,4  fm

OPIÐ
HÚS

Þórðarsveigur 6, 113 Reykjavík

Stráksmýri 8 – Skorradal

Falleg og vel gróin eignalóð á vinsælum stað í 
Indriðastaðalandi í Skorradal. Heitt og kalt vatn 
sem og rafmagn komið að lóðarmörkum.  Uppl. 
gefur Jóhanna Kristín s. 698.7695.

Opið hús í dag kl. 14:00-17:00
Stórglæsilegt og splunkunýtt heilsárs frístundahús 
með öllu á fallega gróinni eignalóð í Indriðastaða-
landi í Skorradal. Klassískt en nýtískulegt að in-
nan. Uppl. gefur Jóhanna Kristín s. 698.7695.

Opið hús  mánudag kl. 17:30-18:00
Mikið endurnýjuð og skemmtileg 3ja herbergja  
íbúð í fjórbýli  í Kópavogi. Stór og fallegur garður. 
Stutt í skóla og íþróttahús sem og aðra þjónustu. 
Uppl. gefur Jóhanna Kristín s. 698.7695.

Opið hús mánudag kl. 18:30-19:00
Nýtt tveggja hæða staðsteypt einbýli í gamla 
miðbænum í Hafnarfirði. Afhendist fullbúið að 
utan, neðri hæð fullbúin en aðalhæð tilbúin undir 
tréverk með gólfhitalögn. Uppl. gefur Jóhanna 
Kristín s. 698.7695.

Verð: 35.900.000
Herbergi: 4
Stærð: 85,6 fm.

Stráksmýri 9 – Skorradal

Verð: 5.200.000
Tegund: Lóð
Stærð: 2.817 fm.

OPIÐ
HÚS

Skálaheiði 3 – 200 Kópavogur

Verð: 20.900.000
Herbergi: 3
Stærð: 75,9 fm.

Austurgata 43 - 220 Hafnarfjörður

Verð: 57.900.000
Tegund: Einbýli
Stærð: 193,3 fm.

OPIÐ
HÚS

698 7695/896 6694

RE/MAX Torg - Garðatorgi 5 - 210 Garðabær - Sími: 520 9595 - www.remax.is

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS



Dyngjuvegur 10
104 Reykjavík
Sólpallur og útsýni

Stærð: 93,8 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1950

Brunabótamat: 14.850.000
Bílskúr: Nei

Verð: 27.900.000
Einstaklega  glæsileg  93,8  fm.  3ja  herbergja  íbúð  á  jarðhæð  með  sérinngang  í  tvíbýli  á  þessum frábæra
stað.    Eignin  hefur  mikið  verið  endurnýjuð  á  síðustu  2  árum.   Sólpallur  með  frábæru  útsýni  yfir
Laugardalinn.  Vandaðar innréttingar frá InnX og gegnheilt eikarparket og flísar á gólfum.  Eignin er laus til
afhendingar strax.  Sölumaður er Þórarinn s. 770-0309

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Þórarinn Th
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

th@remax.is

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Opið
Hús

Mánudaginn 28. júlí kl. 19:30 - 20:00

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

770 0309

822 3702

Kársnesbraut 107
200 Kópavogur
Glæsilegt Einbýli

Stærð: 236,5 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1962

Brunabótamat: 35.400.000
Bílskúr: Já

Verð: 64.900.000
Einstaklega  glæsilegt  236,5  fm.  einbýlishús  á  frábærum  stað  í  Vesturbæ  Kópavogs.   Afar  vandaðar
innréttingar og gólfefni.  Eignin hefur mikið verið endurnýjuð á siðustu árum.  Glæsilegur suðurgarður með
hellulagðri  verönd.   Sérstaklega  glæsilegt  yfirbragð  yfir  eigninni.   Eignin  er  laus  strax.   Allar  nánari  uppl.
veitir Þórarinn s. 770-0309

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Þórarinn Th
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

th@remax.is

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Opið
Hús

mánudag 28. júlí kl.18:30 -19:00 

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

770 0309

822 3702

Tröllateigur 24
270 Mosfellsbær
Falleg 4ra herbergja íbúð

Stærð: 151,4 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 31.260.000
Bílskúr: Já

Verð: 39.900.000
Mjög falleg og vönduð 4ra herbergja íbúð á fyrstu hæð.  Þrjú rúmgóð herbergi með skápum, parket á gólfi.
Innaf  hjónaherbergi  er  baðherbergi  með nuddbaðkari  og innréttingu.  Eldhúsið er  rúmgott  og með fallegri
innréttingu, opið er inn í stofu frá eldhúsi og er útgengt á suðursvalir. Baðherbergi er flísalagt í hólf og gólf
og með sturtu. Þvottahús er í íbúð. Tvær geymslur í kjallara ásamt sér bílastæði í bílageymslu. Sölumaður
er Kristján 899-5300

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Kristján K.
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

kk@remax.is

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánudaginn kl. 18:00-18:30

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

899 5300

822 3702

Ölduslóð 22
Hafnarfjörður
Falleg 6 herbergja sérhæð

Stærð: 183,3 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1955

Brunabótamat: 26.010.000
Bílskúr: Já

Verð: 34.900.000
Falleg útsýnisíbúð í  á  2.hæðum í  vinsælli  götu  í  Hafnarfirðinum.  Tvennar  svalir  með útsýni  yfir  höfnina.  Á
neðri hæð er eldhúsið, herbergi, tvær samliggjandi stofur og gestaklósett. Á efri hæð eru þrjú svefnherbergi
og baðherbergi með baðkari. Útgengt er á efri svalir frá hjónaherberginu og þær neðri frá stofunni. Góður
bílskúr fylgir eigninni með hita og rafmagni. Skólar og þjónusta í göngufæri. Verið velkomin í dag, við tökum
vel á móti ykkur. Sölumaður er Skúli, sími 897-0798

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Skúli Örn
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

skuli@remax.is

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánudaginn kl 18:00-18:30

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

897 0798

822 3702

Langholtsvegur 85
104 Reykjavík
sér hæð við Langholtsveg.

Stærð: 107,3 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1956

Brunabótamat: 18.600.000
Bílskúr: Nei

Verð: 29.900.000
Sérhæð með bílskúrsrétti við Langholtsveginn.  Nánari lýsing: anddyri flísalagt með fatahengi, komið inn á
rúmgott  hol  með flísum á gólfi  og fatahengi.   Eldhús er  rúmgott  með hvítri  innréttingu,  nýlegum tækjum,
góðum  borðkrók  og  flísum  á  gólfi.   svefnherbergin  eru  þrjú  með   eikarparketi  á  gólfum,  tvö  með
fataskápum.  Góð stofa með parketi á gólfum.  Baðherbergi flísalagt í hólf og gólf, sturtuklefi og innrétting.
Þvottahús og sérgeymsla eru í kjallara.  Bílskúrsréttur og næg bílastæði.

Bær

Guðbergur
Lögg. fasteignasali

beggi@remax.is

Brynjólfur
Sölufulltrúi

binni@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánudag kl 19:30 til 20:00

893-6001

820-8080

Furugrund 81
200 Kópavogur
Frábært útsýni

Stærð: 86,2 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1979

Brunabótamat: 15.100.000
Bílskúr: Nei

Verð: 26.900.000
4ra  herb.  íbúð  í  Fossvogsdalnum  með  frábæru  útsýni    Nánari  lýsing:  Anddyri  með  flísum  á  gólfi  og
fataskáp.  Baðherbergi  með  flísum á  gólfi  og  uppá  veggi,  baðkar  með  sturtuhengi,  innrétting  og  skápur.
Stofa með eikarparketi á gólfi, útgengi á stórar vestur svalir með frábæru útsýni. Eldhús með parket á gólfi,
viðarinnréttingu. Svefnherbergin eru þrjú með parket á gólfum og fataskápum.

Bær

Guðbergur
Lögg. fasteignasali

beggi@remax.is

Brynjólfur
Sölufulltrúi

binni@remax.is

Opið
Hús

Opið hús-mánudag kl 18:30 til 19:30

893-6001

820-8080

Hraunhólar 20-26
Fullbúin raðhús við skrúðgarð Garðabæjar
Barnvænt-Miðsvæðis-Flott-Útsýni

Stærð: 301-312 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 2008

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Verð: 83-85 m

Þing

Bergur
Steingrímsson

Lögg. fasteignasali

Anna Margrét
Sölufulltrúi

bergurst@remax.is

annamargret@remax.is

Anton Máni
Sölufulltrúi

antonmani@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánudaginn 28. júlí kl. 17:30-18:30

RE/MAX Þing - Háholt 13-15 - 270 Mosfellsbær - Sími: 4123300 - www.remax.is

892 0684

615 0005

Ný og vönduð fullbúin raðhús, á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr, á einhverjum þeim 
alflottasta stað sem hægt er að hugsa sér; rétt við hraunjaðarinn og stórt opið svæði þar sem 
verður skrúðgarður Garðbæinga.

Mikil nánd við náttúruna í næsta nágrenni við miðbæ Garðabæjar. Hér verður notalegt fyrir börn að alast 
upp, þau geta gengið í öryggi yfir túnið þar sem standa í röð Garðaskóli, Flatarskóli, íþróttamiðstöðin og 
sundlaug Garðabæjar. Við hönnun húsanna var haft að leiðarljósi nútíma kröfur gagnvart útliti og 
skipulagi íbúðanna, þess var gætt að íbúðirnar yrðu bjartar og rúmgóðar og viðhald húsanna yrði í 
lágmarki. Skemmtilegt skipulag fyrir fjölskyldufólk. Gengið er inn í húsin í götuhæð. Öll sameiginleg rými 
á neðri hæð en 4 stór svefnherb, fataherb, þvottah, baðherb og stórt sjónvarpsherb. á efri hæð. Miðað 
er við að allar innréttingar og tæki séu af vönduðustu sort. Nýir eigendur geta haft samráð um val á 
innréttingum. Húsin eru í byggingu. 



Beykihlíð 6
105 Reykjavík
Parhús með aukahúsi/vinnustofu

Stærð: 282,1 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1982

Brunabótamat: 49.200.000
Bílskúr: Já

Verð: 0
Um er að ræða parhús+aukahús/vinnustofa alls 282,1 fm að stærð. Parhúsið sjálft er, 200,1 fm, þar af er
30,5 fm bílskúr með gryfju og miklu geymsluplássi. Aukahús, í útleigu, á lóðinni er 3ja herb., alls 82,0 fm.
Parhúsið  er  með  4  svefnherbergi  á  efri  hæðinni,  tveimur  salernum  og  aðalrýmið  skiptist  í  hol,  stofu,
borðstofu og eldhús. Útgengt á hellulagða verönd og garð. Í parhúsinu er plankaparket á gófli á mest allri
eigninni. Stutt í skóla og útivistarsvæði. Óskað er eftir tilboði í eignina.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Sigurður
Sölufulltrúi

sg@remax.is

Valur Blomsterberg
Sölufulltrúi

valurblom@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánud. 28 júlí kl.18:00-18:30

RE/MAX Torg - Garðatorgi 5 - 210 Garðabær - Sími: 5209595 - www.remax.is

898 6106

857-9550

Laugalind 12
201 Kópavogur
Íbúð á jarðhæð með sérinngangi

Stærð: 122,4 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1998

Brunabótamat: 20.300.000
Bílskúr: Nei

Verð: 34.500.000
Íbúðin  er  á  jarðhæð  með  sérinngangi  og  afgirtri  verönd  til  suðurs  og  heitum  potti.  Hjónaherbergið  er
rúmgott með góðum fataskáp. Barnaherbergin eru þrjú, tvö með góðum skápum. Á mest allri eigninni er
fallegt parket. Baðherbergið er með bæði baðkari og sturtuklefa, hvítri innréttingu og flísalagt í hólf og gólf.
Eldhúsið  er  rúmgott  með fallegri  innréttingu og borðkrók.  Stofan  er  mjög björt  með útgengi  út  á  verönd
með heitum potti. Mjög falleg eign á þessum barnvæna stað í Lindarhverfinu.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Sigurður
Sölufulltrúi

sg@remax.is

Einar Sörli
Sölufulltrúi

einarsorli@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánud. 28.júlí kl.18:30-19:00

RE/MAX Torg - Garðatorgi 5 - 210 Garðabær - Sími: 5209595 - www.remax.is

898 6106

899 6400

ESKIVELLIR 9A
221 Hafnarfjörður
FALLEGT OG BARNVÆNT HVERFI.

Stærð: 92,9 fm
Fjöldi herbergja: 3-4

Byggingarár: 2006
Brunabótamat: 18.750.000

Bílskúr: Nei

Verð: 23.400.000
MJÖG GÓÐ 3JA-4RA HERBERGJA ÍBÚÐ Á 3. HÆÐ. LYFTUHÚS. SÉR INNGANGUR. SUÐUR-VESTUR
SVALIR.  LAUS  FLJÓTLEGA.  Geymsla  innaf  forstofu  með  stórum  glugga  sem  hægt  er  að  nota  sem
barnaherbergi.  Baðherbergi  flísalagt  með  nuddbaðkari,  góð  innrétting.  Þvottahús  er  innaf  baðherbergi.
Allar innréttingar og hurðir úr hvíttaðri Eik. Hvíttað eikar plast parket á öllum gólfun nema baði, þv. húsi og
forstofu semeru flísalögð. Viðhaldslítið fjölbýlishús. Svalir með útsýni að Keili og í átt að Snæfellsjökli.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Þorkell
Sölufulltrúi

thorkell@remax.is

Opið
Hús

Opið hús 28-7 frá Kl.18:00 til 18:30 

RE/MAX Torg - Garðatorgi 5 - 210 Garðabær - Sími: 5209595 - www.remax.is

898 4596

Mánastígur 4
220 Hafnarfjörður
Auðveld kaup

Stærð: 180,2 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1938

Brunabótamat: 19.500.000
Bílskúr: Nei

Verð: 35.900.000
Re/max  Senter  kynnir:  Stóra  og  vel  staðsetta  íbúð  rétt  við  lækinn í  Hafnarfirði.  Íbúðin  er  180  (skv.Fmr)á
tveimur hæðum. Á neðri hæð eru tvö svefnherbergi, eldhús, stofa og baðherbergi. Innaf baðherberginu er
þvottarhús  og  geymsla. Á  efri  hæð  er  stórt  sjónvarpsherbergi  og  barnaherbergi.  Innréttingar,  gólfefni,
raflagnir og baðherbergi var tekið í  gegn 2006. Áhvílandi er ca.29.000.000.- einnig getur eigandi lánað á
bréf hluta af útbogunni. Panntið skoðun síma 8996753 eða á arg@remax.is

Senter

Kristján Ólafsson
Lögg. fasteignasali

Ástþór Reynir
Sölufulltrúi

borg@remax.is

arg@remax.is

Þríbýli miðsvæðis í Hafnarfirði

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

522 2800

8996753

Dorothea
 Jóhannsdóttir

Sölufulltrúi
898 3326

dorothea@remax.is

Bergsteinn
 Gunnarsson

Löggiltur
Fasteignasali

Velkomin á opin hús eða hringið og bókið skoðun

Mýrarsel 3, 109 Reykjavík

Opið hús á mánudaginn kl 17:30-18:00
Fallegt einbýli með 53 fm bílskúr og aukaíbúð í 
kjallara. Eignin er á þremur hæðum, arin í stofu 
á miðhæð,  hátt til lofts á efri hæð og gott útsýni. 
Fallegur garður. Göngufæri í leik-og grunnskóla. 

Opið hús á mánudaginn  kl 18.30-19:00
Mjög rúmgóð íbúð á jarðhæð, búið að taka el-
dhús og baðherbergi í gegn. Nýlegt gólfefni. 
Þvottahús innan íbúðar. Nýr 40 fm sólpallur. Bí-
lskúr með heitu og köldu vatni.  Eign á besta stað 
í Grafarvogi.

Opið hús á mánudaginn  kl 19:30-20:00
Þriggja herbergja íbúð á fjórðu hæð í sérlega 
glæsilegu fjölbýli frá 1946 sem búið er að taka 
allt í gegn að utan, nýjar svalir, ný útihurð og búið 
að leggja nýjar stéttar í kring. Göngufæri í Þjóðar-
bókhlöðuna og HÍ!

Hringið og bókið skoðun!
Rúmlega fokhelt tveggja hæða parhús með in-
nbyggðum bílskúr með fallegu útsýni yfir að El-
liðarárvatni. Mikil lofthæð er á efri hæð. Möguleiki 
á aukaíbúð á neðri hæð. Stutt í alla þjónustu og 
út í náttúruna.

Verð kr: 72.900.000
Herbergi: 7
Stærð: 292,90 fm

OPIÐ
HÚS

Sporhamrar 6 - 112 Reykjavík 

Verð: 32.900.000
Herbergi: 3
Stærð: 139,5 fm

Bílskúr :já

Víðimelur 19, 107 Reykjavík

Verð: 24.900.000
Herbergi: 3
Stærð: 82,8 fm

Verð 53.900.000
Herbergi: 7
Stærð: 255,20 fm 

OPIÐ
HÚS

Álaþing 14, 203 Kópavogur

Austurberg 20, 111 Reykjavík

Skipti á íbúð í 203 kemur til greina!
Glæsileg penthouse íbúð við stönd Arenales de 
Sol á Costa Rica. Svæðið Arenales Playa er 10 
km frá Alicante. Glæsilegur sundlaugagarður 
ásamt þrenns konar boltavöllum. Golfvellir í næs-
ta nágrenni. Göngufæri á ströndina!

Hringið og bókið skoðun!
Fimm herbergja íbúð með fallegu útsýni. Eigninni 
fylgja tvær geymslur í kjallara. Önnur geymslan 
33,5 fm og hin 4,2 fm. Bílskúr með heitu og köldu 
vatni. Gott áhvílandi lán. Frábær eign fyrir stóra 
fjölskyldu!

Hringið og bókið skoðun!
Rúmgott raðhús með sérsmíðuðum innréttingum 
og gegnheilu parketi að hluta. Eldhús sérlega 
skemmtilega hannað og með fallegu útsýni út 
fjörðinn. Fjölskylduvæn staðsetning við jaðar-
byggð Dalvíkur!

Hringið og bókið skoðun!
Glæsilegt endurnýjað einbýli frá 1942 með 100 
sólpalli, heitum potti, fallega hönnuðum garði og 
nýfrágengnu upphituðu bílaplani. Með eigninni 
fylgja öll garðhúsgögn og skrautmunir í garði. 

Verð: 25.900.000
Herbergi: 5
Stærð: 162,1 fm

Bílskúr: Já 

Penthouse íbúð á Spáni.

Verð:  Tilboð
Herbergi: 4
Stærð:120 fm

Brimnesbraut 37, 620 Dalvík

Verð: 18.900.000
Herbergi: 6
Stærð: 133,7 fm

Sognsgtún 1, 620 Dalvík

Verð: 24.900.000
Herbergi: 6
Stærð: 144,8 fm

896 6694

RE/MAX Torg - Garðatorgi 5 - 210 Garðabær - Sími: 520 9595 - www.remax.is

OPIÐ
HÚS
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OPIÐ
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HÚS

Verð:
Herbergi:
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OPIÐ
HÚS

Vertu velkomin á opin hús

Hlíðarvegur 51 - 200 Kóp

Opið hús mánudag frá 18:00 - 18:30
ATH LÆKKAÐ VERÐ.
Húsið er nýstandsett að mestu.
Allt nýmálað að innan, lýsing hefur verið tekin
í gegn. Sölumaður er Þórdís s: 770 8100

33.900.000
4

91 fm

Lundarbrekka 10 - 200 Kóp

Opið hús mánudag frá 18:00 - 18:30

27.700.000
5

109,1 fm

Lækjasmári 82 - 201 Kóp

Opið hús mánudag frá 19:00 - 19:30

39.900.000
5

182,3 fm

Suðurhólar 26 - 111 Rvk

Opið hús mánudag frá 18:00 - 18:30

19.900.000
3

91 fm

Hringbraut 19 - 220 Hfj

Opið hús þriðjudag frá 18:00 - 18:30

19.500.000
3

69,6 fm

Blásalir 9 - 201 Kóp

Opið hús mánudag frá 19:00 - 19:30

29.500.000
4

100,2 fm

Naustabryggja 18 - 110 Rvk

Opið hús mánudag frá 18:00 - 18:30

24.900.000
3

95 fm

Sóleyjarimi 5 - 112 Rvk

Opið hús þriðjudag frá 19:00 - 19:30

29.900.000
3

99,2 fm

RE/MAX Lind - Bæjarlind 14-16 - 201 Kópavogur - Sími: 520 9500 - www.remax.is

Sérlega glæsieg nýstandsett íbúð á góðum
stað í Kópavogi. Íbúðin hentar mjög vel fyrir
stóra fjölskyldu. Stutt í alla þjónustu.
Sölumaður er Kristín s: 824 4031

Björt og skemmtilega skipulögð íbúð. Mjög
gott rými er á milli húsa. Fallegt útsýni yfir
kópavogsdalinn. Háir skápar. Mjög barnvænt
hverfi . Sölumaður er Kristín s: 824 4031

Falleg 3ja herbergja íbúð á 3ju hæð í góðu
fjölbýli. Stutt er í Skóla og leikskóla ásamt allri
helstu þjónustu í næsta nágrenni.
Sölumaður er Ingunn s: 698 8080

Glæsileg 3ja herbergja íbúð á jarðhæð með
sér suðurverönd á góðum stað . Nýtt gler í
allri eigninni. Gluggapóstar eru nýjir að hluta.
Sölumaður er Ingunn S: 698 8080

ATH LÆKKAÐ VERÐ
Falleg og björt hæð í fjórbýli með sérinngangi.
Stór garður með fallegum sólpalli.
Sölumaður er Hannes s: 699 5008

ATH: Þriggja milljóna kr lækkun 12%
lækkun.Skemmtilega 3ja herbergja íbúð á
fyrstu hæð ásamt stæði í bílageymslu .
Sölumaður er Hannes s: 699 5008

Glæsileg þriggja herbergja íbúð á sjöttu hæð
(efstu) fyrir 50 ára og eldri á góðum stað í
Grafarvogi. Stutt í alla þjónustu.
Sölumaður er Kristín s: 824 4031

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

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

Hannes
Steindórsson

Sölustjóri
699 5008

hannes@remax.is

Þórarinn
Thorarensen

Sölufulltrúi
770 0309

th@remax.is

Kristín
Skjaldardóttir

Sölufulltrúi
824 4031

kristins@remax.is

Friðfinnur
Magnússon

Sölufulltrúi
823 8964

fridfinnur@remax.is

Þórdís 
Hermannsdóttir

Sölufulltrúi
770 8100

thordis@remax.is

Ingunn
Björnsdóttir

Sölufulltrúi
698 8080

inngunnb@remax.is

Verð:
Herbergi:
Stærð:

OPIÐ
HÚS

Verð:
Herbergi:
Stærð:

OPIÐ
HÚS

Verð:
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HÚS
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HÚS
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OPIÐ
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OPIÐ
HÚS

Verð:
Herbergi:
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OPIÐ
HÚS

Verð:
Herbergi:
Stærð:

OPIÐ
HÚS

Vertu velkomin á opin hús í dag og mánudaginn!

Berjarimi 4 - 112 Reykjavík

Opið hús mánudag frá 17:30 - 18:00
Vel skipulögð 3ja herbergja íbúð með stæði í
bílageymslu. Forstofa með skápum. Tvö góð
herbergi. Baðherbergi flísalagt, baðkar.
Rúmgóð stofa. Eldhús opið inn í stofu.

23.900.000
3

66,1 fm

Breiðavík 22 - 112 Reykjavík

Opið hús mánudag frá 19:30 - 20:00

22.900.000
3

77 fm

Tröllakór 5 - 203 Kópavogur

Opið hús mánudag frá 20:30 - 21:00

26.900.000
3

107.9 fm

Háholt 10- 220 Hafnarfjörður

Opið hús mánudag frá 18:30 - 19:00

18.300.000
2

66,1 fm

Krókavað 15 - 110 Reykjavík

Opið hús mánudag frá 19:30 - 20:00

36.900.000
4

127,5 fm

Kristnibraut 87 - 113 Reykjavík

Opið hús mánudaginn frá 20:30 - 21:00

34.900.000
4

129,8 fm

Einhvergata 23 - 101 RVK

Opið hús í dag frá 19:00 - 19:30

19.900.000
2

100 fm

Einhvergata 23 - 101 RVK

Opið hús í dag frá 19:00 - 19:30

19.900.000
2

100 fm

RE/MAX Lind - Bæjarlind 14-16 - 201 Kópavogur - Sími: 520 9500 - www.remax.is

Góð 3ja herbergja íbúð á jarðhæð. Tvö góð
herbergi. Flísalagt baðherbergi. Eldhúsið er
opið inn í stofuna. Útgengt úr stofu út í garð.
Parket á góflum. Þvottahús í íbúð.

Glæsileg 3ja herbergja í íbúð í nýju fjölbýli í
Kópavogi. Stæði í bílageymslu.Tvö góð
herbergi. Hnotu innréttingar. Hvítar hurðir.
Gegnheilt plankaparket á gólfum.

Flísalögð forstofa. Rúmgóð stofa. Hvít
innrétting í eldhúsi, borðkrókur. Flísar á
eldhúsi. Herbergið með parketi. Flísalagt
baðherbergi. Góð lán fylgja frá Íbúðalánasj.

Falleg 4ra herbergja neðri sérhæð. Fullbúin
og tilbúin til afhendingar. Eikarparket á
gólfum. Hvít innrétting í eldhúsi. Þrjú góð
herbergi. Þvottahús og geymsla í íbúðinni.

Falleg og björt 4ra herbergja íbúð með stæði í
bílageymslu. Þrjú góð herbergi. Opið rými,
stofa, borðstofa og eldhús. Plankaparket á
flestum rýmum. Bað flísalagt, baðkar.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
898798797Aliquam tristique pede a nunc.
Curabitur ulla jhdfh sdfgh æsldfgsdfgæfgh
sdfgh sfghsgfh sfghsfghsfghsfghs fgh sf lsdfæ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
898798797Aliquam tristique pede a nunc.
Curabitur ulla jhdfh sdfgh æsldfgsdfgæfgh
sdfgh sfghsgfh sfghsfghsfghsfghs fgh sf lsdfæ

Lárus
Óskarsson

Sölufulltrúi
823 5050

larus.oskarsson@remax.is

Einar Karl 
Birgisson
Sölufulltrúi
895 8525

kalli@remax.is

Þórunn
Gísladóttir

Löggiltur
Fasteignasali

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

RE/MAX Senter - Skútuvogi 11a - 104 Reykjavík - Sími: 414 4700 - www.remax.is

OPIÐ
HÚS

Marteinslaug 3-5 - 113 Reykjavík  -  Möguleiki á 90% fjármögnun.

3ja herbergja

Glæsilegar 3ja herbergja íbúðir lausar til afhendingar strax. Gott skipulag. Forstofa með 
góðum skápum, opið er úr eldhúsi inn í stofu. Útgengt úr stofu á svalir. Tvö góð herbergi.                           
Baðherbergið flísalagt, baðkar og falleg innrétting. Þvottahús í íbúð og geymsla í sameign. Af-
hendast     fullbúnar með gólfefnum, ísskáp, uppþvottavél, þvottavél, þurrkara. Öllum fylgir stæði í 
bílageymslu.  Innréttingar frá GKS. Tæki frá SIEMENS. 

Opið hús í dag 17:00-18:00 og mánudaginn 19:30-20:00

OPIÐ
HÚS

86,3
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ERU GÓÐIR VINNUSTAÐIR!

OG

TACO BELL
Við óskum eftir hressu og 
áhugasömu fólki á hressan 
og skemmtilegan vinnustað.

Leitum að fólki í heilsdags- 
og hlutastörf í sal, afgreiðslu 
og eldhús.

Tökum daglega við 
umsækjendum á þeim 
KFC/Taco Bell stað sem þú 
vilt vinna á. 

Upplýsingar í síma 
515 0920.

og hlutastörf töluta ftog hlutasutastörffrfrf ííí sal, afgreiðsluðsslual, afgreiðss sííí
og eldhús.log eog eldhús.

Tökum daglega viðTöku l gum daglm daglkuTökTöTööku ðviðeg ðee aagga við
umsækjendum á þeimmækjendum áums má þeimmmmmuu
KFC/Taco Bell stað sem þú þúe/Taco Be þúKFKFC/ m þtað sem þttll
vilt vinna á. vinnnnna áaavivilt vvilt ana ált vinn

UpplUpplplU p ýsingar í símamýsin arrng massýsingar í r ssgarýs garý gg sím
515 0920920515 0
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KFC

515 0920.920.515 0

SÆKTU UMSÆKTU UM

NÚNA!NÚNA!

KÓPAVOGSBÆR  

LAUS STÖRF
Bæjarskrifstofur Kópavogs:
 • Starfsmaður í eldhús 100%

Félagsþjónusta Kópavogs:
 • Starfsmaður frístundaheimilis fyrir börn  

 og unglinga með sérþarfir
 • Aðstoð við heimilisstörf

GRUNNSKÓLAR KÓPAVOGS:
Digranesskóli:
 • Umsjónarkennari á yngsta stig
 • Umsjónarkennari á miðstig
 • Gangavörður/ræstir 100%
Hjallaskóli:
 • Umsjónarkennari á yngsta stig
Hörðuvallaskóli:
 • Skólaliði II – gangavörður/ræstir
 • Starfsmenn í Dægradvöl 50%-70%
Kársnesskóli:
 • Starfsmaður í Dægradvöl 50% e. hád.
Lindaskóli:
 • Starfsfólk í Dægradvöl hlutastörf
 • Kennari í sérkennslu
Salaskóli:
 • Skólaliðar II – gangav/ræstar hlutastarf  

 eða fullt starf
 • Starfsfólk í Dægradvöl hlutastarf
Smáraskóli:
 • Umsjónarkennari á miðstig
 • Matráður starfsmanna 80-100%
Vatnsendaskóli:
 • Þroskaþjálfi
 • Stuðningsfulltrúi

Nánari upplýsingar á:
www.kopavogur.is 

og www.job.is
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Rafkaup hf - Ármúla 24 - 108 Reykjavík - www.rafkaup.is

Rafkaup hf er þjónustufyrirtæki sem 

sérhæfir sig í sölu og þjónustu á lömpum, 

lampabúnaði, ljósaperum og innlagna-

efni. Markmið Rafkaups er að vera ávall í 

fremstu röð varðandi þjónustu og 

markaðssetningu á þeim vörum sem 

fyrirtækið selur.

Rafkaup er umboðsaðili margra þekktra 

vörumerkja eins og SYLVANIA, 

DELTA LIGHT og TARGETTI. 

Rafkaup var stofnað árið 1982.

Sölumaður í heildsölu
Rafkaup óskar eftir að ráða sölumann til starfa 
við sölu, tilboðsgerð og lýsingarráðgjöf.

Starfslýsing:
Starfið felur í sér sölu og tilboðsgerð til endursöluaðila.
Ráðgjöf við val á lýsingu og lýsingarbúnaði.
Hafa umsjón með sölu á innlagnaefni og hússtjórnarkerfum.

Hæfniskröfur:
Reynsla af sambærilegu starfi er æskileg.
Rafvirkjamenntun er æskileg en ekki skilyrði.
Þekking og reynsla á lýsingarbúnaði.
Góð tölvukunnátta.

Umsóknir sendist á oskar@rafkaup.is fyrir 2. ágúst 2008.
Um framtíðarstarf er að ræða.

- Lifið heil 

www.lyfja.is

Atvinnutækifæri hjá Lyfju
Vegna breytinga og vaxandi starfsemi getum við bætt lyfjatæknum, snyrti- og 

förðunarfræðingum og sölu- og afgreiðslufólki í okkar frábæra starfsmannahóp.

Störfin felast m.a. í ráðgjöf til viðskiptavina um vörur í verslun, afgreiðslu á

kassa, ráðgjöf og afgreiðslu á lausasölulyfjum og afhendingu lyfja gegn lyfseðli.

Um er að ræða störf í vaktavinnu, fullt starf í dagvinnu og hlutastarf í apótekum Lyfju 

á höfuðborgarsvæðinu. Í boði eru líflegir vinnustaðir, gott vinnuumhverfi, samkeppnis- 

hæf laun og möguleiki á starfsþróun.

Við leitum að drífandi starfsfólki með ríka þjónustulund, söluhæfileika, góða tölvu-

kunnáttu og getu til að vinna undir álagi. Reynsla af verslunarstörfum er æskileg og 

reynsla úr apóteki er kostur.

Farið verður með allar umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál.

Nánari upplýsingar um störfin má finna á heimasíðu Lyfju, www.lyfja.is 

og hjá starfsmannastjóra (thorgerdur@lyfja.is) í síma 530 3800.

Í samræmi við jafnréttisáætlun Lyfju hf. eru karlar jafnt sem konur hvattir til þess 

að sækja um störf hjá fyrirtækinu.

Tekið er við umsóknum á vefslóðinni www.lyfja.is.

Við leitum að sjálfstæðu,

skipulögðu og metnaðarfullu

starfsfólki sem hefur áhuga á

að ganga til liðs við framsækið

og spennandi fyrirtæki.

Hlutverk Lyfju er að stuðla að góðri heilsu og vellíðan. Frá upphafi hefur Lyfja verið brautryðjandi í lækkun lyfjaverðs og 
boðið upp á ýmsar nýjungar í faglegri þjónustu. Fyrirtækið rekur apótek og heilsubúðir víðs vegar um landið ásamt því að 
starfrækja lyfjaskömmtun til einstaklinga og stofnana. Hjá fyrirtækinu starfa um 300 manns. Lykillinn að árangri er 
starfsfólkið okkar og því höfum við það að markmiði að fá hæft fólk til liðs við okkur, skapa eftirsóknarverða vinnustaði 
þar sem góður starfsandi ríkir og að starfsfólk fái tækifæri til að öðlast faglegan og persónulegan þroska í starfi.
Einkunnarorð okkar eru áreiðanleiki, umhyggja og metnaður.

ÍS
L

E
N

S
K

A
 S

IA
.I

S
 L

Y
F

 4
31

10
 0

7.
20

08

Smáratorgi 3 | 201 Kópavogi | Sími 575 7500 | www.veisluturninn.is

Veisluturninn óskar eftir að ráða öflugan bókara 
til starfa. Í boði er fjölbreytt og krefjandi starf 
sem felst í færslu bókhalds, afstemmingum og 
samskiptum við viðskiptavini.
Mikil áhersla er lögð á góðan starfsanda og létt og þægilegt 
andrúmsloft. Ef þú hefur reynslu af bókhaldsstörfum, tölur 
leika í höndunum á þér, hefur ríka þjónustulund og vilt vinna 
með skemmtilegum hópi fólks, þá gæti þetta verið tækifærið 
fyrir þig! 

Upplýsingar í síma 575 7500 eða með tölvupósti á 
vinna@veisluturninn.is.

Starfssvið:
• Færsla bókhalds 
• Afstemmingar
• Samskipti við viðskiptavini 

Hæfniskröfur:
• Góð almenn menntun 
• Nám sem viðurkenndur bókari er kostur 
• Mikil reynsla af bókhaldsstörfum 
• Talnagleggni 
• Nákvæmni í vinnubrögðum 
• Afburðahæfileikar í samskiptum 
• Þekking á Navison

Bókari – í hæstu skrifstofu landsins

Góð  og traust atvinna í boði
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Óskum eftir 
starfsfólki 

í framtíðarstörf
Hrafnista er vinnustaður í nágrenni við þig. 

Um er að ræða lærdómsrík og áhugaverð 

störf þar sem starfað er með fólki sem veitir 

nýja sýn á lí�ð og tilveruna.

Sjúkraliðar - starfsfólk í aðhlynningu

Upplýsingar gefur:

Magnea, sími: 585 9529

hrafnista@hrafnista.is

Hrafnista Reykjavík – Hrafnista Hafnarfirði
Vífilsstaðir, Garðabæ – Víðines Kjalarnesi
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Upplýsingar um störfin og umsóknareyðublöð eru á skrifstofu ÍSTAKS, 

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

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

ÍSTAK er leiðandi fyrirtæki á íslenskum 

verktakamarkaði. Hjá fyrirtækinu starfa 

um 750 manns, víðsvegar um landið 

sem og erlendis. 

ÍSTAK er alhliða verktakafyrirtæki sem 

var stofnað árið 1970 og hefur annast 

ýmis verkefni, svo sem virkjanir, stór-

iðjuver, hafnargerð, vega- og brúagerð 

auk flugvalla. Ennfremur húsbyggingar 

fyrir opinberar stofnanir, sveitarfélög, 

fyrirtæki og einstaklinga.

Framkvæmdagleði í fyrirrúmi

VEGNA VERKEFNA VIÐ HRAUNAVEITU 
KÁRAHNJÚKAVIRKJUNAR ÓSKAR ÍSTAK 
EFTIR AÐ RÁÐA Í EFTIRTALIN STÖRF: 

JARÐFRÆÐINGUR
ÍSTAK óskar eftir að ráða jarðfræðing til starfa við jarðvegsrannsóknir og 

úrvinnslu þeirra vegna stíflugerðar.

Æskilegt er að viðkomandi hafi reynslu af sambærilegum störfum.

TRÉSMIÐIR
ÍSTAK óskar eftir að ráða trésmiði, vana mótauppslætti, til starfa.

Í boði er mikil vinna við fjölbreytt verkefni.

TÆKJAVIÐGERÐAMENN
ÍSTAK óskar eftir að ráða vélvirkja, vélstjóra eða einstakling vanan við-

gerðum á vinnuvélum og vörubílum. Í starfinu felst þjónusta við tæki og 

vélar á vinnusvæði ÍSTAKS.

TÆKJASTJÓRNENDUR
ÍSTAK óskar eftir að ráða vana tækjastjórnendur til starfa við 

Hraunaveitu. Um er að ræða stjórnun á gröfum við stíflugerð og fleira.

Í boði er mikil vinna við fjölbreytt verkefni.

KÓPAVOGSBÆR  

LAUS STÖRF
Í LEIKSKÓLUM KÓPAVOGS:

Kynnið ykkur launakjör íKynnið ykkur launakjör í 

leikskólum í Kópavogi.leikskólum í Kópavogi.  

Baugur:  570 4350
 • Leikskólakennarar
 • Leikskólasérkennari/þroskaþjálfi v/  

 sérkennslu
Dalur:  554 5740
 • Leikskólak.þroskaþjálfi/leiðbein. 1. ág.
 • Sérkennslustjóri 1. ág.
 • Starfsmaður í skilastöðu 1. sept.
Efstihjalli:  554 6150
 • Leikskólakennari frá 1. ágúst
 • Leikskólasérk./þroskaþjálfi í haust
Fífusalir:  570 4200
 • Deildarstjóri á yngri deild
 • Leikskólakennarar
Grænatún:  554 6580
 • Sérkennslustjóri 50% frá 1. ágúst
 • Leikskólak/þroskaþj. 100% frá 1 ágúst
Hvarf:  570 4900
 • Deildarstjórar frá 11. ágúst
 • Leikskólakennarar frá 11. ágúst
 • Sérkennsla, sem fyrst
Kópahvoll:  554 0120
 • Leikskólakennari frá 1. ágúst
 • Leikskólak/þroskaþj. í stuðning 50% f.hád.
Kópasteinn:  564 1565
 • Leikskólak/leiðb. næsta haust
 • Leikskólak/leiðb.tímab.afleys. næsta haust
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
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ÚTBOÐ
MÁLUN

Eignarhaldsfélagið Fasteign hf. 
óskar hér með eftir tilboðum í verkið:

Háskólinn í Reykjavík
Frágangur innanhúss – Málun

Verkið felst í almennri málningarvinnu innanhúss í nýbyg-
gingu Háskólans í Reykjavík í Vatnsmýrinni.

Aðalverktaki verksins er ÍSTAK hf.  Væntanlegur undirverk-
taki vegna útboðs þessa verður undir stjórn aðalverktaka.  

Helstu magntölur eru:
Málun steyptra veggja  ~ 18.200 m2
Málun gifsveggja   ~ 19.300 m2
Málun hljóðdempandi klæðningar    ~   3.500 m2
Lökkuð sjónsteypa     ~ 4.600 m2
Rykbinding   ~ 15.800 m2
Málun hljóðdempandi klæðningar    ~   3.500 m2
Málun gólfa       ~   1.800 m2
Málun stálbita                                    ~  1.700 lm

Verkinu verður skilað í tveimur áföngum.
Fyrri áfangi skal vinnast á tímabilinu september 2009 
– júní 2009.
Seinni áfangi skal vinnast á tímabilinu ágúst  2009 – maí 
2010.
Útboðsgögn fást afhent á skrifstofu Línuhönnunar hf, 
Suðurlandsbraut 4A, 108 Reykjavík.
Tilboð verða opnuð á skrifstofu Eignarhaldsfélagsins 
Fasteignar hf., Bíldshöfða 9, fi mmtudaginn 14. ágúst 2008, 
kl. 14:00. 

Útboð
Flóahverfi  1. Áfangi – Gatnagerð og lagnir.

Akraneskaupstaður óskar eftir tilboðum í útboðsverkið 
“Flóahverfi  1. áfangi – Gatnagerð og lagnir”

Verkið fellst í nýbyggingu gatna. Verktaki skal einnig annast 
jarðvinnu fyrir veitufyrirtæki og leggja lagnir þeirra.

Helstu magntölur eru:
Gröftur    45.000 m³
Fylling    55.000 m³
Malbik    12.700 m²
Fráveitulagnir   3.900  m
Hitaveitulagnir   2.000 m
Vatnslagnir   2.300 m
Strenglagnir og ídráttarrör  14.200 m

Útboðsgögn verða afhent á geisladiski á skrifstofu tækni-og 
umhverfi ssviðs, Dalbraut 8 Akranesi f.o.m. miðvikudeginum 
30. júlí 2008 og eru þau endurgjaldslaus. Hægt er að fá 
gögnin útprentuð gegn gjaldi, kr 5.000.-

Tilboð í verkið verða opnuð á skrifstofu tækni-og umhver-
fi ssviðs að Dalbraut 8 Akranesi,  þriðjudaginn 19. ágúst 
2008 kl. 11:00 í viðurvist þeirra sem þess óska. 

Sviðsstjóri

Tilboð óskast 
Tilboð óskast í VOLVO FH dráttarbifreið,  árgerð 2006, 
skemmdur eftir umferðaróhapp. Tilboð skilist inná heima-
síðu Tryggingamiðstöðvarinnar hf.  ( útboð tjónabíla ) í 
síðasta lagi kl 08.00 að morgni 29.júlí. 2008. Bifreiðin er til 
sýnis á geymslusvæðinu Hafnarfi rði 

Innkaupaskrifstofa

F.h.  Reykjavíkurborgar:

Rekstrarleiga á 12 visthæfum bifreiðum fyrir 
þjónustumiðstöðvar Reykjavíkurborgar. 

Útboðsgögn fást á geisladiski í síma- og 
upplýsingaþjónustu Ráðhúss Reykjavíkur.
Opnun tilboða: 11. ágúst 2008, kl 14:00 í Ráðhúsi 
Reykjavíkur.
12171
Nánari upplýsingar er að fi nna á www.reykjavik.is/utbod

Upplýsingar um starfið og umsóknareyðublöð eru á skrifstofu ÍSTAKS, 

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

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

ÍSTAK er leiðandi fyrirtæki á íslenskum 

verktakamarkaði. Hjá fyrirtækinu starfa 

um 750 manns, víðsvegar um landið 

sem og erlendis. 

ÍSTAK er alhliða verktakafyrirtæki sem 

var stofnað árið 1970 og hefur annast 

ýmis verkefni, svo sem virkjanir, stór-

iðjuver, hafnargerð, vega- og brúagerð 

auk flugvalla. Ennfremur húsbyggingar 

fyrir opinberar stofnanir, sveitarfélög, 

fyrirtæki og einstaklinga.

Framkvæmdagleði í fyrirrúmi

TRÉSMIÐIR - GRÆNLAND
Vegna byggingar vatnsaflsvirkjunar við Sisimiut á Grænlandi óskar ÍSTAK 

eftir að ráða samheldinn flokk 3-5 trésmiða. 

Meðal verkefna er bygging 200 m2 spennistöðvar og uppsláttur á undir-

stöðum fyrir möstur í háspennulínu.

Viðkomandi þurfa að geta hafið störf fljótlega. 

KRANASTJÓRAR
ÍSTAK óskar eftir að ráða kranastjóra til starfa við framkvæmdir á 

höfuðborgarsvæðinu.

Um er að ræða stjórnun á byggingarkrana. 
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Æskulýðssjóður
Næsti umsóknarfrestur í Æskulýðssjóð er 
1. september 2008.

Hlutverk Æskulýðssjóðs er að styrkja eftirtalin 
verkefni á vegum æskulýðsfélaga og æskulýðs-
samtaka:

1. Sérstök verkefni sem unnin eru fyrir börn og 
    ungmenni og/eða með virkri þátttöku þeirra. 
2. Þjálfun forustufólks, leiðbeinenda og 
    sjálfboðaliða.
3. Nýjungar og þróunarverkefni. 
4. Samstarfsverkefni æskulýðsfélaga og 
     æskulýðssamtaka. 

Hvorki er heimilt að styrkja árvissa eða fasta 
viðburði í félagsstar� , svo sem þing, mót eða þess 
háttar viðburði, né ferðir hópa.

Umsóknarfrestur í Æskulýðssjóð er fjórum sin-
num á ári, 1. febrúar, 1. apríl, 1. september og 
1. nóvember og er umsóknarfrestur auglýstur 
hverju sinni.

Vakin er sérstök athygli á að umsækjendum er 
gert að sækja um á rafrænu formi á umsóknavef 
Stjórnarráðsins á vefslóðinni http://umsoknir.stjr.
is. 

Nánari upplýsingar um Æskulýðssjóð og 
umsóknarferlið er að � nna á vef men-
ntamálaráðuneytis. Einnig veitir Pálína Kristín 
Garðarsdóttir upplýsingar í síma 545 9500 eða í 
tölvupósti á palina.gardarsdottir@mrn.stjr.is 

Menntamálaráðuneyti, 25. júlí 2008.
menntamalaraduneyti.is

Til leigu
Til leigu 77m2 snyrtilegt skrifstofuhúsnæði í 

Ármúla 24. Húsnæðið er laust.

Upplýsingar veitir Óskar í síma 5852800 eða 8925990 

Starfslaun listamanna
Hér með eru auglýst til umsóknar starfslaun listamanna 
sem úthlutað verður árið 2009, í samræmi við ákvæði 
laga nr. 35/1991 með áorðnum breytingum.

Starfslaunin eru veitt úr fjórum sjóðum, þ.e.:
1.   Launasjóði rithöfunda
2.   Launasjóði myndlistarmanna
3.   Tónskáldasjóði
4.   Listasjóði

Umsóknir einstaklinga, ásamt fylgigögnum, skulu berast 
Skrifstofu Stjórnar listamannalauna, Hallveigarstöðum, 
Túngötu 14, 101 Reykjavík, á þar til gerðum eyðublöðum 
fyrir  kl. 17:00 fi mmtudaginn 2. október 2008.  Ef um-
sókn er send í pósti gildir dagstimpill pósthúss. 

Umsóknir skulu auðkenndar “Starfslaun listamanna 
2009” og tilgreindur sá sjóður sem sótt er um laun til.

Heimilt er að veita starfslaun úr Listasjóði til stuðnings 
leikhópum enda verði þeim varið til greiðslu starfslauna 
til einstakra leikhúslistamanna. Umsóknir leikhópa til 
Listasjóðs fyrir einstaka leikhúslistamenn, ásamt fylgigög-
num, skulu berast Skrifstofu Stjórnar listamannalauna, 
Hallveigarstöðum, Túngötu 14, 101 Reykjavík, á þar til 
gerðum eyðublöðum fyrir  kl. 17.00 fi mmtudaginn 2. 
október 2008.  Ef umsókn er send í pósti gildir póstst-
impill. Umsóknir skulu auðkenndar “Starfslaun listaman-
na 2009 - leikhópar”.

Með umsókn skal fylgja greinargerð um verkefni það sem 
liggur til grundvallar umsókninni ásamt upplýsingum um 
hve langan starfstíma er sótt um og rökstuðningi fyrir 
tímalengd.  Jafnframt skulu fylgja upplýsingar um náms- 
og starfsferil, verðlaun og viðurkenningar. Þessir þættir  
skulu  að  jafnaði  liggja  til  grundvallar  ákvörðun  um 
úthlutun starfslauna

Athugið að hafi  umsækjandi áður hlotið starfslaun verður 
umsókn hans því aðeins tekin til umfjöllunar að hann 
hafi  skilað Stjórn listamannalauna skýrslu um störf sín í 
samræmi við ákvæði 4. gr. laga um listamannalaun nr. 
35/1991 með áorðnum breytingum.

Umsóknareyðublöð fást á vef Stjórnar listamannalauna 
www.listamannalaun.is og á  skrifstofu  stjórnarinnar  að  
Hallveigarstöðum, Túngötu 14, 2. hæð. 

Umsóknarfrestur rennur út  fi mmtudaginn 2. október 
2008.

Stjórn listamannalauna 25. júlí 2008 

Auglýsingar um skipulag

Deiliskipulag Vestur-Skógtjarnarsvæðis
Tillaga að nýju deiliskipulagi

Bæjarstjórn Álftaness auglýsir hér með tillögu 
að nýju deiliskipulagi Vestur-Skógtjarnarsvæðis í 
Sveitarfélaginu Álftanesi sbr. 25. gr. skipulags- og 
byggingarlaga nr. 73/1997 m.s.br.  

Deiliskipulagið tekur til svæðis í landi Skógtjarnar, 
Lambhaga og Búðarfl atar.  Svæðið afmarkast til 
vesturs af friðlýstu svæði á Hliði og til austurs af 
Sólbarða og Tjarnarlandi, þ.e. byggð við Miðskóga, 
Lambhaga og Búðarfl öt, auk stakra húsa (Tjarnar-
lands, Sólbarða, Hleinar, Vestri Skógtjörn, Tjarnarbak-
ka, Strandar, Vindáss, Helguvíkur og Melshúss).

Gerð er tillaga um samræmt skipulag á ofangreindu 
svæði með nýrri útfærslu að göngustígum og lagna-
leiðum stofnlagna fráveitu.

Deiliskipulag Hliðs
Tillaga að breytingu á deiliskipulagi

Bæjarstjórn Álftaness auglýsir hér með tillögu að 
breytingu á deiliskipulagi Hliðs í Sveitarfélaginu 
Álftanesi skv. 2. mgr. 26. gr., sbr. 25. gr. skipulags- 
og byggingarlaga nr. 73/1997 m.s.br.  

Skipulagssvæðið afmarkast vesturs af íbúðarsvæði 
við Búðarfl öt, og til norðurs, austurs og suðurs af 
sjó.  Breytingin felur í sér að deiliskipulagsmörk Hliðs 
hliðrast til vesturs vegna aðlögunar að tillögu að 
nýju skipulagi Vestur-Skógtjarnarsvæðis á Álftanesi.  
Fjórar einbýlishúsalóðir á Hliði eru felldar burt til 
samræmis við aðalskipulag Álftaness 2005-2024 og 
svæðinu breytt í opið svæði.

Deiliskipulag Miðsvæðisreits 1999
Tillaga að breytingu á deiliskipulagi

Bæjarstjórn Álftaness auglýsir hér með tillögu að 
breytingu á deiliskipulagsmörkum Miðsvæðisreits 
(1999) í Sveitarfélaginu Álftanesi skv. 2. mgr. 26. gr., 
sbr. 25. gr. skipulags- og byggingarlaga nr. 73/1997 
m.s.br. þar sem lóðir innst við Miðskóga verða felldar 
inn í deiliskipulagstillögu Vestur-Skógtjarnarsvæðis.

Ofangreindar deiliskipulagstillögur verða til sýnis 
á bæjarskrifstofu Sveitarfélagsins Álftaness, 
Bjarnastöðum, 225 Álftanes frá kl. 08:00 - 16:00 
alla virka daga frá 29. júlí 2008 til 27. ágúst 2008, 
og á heimasíðu Sveitarfélagsins Álftaness, 
www.alftanes.is.
 
Þeim sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er 
gefi nn kostur á að gera athugasemdir við tillögur-
nar. Athugasemdir skulu vera skrifl egar og þeim 
skilað til skipulags- og byggingarfulltrúa Álfta-
ness að Bjarnastöðum.  Frestur til að skila inn 
athugasemdum er til kl. 16:00, miðvikudaginn 
10. september 2008. Þeir sem ekki gera athuga-
semdir innan tilskilins frests, teljast samþykkja 
tillögurnar.

Álftanesi, 25. júlí 2008

Bjarni S. Einarsson,
skipulags- og byggingarfulltrúi

Tilboð óskast 
Tilboð óskast í  KNAUS SUDWIND  hjólhýsi, árgerð 2006. 
Skemmt eftir foktjón. Tilboð skilist inná heimasíðu Trygginga-
miðstöðvarinnar hf. ( útboð tjónabíla ) í síðasta lagi kl 08.00 
að morgni 29.júlí. 2008. Hýsið er til sýnis í Tjónaskoðunar-
stöð TM,  Hamarshöfða 2   110  Reykjavík 
á opnunartíma ( frá 8.30 til 16.30 virka daga ) 

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 
9. JÚNÍ KL. 17.00 - 18.30

Línakur - 4ra herbergja íbúðir

Þorlákur Ó. Einarsson, lögg. fasteignasali

.isLágmúli 7, sími 535_1000
Verð frá 29.5 / 32.5 millj.

Hjálpaðu umhverfinu með
Blaðberanum
Þú færð Blaðberann þinn í Skaftahlíð 24
alla virka daga frá kl. 8-17.

...góðar fréttir fyrir umhverfiðBlaðberinn... ..
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BÍLAR &
FARARTÆKI

VW Polo Comfortline, árg. 2007, 
ek.13þús.km, Beinsk. Geislaspilari, 
Rafmagn og fl. Stgr.Tilboð 1650þús.kr, 
Ásett Verð 1790þús.kr.!!!

100 bílar ehf
Funahöfða 1, 110 Reykjavík

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.30 og 

laugardaga 12-16
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

Kia Sorento Ex árg. ‘03 diesel, ekinn 
77.000. Sumar og vetrardekk á felgum. 
Verð 2 miljónir. Jóhann 820 6451.

Til sölu Ford Econoline árg 90.Bíll í topp 
lagi,ekkert ryð, 4x4.er á,35,tommu, vél 
6.6 L,Duramax.verð 1500 Þ. Uppl. í s. 
892 8425.

Til söllu eða leigu.
Hyunday H-1 ‘00.T.D.intecoler,sjálsk,10 
manna topp bíll hentar vel sem vinnu-
bíll eða fyrir stóra fjölskyldu. V. 390 þús 
stgr. Uppl 7707501.

Nýir og nýlegir bílar frá öllum helstu 
framleiðendum. Við finnum draumabíl-
inn. Yfir þrjár milljónir bíla á skrá. Allt að 
30% lægra verð. Dæmi um 2007/2008: 
Acura TSX, frá 3.390 þús., Volvo XC-
70, frá 4.070 þús., Porche Cayman, 
frá 6.500 þús. Sími 552 2000, www.
islandus.com.

Suzuki Vitara 98’ Mjög gott eintak. Uppl. 
í S. 698 3311 & 565 3311

Til Sölu Ford Ranger 4x4 V6 3.0 Keyrður 
130þ.mílur. Lítur ótrúlega vel út, ásett 
verð er 750.000.- Tilboð 590 þús. 
Hrannar s. 863 5325..

1.500.þ í afslátt 100%
yfirtaka á erl.láni!!!!

Til sölu Range Rover Disel Árg 2003 ek 
102.þ km einn með öllu umboðsbíll 
ásett verð 5.990.000. Lánið er ca.4.500.
þ og er í erl. mynt afb. 74.þ uppl í 
844-0542

MERCEDES BENZ CLK AMG 55 Topp 
græja 370 hö verð ca 7,5 mil ath öll 
skipti þó helst Vörubíl með krana og 
stórum pall.uppl 7707501.

Hybrid í dag! Minni eyðsla, minni meng-
un, meiri kraftur. Tveir bílar tilbúnir í 
reynsluakstur. 2008 Toyota Highlander 
Hybrid og 2008 Toyota Camry Hybrid 
LTD. Pantaðu reynsluakstur í síma 552 
2000. Hybrid-bílar eru nú fáanlegir frá 
fjölmörgum framleiðendum: Chevrolet, 
Ford, GMC, Honda, Lexus, Mazda, 
Mercury, Saturn, Toyota o.fl. www.
islandus.com.

Lincoln Aviator árg. ‘04 ek. aðeins 48r 
þús. Bíll með öllu, leður, dvd, álf, sól-
lúga. 7.manna. Áhv. 3,2 m. V. 3.490 þús. 
S. 897 3669.

VW Passat Árg. ‘00 Ek. 130 þkm. Sk. ‘09 
Selst á 150-200 og yfirtaka á láni 460 
þ. S 698 4349

Nissan Patrol árg. ‘00, ek. 92 þús, 35“ 
breyttur, einn eigandi, dekraður. Uppl. 
í s. 892 3207.

VW Passat basic line/sedan árg. ‘01. 
Ek. 117 þ. km. Áhv. 340 þ. Topp þjón-
ustubók. Beinsk. Verð 790 þ. Uppl. í s. 
892 0356.

Yfirtaka + 100.000
Subaru Legacy árg. 10/2000 ssk. ek. 
200.000 ásett 820þ hjá bgs.is yfirtaka 
490þ + 100.000 eða tilboð. 23þ á mán. 
lýsing uppl. í síma 695 6548

Toyota Corolla H/B ‘03. Snyrtilegur bíll 
og vel með farinn. 1600cc vvti-vél. 
Ekinn 86þús. Steingrár. Beinskiptur. 
Eyðslugrannur. Verð 1.200þús. S. 698 
6894.

VW Golf árg. ‘98 station ek. 129þ. til 
sölu. Verð 200 þ. Uppl. í s. 865 5585.

MUSSO SPORT árg 2005 sjáfs. diesel 
e. 23þ km verð 1540Þ Uppl. í síma 
8940068

2007 Buggý bíll til sölu. Vw 1600DP 
mótor, Beinskiptur, 250 þúsund. 
Áhugasamir hringi í 690-2157 fyrir 
frekari uppl. Myndir: http://i19.tinypic.
com/4z09g2c.jpg http://i10.tinypic.
com/6236tsk.jpg

Ódýr vinnubíll Mazda 323 1995 station 
4x4. Með dráttarkrók. S. 660 1055.

Ódýr Mazda 1996 323. Sedan með 
dráttarkúlu. S. 660 1055.

Fornbíll Benz. 1987 230 E. Engin bif-
reiðagjöld. 18 þúsund Tryggingar á ári. 
Verð tilboð. S. 660 1050

 0-250 þús.

100% lán-yfirtaka. Honda Accord 
Special ed. Nýskr. 20.12.2007 ek. 12 
þús. Afborgun per. mán. 57 þús. Uppl. 
825 7128.

Nissan Almera ‘98.ek 160 þús 1,5 
beinsk góður bíll verð 220,000 stgr ath 
skipti á krossara eða fjórhjóli á svipuðu 
verði. Uppl. í s. 770 7501.

Mitsubishi Space Wagon arg. 98 ekinn 
143.000km. Kraftmikill og sjálfskiptur 7 
manna bíll. Þarfnast lagfærinaga. selst 
ódýrt uppl. síma 8962590

Toyota Carina E árg. ‘96, sjálfsk. Ek. 125 
þús. Verð 260 þús. Uppl. í s. 659 3459.

Renault mégane árg 97’keyrður 134000 
nýsk 09’ vetradekk fylgja 140000 kr 
S:8665220

 250-499 þús.

Peugot 406 st.’99. 1,8 beinsk ek 140 
þús góður bíll góður díll verð 390 þús 
ákvílandi lán er 350 þús afborgun ca 24 
þús á mán.uppl 770 7501.

Chervolet Van árgerð 1989 Vél 305 
V8 Vel með farinn sést valla í rið Fæst 
á 300 þus upplýsingar síma 8475258 
Arnþór

Til sölu legacy 98“ Ekinn 150. sk. sumar- 
vetrardekk. Nýskoðaður. Verð 290.000 
Guðmundur 8219369

 500-999 þús.

Toyota Yaris 1300 vél árg ‘00, sjálfsk. 
ekinn 89.000 Verð 750þús, S:840-
6630

 2 milljónir +

Skiptu í hybrid og sparaðu hundruð 
þúsunda í eldsneyti. Allt að 40% minni 
eyðsla en samt meiri kraftur. Pantaðu 
hybrid-reynsluakstur í Reykjavík eða 
á Akureyri í síma 552 2000. Hybrid-
bílar eru nú fáanlegir frá fjölmörgum 
framleiðendum: Chevrolet, Ford, GMC, 
Honda, Lexus, Mazda, Mercury, Saturn, 
Toyota o.fl. www.islandus.com.

Mercedes Benz E200 2004 Vel með 
farinn,Topplúga,sjálfsskiptur,álfelgur og 
rafm.í öllu og margt fleira. Ek. 77þús.
Áhv. 2,79m. S:663-7499

 Jeppar

Skiptu í Hybrid og sparaðu hundruð 
þúsunda í eldsneyti. Allt að 40% minni 
eyðsla en samt meiri kraftur. Pantaðu 
hybrid-reynsluakstur í Reykjavík eða á 
Akureyri, s. 552 000. Hybrid-bílar eru 
nú fáanlegir frá fjölmörgum framleið-
endum: Chevrolet, Ford, GMC, Honda, 
Lexus, Mazda, Mercury, Saturn, Toyota 
o.fl. www.islandus.com.

350 þús. kr. í afslátt!!
Nissan Terrano II 2.7 Turbo diesel árg. ‘97 
ek. 212 þ. km. bsk 33“ breyttur 7 manna 
húddhlíf filmur kastaragrind krókur verð 
890.000- Tilboð 540.000- möguleiki á 
100% láni uppl. í s. 863 0149.

Til sölu Trooper árg.99 38“ dekk. sjálfsk. 
ek 129þ mjög fallergur og vel með 
farinn. Uppl 8922879

Toyota LC 120VX, 2004, ek.75þús, 33“. 
Verð 3.800þús. Einn með öllu. Uppl. 
5540273

Renault kangoo, árg 2004, ek.61þ. 
100% þjon.bók, ISL lán 950þ. afb 25þ. 
fæst á lán+150þ. sími 8687700

Góður bíll til sölu. Toyota Corolla Xli 
árg 1995-96.Nýskoðaður,sjálfskiptur 
á nýjum dekkjum.Upplýsingar í síma 
865-9632

Til leigu íbúð á besta stað í Berlín. Sjá 
nánar http://www.ibudiberlin.blogspot.
com/ eða upplýsingar í síma 847 6364

 Pallbílar

Mikið framboð af pallbílum vestanhafs. 
Gríptu tækifærið og gerðu góð kaup. 
Dæmi um 2007/2008 bíla: Ford F350 
frá 2.790 þús., Dodge Ram 2500 frá 
2.500 þús., Toyota Tacoma frá 1.460 
þús., GMC Sierra C/K 1500, frá 1.690 
þús. Sími 552 2000. www.islandus.
com.

 Vörubílar

Til sölu Volvo 10. árg 87. krani 16t með 
r.fjarst. 200þkm. Uppl. 8922879

 Húsbílar

Til sölu Dodge Dart húsbíll, ssk, bensín 
árg. ‘82 gashitun Uppl. í s. 462 1242 & 
847 1256.

Til sölu eða leigu
Dodge Ram ásamt treiler húsi í lengri 
eða skemmri tíma einungis fjölskyldu-
fólk eða fyrirtæki. uppl 7707501.

Húsbíll til sölu. Transit 88. Bein sala 
661 8394

 Til sölu Volkswagen (Rúgbrauð)82. 
Mjög góð innrétting. Tilbúin í ferðalagið. 
Uppl. síma 6900412

 Mótorhjól

Husaberg 450 FE ‘05. Topp hjól. 
Götuskráð. Tilboð 400þ. Ath skipti á 
dýrari hippa. S. 899 3522.

Glæsilegt götuskráð KTM 450 EXC ‘07, 
ekið aðeins 11 tíma! Mótorhlíf, handa-
hlífar, stellhlífar og nýtt afturdekk. Engin 
rispa - sem nýtt! Fæst á eina kúlu. 
894-7070

Óska eftir nettu Enduro hjóli. Á verð bil-
inu 100-300 þ. Þarf að vera götuskráð. 
S. 892 3356

Husqarna 250TC ekið ca 50 klst mjög 
vel farið 100þús út og yfirt. á láni 
450þús S:615-2635

 Fjórhjól

CAN-AM 800CC ‘08 götuskráð Áhv. 
1400 þús, verð 1600 þús keyrt 20 tíma 
S:699 2289

Til sölu: Yamaha Kodiak 450 4x4. 
Sjálfskipt, hágt og lágt drif. Grænt, 
árgerð 2003. V. 550 þ. Uppl. í síma 
847-1617

 Hjólhýsi

Til sölu nýtt Tabbert Da Vinci 540 hjól-
hýsi, kojuhús með 3 hæða koju, klósett, 
sturta, 2x vaskar, ísskápur. Verð 3.490 
þ. Tilboð 2.990 þ. Skoða skipti. S. 860 
1998.

LMC 520 Dominant árg. 2006, eins og 
nýtt hlaðið aukahlutum. Sólarsella, mar-
kísa, grjótgrind, stór ískápur og frystir, 
DVD, sjónvarp, útvarp ofl. Ásett 2,7m. 
Uppl. 893 4416 eða aolar@simnet.is.

 Fellihýsi

Palomino Colt 9 feta árg. ‘99 220v 
rafmagn, hiti, vatn, geymt inni. V. 490 þ. 
Allt fylgir. Jóhann s. 820 6451.

Tíl sölu stöðuhýsi. 2 herb. eldhús. 
WC með sturtu og stór stofa. Uppl 
8922879

Fleetwood Yuma 9 og 1/2 fet 2006 
til sölu á 1.1 milljón. Áhv. ca 800 þ. 
afborg á mán. ca 18 þ. Uppl. í s. 860 
7991, Bjarki.

Coleman Santa Fe 10’2000,markísa,sól-
arsella ofl.750þús.sími 8933427

Vel með farið Fleetwood Cheyenne árg. 
2002. Fortjald frá Seglagerðinni fylgir 
með, verð kr. 900 þkr. stgr. Upplýsingar 
í síma 8639626.

14



TILKYNNINGAR

SMÁAUGLÝSINGAR

Vel með farið Palomino Yearling felli-
hýsi, m/fortjaldi, geymslukassa, seltjöld-
um, grjótgrind ofl. V. 1290. þ. Áhv. ca 
720þ. Uppl. S 821 0983.

Viking Epic 1706 árg ‘97 mjög vel með 
farið, fortjald og svefntjöld, nýjar hjóla-
legur verð kr. 380 þúsund uppl.s. 897 
6471(hægt að senda myndir)

 Tjaldvagnar

Til sölu Camplet Concorde árg 01. 
Hlaðinn fylgihlutum. Staðsettur á 
Ísafirði. Listaverð 370.000. Uppl. í síma 
892 4864.

Combi Camp árg ‘06. Fortjald, eldhús, 
kálfur, geymslukassi, einangrun og loft-
púðafjöðrun. Uppl. í s. 698 1100.

 Vinnuvélar

Til sölu er 06 árg NEW HOLLAND 
tragtórsgrafa vökva hraðtengi framan 
og aftan 3 skóflur fylgja eða skipti á 18 
tonna payloder sími 892-5855

 Bátar

Til sölu mótunar bátur allur endur-
bygður 2007.þarfnat loka, frágángs,að 
innan.Báturinn selst sér eða með,öllum 
tækjum nýum þ.á.m Vél og vélbúnaði. 
Uppl. í s. 892 8425.

Óska eftir Soma bát, ekki minni en 8m. 
Hafið samband í s. 897 3178

 Flug

Til sölu flugvélin TF AUR Rallye 235C, 
stélhjólsvél í fyrsta flokks ástandi. Nýr 
mótor og skrúfa. Uppl. í síma 898 
7820

 Varahlutir

Vélar ehf. Vatnagarðar 16
Alternatorar og startarar í báta, bíla og 
vinnuvélar. Beinir og niðurg. startarar. 
Varahlþj. S. 568 6625. www.velarehf.is

ÞJÓNUSTA

 Hreingerningar

Hreingerningar ehf. S: 868 5599

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

 Garðyrkja

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

HELLUBORG DÓRA
Heildarlausn fyrir lóð og garð 
Látið fagmenn vinna verkið!
Upplýsingar í síma 616 9714 

Halldór Ólafsson 

www.helluborg.is

Trjáklippingar
 Garðsláttur, alhliða umhirða garða. 
Eiríkur Sæland garðyrkjumaður s. 848 
1723.

Smágröfuþjónusta, hellulagnir, dren-
lagnir og öll almenn lóðavinna. Vönduð 
og góð vinnubrögð. Erum með vörubíl 
með krana. SS Hellulagnir. 691 8907. 
Sjá nánar á www.sshellulagnir.is

 Bókhald

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

 Ráðgjöf

Fjárhagsörðuleikar, 
vantar þig aðstoð?

Kíktu á www.kaflaskipti.is
Uppl. í s. 412 3050 eða á 
kaflaskipti@kaflaskipti.is

 Málarar

Múrum og málum !
Tökum að okkur múr- og máln-
ingarvinnu, stór og smá verk. 
Örugg þjónusta, vanir menn 

vönduð vinna. Gerum verðtil-
boð þér að kostnaðarlausu.
Upplýsingar gefur Sverrir 

s.661-7000

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

 Búslóðaflutningar

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

Búslóðageymsla Olivers geymir búslóðir 
innsiglaðar í plasti á brettum. Starfað í 
20 ár. Geymt í vöktuðu og upphituðu 
húsnæði. S. 567 4046 & 892 2074. 
Sækjum og sendum búslóðirnar. www.
buslodageymsla.iceware.net

Búslóðaflutningar !
Búslóða flutn., vörufl., píanó flutn. og 
& aukamenn ef óskað er. Hvert á land 
sem er. Stórir bílar s. 899 7188 & 692 
7078. Millibílar s. 659 1047.

 Húsaviðhald

Fagþjónusta - Allt á 
einum stað

Getum bætt við okkur í flísa-
lögn, múrverki, pípulögn, máln-
ingu, parketlögn, glerísetning-

um og fleira.
Einnig tökum við að okkur nið-
urrif úr húsum og múrbrot. Fljót 
og góð vinnubrögð. Tímavinna 

eða tilboð.
Upplýsingar í síma 899 2420

Steingæði ehf.

Trésmíði
Tek að mér allt almennt viðhald húsa, 
trésmíði og m.fl. S. 662 6092.

Ryð og lekavarnir á 
þökum

Við sérhæfum okkur í viðgerðum og 
málun á öllum stærðum og gerðum 
þaka. Andri og Kristján s. 694 9626.

Byggingafélag getur bætt við sig verk-
efnum, úti sem inni. Tilboð eða tíma-
vinna. Uppl. í s. 663 3383.

Flísalagnir
Tek að mér flísalagnir. Uppl. í s. 860 
0286, Julian.

 Spádómar

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

- Símaspá -Spái í Tarot, ræð drauma og 
fleira. Elísabet 663 0813.

 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

Tökum að okkur alla almenna jarðvegs-
vinnu. Erum með 16t hjólagröfu 3,5t 
gröfu með brotfleyg. Föst tilboð eða 
tímavinna. S. 894 0210 Guðmundur & 
849 9571 Páll.

KEYPT
& SELT

 Til sölu

Eldsneytis Sparari!
Hvirfil tæki í alla bíla & jeppa, sparnaður 
7% til +27% þetta virkar! Meiri Kraftur. 
Verð frá 9900. -kr. 30 daga skilaréttur. 
SKM ehf Bíldshöfða 16. S. 517 8400 
- WWW.SKM.IS

NÝ SENDING!
Garðhúsgögn Sterkleg og þungbyggð. 
Henta vel fyrir íslenskt veðurfar, til að 
standa úti allt árið. Viðarkó, Dalveg 
24, 201 Kópavogi, www.vidarko.is Sími 
517 8509.

Inni eikahurð með 12 rúðum. 90 cm 
með karmi. Sími 660 1050

 Óskast keypt

Óska eftir að kaupa gám ca 10 fet ein-
angraður. Uppl í síma 866 9966.

 Hljóðfæri

Dúndurtilboð!
Þjóðlagagítar pakki frá kr. 9.900. 
Rafmagns Gítarpakki frá kr. 19.900. 
Bassag. pakki frá 29.900 kr. Trommusett 
frá kr. 49.900 með diskum. Gítarinn 
Stórhöfða 27. S. 552 2125 www.git-
arinn.is

 Vélar og verkfæri

Hæðakíkir + þrífótur óskast, ekki endi-
lega laser. Upplýsingar í sima 862 6245

 Til bygginga

Harðviðarklæðingar(Brasilískur) 120mm 
x 20mm. Lengdir 3m upp 5,5. S. 869 
9540. Einnig sjá heimasíðu www.hard-
wood.is

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

Allar teikningar, eignaskiptayfirlýsingar, 
framkvæmdaeftirlit. Teiknistofan V.B.V. 
S. 557 4100 & 824 7587 & 895 7127.

 Verslun
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HEILSA

 Heilsuvörur

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

 Nudd

Þægindi - Slökun - 
Vellíðan

Þú átt það skilið. Kynningarverð. Nýr 
Stíll Langarima 21, 112 Reykjavík. S. 557 
9009 nuddstolar.is

Whole body massage Telepone 846 
4768.

HEIMILIÐ

 Dýrahald

Hundagalleríið auglýsir
Smáhundar til sölu. Kíktu á 

heimsíðu okkar: 
www.dalsmynni.is
Sími 566 8417 og 

www.dalsmynni.is

Hestaleigan Eldhestar óskar eftir hest-
um til kaups, leigu eða láns í sumar. 
Hestarnir þurfa að henta bæði byrj-
endum, sem og vönum hestamönnum. 
Þeir sem hafa upp á eitthvað að bjóða 
- vinsamlegast hafið samband í síma 
896 4822.

Til sölu Dobermann 
hvolpar

Afhendast örmerktir, bólusettir og með 
ættbók frá Rex. Tilbúnir til afhendingar. 
Uppl. í síma 866-7214.

Hundagæsluheimilið Fellshlíð Mos. 
Smáhundar teknir í gæslu, eru á heim-
ili og ekki lokaðir inn í búrum, stórt 
hundagerði, góð þjónusta Gunnvör s. 
8200878,

Griffon hvolpur til sölu, heilsufarsskoð-
aður og örmerktur með ættbók frá 
HRFÍ. Uppl. í s. 846 9868 & 865 0992

 Ýmislegt

Lítið notað nudd baðkar
136x136 Nudd/ljós/útvarp. Kostar nýtt 
150 þ. Fæst á 80 þ. Gunnar, s. 660 
1050.

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

 Gisting

Budget accommodation Hafnarfjörður 
for sleeping bag. Dorm 1.500 kr./p.day. 
Info 770 5451 & 770 5503.

 Fyrir veiðimenn

Góðir maðkar
Til sölu! Silungs og Laxa. Margra ára 
reynsla. S. 692 5133.

Laxamaðkar til sölu. Upplýsingar í síma 
562 5013 & 866 8112.

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

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

2-3 herbergja íbúð til leigu í 5-6 mán-
uði. Leigist með húsgögnum. Allt nýtt, 
bílskýli. Er í Kópavogi. Áhugasamir hafi 
samband á netfangið: stoppus@gmail.
com

Gesthouse for long term rent in 
Reykjavik and Hafnafjordur. Free use 
of kitchen, bathroom, washer, dryer, 
staterlight TV and internet. From 45 
thosund pr.month. Call 824 4532.

Til leigu 3 herb. íbúð í Lundarbrekku, 
Kóp.v. Leiga 130.000 pr. mán. með 
hús.sj. og hita. Uppl. í s: 694-3196 og 
860-5156.

Meðleigjandi í hús í 101 Rvk, stutt í 
háskólann og miðbinn, 50þ allt innif. 
ROOM FOR RENT close to university 
and center town, 50thous all incl. info 
6945987

Herb. til leigu í Garðab. v/Kópav. Aðg. 
að baði, eldh.+þvottah. Reykleysi skil-
yrði. Uppl. 8624468/max@simnet.is

2 - 3ja herb. nýleg 91 fm. íbúð til leigu 
í&shy; 110. Uppl. s. 894 6600.

Gistipláss/herb. til leigu á svæði 104. 
Rooms for rent contact number 661 
4096 & 698 3211.

Vantar meðleigjanda í 100m2 íbúð á 
góðum stað í hafj. Leiga 60 þús. á mán. 
laust 1 ágúst. Einungis isl. koma til 
greina. uppl s: 8681669/6904061

Við Hallargarðinn
Til leigu flott hús, um 230 m2. Glæsileg 
6 herbergja sólrík íbúð með garði, ver-
önd og svölum, arinn í stofu. Frábær 
staðsetning, útsýni yfir Reykjavíkurtjörn. 
Sími 695 3618.

Við Laufásveg
Frábær nýuppgerð 4. herbergja 130 
m2 íbúð á jarðhæð. Laus strax. S. 899 
3060.

Ný glæsileg 4 herb. 150 fm íbúð í ása-
hverfi í garðabæ til leigu. Leiga 200 þús. 
Uppl. gefur Haukur í s. 849 7699.

Amazing place to live in 101 for 1-2 
people w. shared kitchen, WC etc. 80 & 
2 m. dep. Tel: 865-7661.

3 herb. íbúð á jarðh. í Kef til leigu eða 
sölu. Glæsileg íbúð,skjólveggir í garði. 
Rólegt hverfi. Uppl. í s.893 9888 og 
586 2480.

Herbergi m/ húsg. & aðgangi að eld-
húsi, WC & þvottav. til leigu Í 105. 
Fyrir námsmann/konu. Er skammt frá 
hlemmi & stutt í marga framhaldsskóla. 
Uppl. í S. 5517506.

Í Grafarvogi: Til leigu 180fm hús. 5 
herb. stór garður, verönd,laust fljótlega. 
S. 8456216

 Húsnæði óskast

27 ára karlmaður óskar eftir íbúð sem 
fyrst, á höfuðborgarvæðinu, er bæði í 
námi og vinnu, er reglusamur, uppl í 
síma 6962580 eða 6942524

22 ára stúlka sem er að hefja nám við 
HÍ í haust óskar eftir lítilli íbúð fram að 
áramótum Helst á svæði 101 eða 107. 
Uppl. í s. 659 8141.

 Sumarbústaðir

Grímsnesi, Hraunborgir
96m2 sumarhús til sölu 130m2 sólpall-
ur, rafmagn,rotþró, rétt við sundlaug og 
stutt í 4 golfvelli. Útveggir einangraðir. 
Lagnir í plötu. Upplýsingar síma 693 
6717.

Til leigu ca. 130 fm. sumarhús rétt við 
Munaðarnes. 4 svefnherbergi, heitur 
pottur og kamína. V. 70 þ. pr. viku. uppl. 
898 8738 eða apr@simnet.is

 Atvinnuhúsnæði

200 fm glæsilegt verslunarhúsnæði að 
Bæjarlind 16 laust til leigu. S. 897 
5505.

Reglusamt par vantar 50-100fm íbúð í 
göngufæri frá miðbæ Rvk. Hámarksleiga 
130.000. Uppl. í s. 694 4443 og salvar@
gmail.com

5 manna fjöldskylda óskar eftir stóru 
húsnæði á höfuðborgarsvæðinu, helst 
miðsvæðis, öruggar greiðslur og lang-
tímaleiga skilyrði. Grétar - 691 9269.

 Geymsluhúsnæði

geymslur.com
Geymslur frá 5990.- kr á mán.Í Garðabæ 
(hjá Ikea) og Reykjavík (Fiskislóð) S. 
555 3464

Búslóðageymsla Olivers, 100 kr. á dag 
fyrir Euro brettið. S. 567 4046 & 892 
2074. www.buslodageymsla.iceware.
net

 Gisting

Rvk 105
Til leigu 2 herb. íbúð. Sérinngangur, 
með öllu. Dagur, helgi, vika. Sími 891 
8829.

Lúxus íbúð í miðbæ rvk. Með garði, grilli 
og parking. S. 899 5863.

Íbúð til leigu í Berlín 4-6 manna íbúð 
(ca 120fm) á skemmtilegum stað í A-
Berlín (Prenzl.) til leigu í sumar og vetur. 
Sjá verð per dag og frekari upplýsingar á 
www.berlinflats.net

HAFNARFJÖRÐUR Mjög falleg 4 herb. 
íbúð við Burknavelli til leigu kr. 145 þús 
á mán. + hússjóður. Aðeins ábyrgir og 
reykl. leigj. Íbúðin er laus 1. ágúst. Uppl. 
í síma 856-8101

Vikuleiga 55.000. Mjög vel búin 3ja 
herb. íbúð í 110-Reykjavík. Sími s.895-
0303

ATVINNA

 Atvinna í boði

Employment agency 
seeks: 

Carpenters, general workers, 
electricians, ironbinders, plu-
mmers, masons, heavy duty 

drivers, paintors and more for 
the construction area.

 - Proventus - Call Margrét 
699 1060

Gröfumenn
Óska eftir að ráða vana gröfu-
menn, mikil vinna framundan.
Upplýsingar í síma 894 0210

Eldsmiðjan á 
Suðurlandsbraut 

Yfirmaður í símaver 24% 
starf

Vinnutími er annar hver 
fimmtudagur, föstudagur, 

laugardagur og sunnudagur frá 
17:00 - 22:00 Í starfinu felst að 
leysa öll mál sem upp kunna 
að koma í símaafgreiðslu og 
aðstoða starfsfólk í símaveri 

sem svarar fyrir Eldsmiðjuna á 
Suðurlandsbraut og Bragagötu 
Hæfniskröfur - 23 ára og eldra 
- fyrir þetta starf koma aðeins 
umsækjendur til greina sem 
hafa íslensku sem móðurmál 

- framúrskarandi þjónustulund 
og hæfni í mannlegum sam-

skiptum - geta til þess að vinna 
undir álagi - stundvísi - dugn-
aður - reynsla úr sambærilegu 

starfi er æskileg
Eldsmiðjan er starf-

rækt á Bragagötu og á 
Suðurlandsbraut. Nánari 

upplýsingar veitir Herwig, 
atvinna@foodco.is.

Örlagalínan
Örlagalínan óskar eftir fólki 
til starfa á línunni. Einungis 

fólk með andlega tengingu og 
reynslu af andlegum málefnum 

koma til greina.
Fyrir nánari upplýsingar hring-
ið síma 863 8055 & bjork@nt.is

Öryggisgæslan ehf.
Óskar eftir starfsfólki í vakta-
vinnu á næturnar frá kl.23-08 

alla daga. Umsóknir liggja 
frammi á skrifstofu okkar í 
Auðbrekku 6 - Kópavogi.

Skilyrði: Lágmarksaldur 18 
ár - hreint sakavottorð - góð 

Íslensku kunnátta.

Subway Mosfellsbær
Subway auglýsir eftir dugleg-
um starfsmanni á besta aldri 

í 60-100% starf. Vinnutími 
er virka daga frá kl 11:30 í 5 
til 8 tíma. Viðkomandi yrði 
hægri hönd verslunarstjóra. 
Íslenskukunnátta æskileg en 
góð enskukunnátta annars 

nauðsynleg. Nánari upplýsingar 
veitir Anna Gyða í síma:530-

7004.
Nánari upplýsingar veitir 

Anna Gyða í síma:530-7004. 
Umsóknareyðublöð á staðnum 

eða gegnum subway.is

Vaktstjóri á Subway 
Hringbraut/N1

Subway auglýsir eftir duglegum 
starfsmanni með mikla þjón-

ustulund í 100% starf sem vakt-
stjóri. Vinnutími er vaktavinna, 

ein vika dagvaktir og önnur 
kvöldvaktir. Íslenskukunnátta er 

nauðsynleg.
Nánari upplýsingar veitir 
Magga í síma: 696-7064. 

Umsóknareyðublöð á staðnum 
eða gegnum subway.is

Ert þú næturmanneskja?
Subway auglýsir eftir duglegum 
starfsmanni með mikla þjón-
ustulund á næturvaktir. Um 

100% starf er að ræða. Unnið er 
7 nætur í röð frá 23:45 til 8:00 

og 7 nætur frí. Íslenskukunnátta 
er nauðsynleg.

Nánari upplýsingar veitir 
Hallfríður í síma: 696-7061. 

Umsóknareyðublöð á staðnum 
eða gegnum subway.is

Viðgerðarmenn
Óskum eftir að ráða menn vana við-
gerðum á vörubifreiðum og vinnuvél-
um. Mikil vinna og samkeppnisfær laun 
í boði. Nánari upplýsingar veitir verk-
stjóri í síma 693 0250

Smurþjónusta
Óskum eftir að ráða mann í smurþjón-
ustu. Starfið felst í olíuskiptum og smur-
vinnu á stærri bílum og vinnuvélum. 
Reynsla af smurverkstæði æskileg og 
eldra bílpróf eða meirapróf er skilyrði. 
Nánari upplýsingar veitir verkstjóri í 
síma 693 0250

Sendill og lagermaður 
Óskum eftir að ráða mann í sendiferðir 
og á lager, þekking á vinnuvélum og 
vörubifreiðum er kostur. Nánari upplýs-
ingar veitir verkstjóri í síma 6930250

Múrland ehf. óskar eftir að ráða vanan 
mann í múrverk. Mikil vinna framund-
an. Góð laun í boði. S.6617099

Vantar starfsfólk í beitningu út á landi 
stutt frá akureyri. Húsnæði á staðn-
um, góð aðstaða fyrir fjölskyldufólk. 
Upplýsingar gefur Inga í síma 861 2846 
og 898 7341.

Múr og Flísar
Óska eftir múrara og verkamönnum til 
starfa. Næg atvinna í boði. Uppl. í S. 897 
2681, Ásgeir.

Au pair í Stokkhólm
Íslensk fjölskyldu vantar au pair frá 
miðjum ágúst mán. Uppl. hjá tjonsdott-
ir@hotmail.com og í s. +467 3350 3346 
og +468 464 8969

Óskum eftir röggsömum starfsmönnum 
á þjónustustöðvar okkar á Akureyri og 
Egilsstöðum. Störfin fela m.a. í sér þjón-
ustu á hjólbarðaverkstæði og smurstöð. 
Reynsla æskileg. Íslenskukunnátta nauð-
synleg. Dekkjahöllin s. 4623002(AK) og 
4712002(EG)

Blómabúð í Reykjavík. Starfsmann helst 
vanan vantar sem fyrst. Sveiganlegur 
vinnutími. uppl í síma 6950495

 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.

Takið eftir !!
48 ára kvk óskar eftir 60-70% vinnu. 
Ekki um helgar. Í Grb, Hfj eða Kóp. Góð 
meðmæli. S. 565 8514 eða 865 9313.

Húsasmíðameistari
49 ára húsasmíðameistari og bygginga-
stjóri óskar eftir 50-80% starfi. Uppl. í s. 
660 1050, Gunnar.

TILKYNNINGAR

 Tilkynningar

Útsala Útsala!
Rýmum fyrir nýjum vörum. Opið frá 
10-19. Blómálfurinn. Vesturgötu 4 101 
Reykjavík.

 Einkamál

908 6666
Við viljum vera sumardísirnar 
þínar í nótt. Opið allan sólar-

hringinn.

Stefnumót.is
„Þar sem íslendingar kynnast“. Tryggðu 
þér gott notandanafn til frambúðar og 
taktu þátt í að móta vandaðan vef.

46 ára gamall kk leitar konu frá asíu eða 
austur evrópu með framtíðar samband 
í huga. Hef allt sem þarf. e-mail. seila@
isl.is eða S. 615-1074.

16
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Hiti liggur yfir borginni  Ef klifrað er upp á topp Sigurboga Napóleons keisara má sjá fagurt útsýni yfir borgina. Hér sjást meðal annars breiðgatan Champs Elysées og Eiffel turninn. 
Matur og hönnun   Veitingahúsið Chez Geor-

ges er á efstu hæð Pompidou safnins og er 

sérlega skemmtilegt

Miðpunktur hátískunnar   Á götunni Fau-

bourg St Honoré í áttunda hverfi er að finna 

helstu tískuhús heims
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HUGURINN BER ÞIG AÐEINS HÁLFA LEIÐ

+ Bókaðu flug á www.icelandair.is

Þeir sem elska smurt brauð 

í sólskini, listasafn og „bröns“ 

á laugardagsmorgni, hjóla-

túra, eða Tívolí ættu að fara 

til Kaupmannahafnar.

*Flug aðra leiðina með sköttum. Verð gildir frá 15. ágúst 2008.

Safnaðu 
Vildarpunktum Punktarnir upp í Ferðaávísun gildir

Farðu til Kaupmannahafnar, í helgarferð eða í 
sumarleyfi, taktu fjölskylduna með og dönsku 
málfræðina úr tíunda bekk. Værsågod! Þú átt 
skilið að hafa það „hyggeligt“. Drífðu bara í því 
að panta far!
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Pakkaferðir í sólina

„Sólin er svo til uppseld fram yfir 
verslunarmannahelgi,“ sagði 
starfsmaður Plúsferða þegar 
blaðamaður sló á þráðinn. Svip-
aða sögu var að segja á öðrum 
ferðaskrifstofum - langi fólk í sól-
arfrí yfir verslunarmannahelgina 
er lítið í boði enda vikurnar hvor-
um megin við þá helgi yfirleitt 
vinsælasti tíminn fyrir sumarfrí 
fjölskyldunnar. 

Það er þó óþarfi að örvænta, 
enn eru laus sæti í sólina um miðj-
an ágúst svo einhverjar fjölskyld-
ur ættu að komast í sólarlanda-
ferð áður en skólarnir byrja - ef 
þær panta sem allra fyrst. 

Hjá Plúsferðum er þó nokkuð 
laust til Portúgals, Krítar, Mall-
orca og Costa del Sol út ágúst en 
enn meira í boði fyrir þá sem geta 
beðið fram í september. Úrval-
Útsýn á sömuleiðis nokkur sæti 
til Mallorca og Krítar í byrjun 
ágúst.

Gott er að fylgjast með tilboð-
um ferðaskrifstofanna. Heims-
ferðir auglýsa til dæmis þessa 
dagana ferð til Ródos 16. ágúst á 
verði frá 59.990 á manninn. Plús-
ferðir bjóða sólarlottó til Lanzar-
ote 5. og 12. ágúst á 49.990 og með 

ferðaskrifstofunni Terra Nova 
má skella sér í tveggja vikna ferð 
til Búlgaríu 16. ágúst á 59.990 
krónur. 

Á eigin vegum

Þótt pakkaferðir ferðaskrifstof-
anna fyrir þetta sumarið séu 
óðum að seljast upp er alls ekki 
útilokað að komast í sólina, það 
má alltaf skipuleggja fríið sjálf-
ur. Iceland Express flýgur tvisv-
ar til fjórum sinnum í viku til Ali-
cante fram til 14. september. Það 
er góður staður fyrir sóldýrkend-
ur og um næga gististaði að velja. 
Strandirnar í Alicante eru fjöl-
margar og stutt að skreppa til 
Benidorm. 

Barcelona er einnig tilvalinn 
byrjunarreitur fyrir ferðalag um 
Spán, Iceland Express flýgur til 
borgarinnar til 14. september og 
Icelandair tvisvar í viku til 11. 
október. Enn má panta flug til 
Madrídar og Mílanó þetta sumar-
ið en þangað flýgur Icelandair út 
ágúst. (Síðasta ferðin frá Mílanó 
er 6. september.) 

Strandlíf á norðlægum slóðum

Steikjandi hiti á ströndum sunn-
arlega í Evrópu hentar ekki öllum. 

Iceland Express og Icelandair 
fljúga til Kaupmannahafnar dag-
lega og sé veðurspáin góð má 
hæglega breyta slíkri ferð í sann-
kallað strandfrí. Í Kaupmanna-
höfn eru nokkrir baðstaðir sem 
flestir eru opnir út fyrstu vikuna 
í september, til dæmis einn við 
Íslandsbryggju og annar við 
Fiskitorvet. Vilji maður sanna 
strönd er tilvalið að kíkja í Ama-
ger Strandpark sem snýr út að 
Eyrarsundinu eða skella sér með 
lest í dagsferð á Bellevue-strönd-
ina í Klampenborg sem er stór og 
vinsæl. Kosturinn við strandfrí í 
Kaupmannahöfn er sá að þangað 
er ódýrt að komast og oftast auð-
velt að útvega gistingu. Fái maður 
leið á sólinni og sandinum má 
njóta alls þess sem borgin hefur 
upp á að bjóða, kíkja í Tívolí eða 
rölta í búðirnar á Strikinu. 

Með bílaleigubíl má auðveldlega 
aka til spennandi sumardvalastaða 
og þar sem erfitt getur verið að fá 
gistingu eða sumarhús nú á háanna-
tímanum getur verið tilvalið að 
taka tjaldið með. Fyrir þá sem enn 
eru á höttunum eftir sólbaði við 
sjávarnið er til að mynda upplagt 

að gista í grennd við Tisvildeleje-
ströndina á Norður-Sjálandi. 

Spennandi sérferðir

Ferðaskrifstofurnar hafa í sumar 
boðið upp á skemmtilegar sér-
ferðir þar sem sólarstrendur eru 
ekki beinlínis í brennidepli. Nokk-
ur sæti eru laus í ferð Bænda-
ferða til Dresden og Berlínar dag-
ana 21. til 28. ágúst. Þeir sem eru 
í rómantískum hugleiðingum geta 
einnig skráð sig í ferðina: Róm-
antíska leiðin, dagana 1. til 9. 
september, þar sem ferðast er um 
Suður-Þýskaland. 

Ekki er heldur orðið fullt í sum-
arferð Expressferða til Berlínar 
21. til 26. ágúst né ferðina Spænsk-
ir töfrar í Valencia (dagana 4. til 
8. september) með sömu ferða-
skrifstofu. 

Heimsferðir hafa boðið upp á 
margar sérferðir í sumar og upp-
selt er í flestar ferðir í júlí, ágúst 
og september. Enn er þó hægt að 
bóka sig í viku gönguferð um Sló-
veníu sem lagt verður upp í 7. sept-
ember og rútuferð sem kallast 
Ítölsku Alpavötnin og farin verður 
dagana 14. til 21. september. 

2  Úrval-Útsýn og 

Plúsferðir bjóða 

upp á ferðir til Krít-

ar fram í október. 

3  Neuschwan-

stein-kastalinn 

er meðal þeirra 

áfangastaða sem 

heimsóttir verða í 

ferð Bændaferða 

um Suður-Þýska-

land dagana 1. til 9. 

september. Enn eru 

nokkur sæti laus. 

1  Danskar 

strendur henta 

vel til sólbaða 

þegar vel viðrar. 

Iceland Express og 

Icelandair fljúga til 

Kaupmannahafnar 

daglega. 

SÍÐUSTU 
SUMARFERÐIRNAR
Er orðið of seint að bóka sólarlandaferð? - Hvað með 
gönguferð um Evrópu eða fl ugsæti út í sólina? Ferða-
lög fóru á stúfana og könnuðu hvað enn er í boði fyrir 
þá sem gleymdu að panta utanlandsferð fyrir sumarið.

1

2 3
Bærilegri á haustin

Margar evrópskar 
borgir eru heppilegri 
til haustferða þar sem 
hitinn á það til að fara 
vel yfir 30° C yfir heit-
ustu sumarmánuðina. 
Og strandarferð í byrjun 
september er sömu-
leiðis ávísun á þægi-
legra loftslag og hún 
lengir um leið sumarið.
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FÖSTUDAGUR
Byrjaðu á að fara á Café Motu á 
Trafalgar Street þar sem boðið er 
upp á breskan morgunmat allan 
daginn – bakaðar baunir, egg, 
pylsur og besta beikon í heimi.

Skelltu þér svo í The Royal 
Pavilion – þú trúir þessu ekki fyrr 
en þú sérð það. Skálinn er höll í 
Mið-Austurlandastíl, þar sem 
Georg fjórði, 19. aldar spjátrungs-
konungur, geymdi hjákonur sínar 
og hélt partí. Hvert herbergi er 
hannað með fjör í huga og allt er 
svo fáránlega yfirdrifið að þú 
getur ekki annað en hrifist með. 
Kristalsljósakróna sem vegur eitt 
tonn, einhver?

Um kvöldið er gott að gera eins 
og innfæddir og borða á makró-
bíótískum ökólógískum grænmet-
isfæðisstað. Food for Friends er 
tilvalinn í því skyni. Að því búnu 
geturðu syndgað örlítið og drukk-
ið fylli þína á The Hop Poles, sem 
býður upp á góðan bjór, furðulega 
tónlist og ruglingslegar innrétt-
ingar. Gættu þín samt að stálklóin 
í loftinu hrifsi þig ekki upp þegar 
síst varir.

LAUGARDAGUR
Í Brighton eru bóhemar á hverju 
strái enda er sagt að önnur hver 
manneskja í borginni sé listamað-
ur af einhverri sort. Flipp í klæða-
burði er einkenni þessa þjóðfé-
lagshóps. North Laine er góður 

staður til að sjá 
þessa kynlegu 
kvisti – þeir 
sækja í þessar 
þröngu götur 
sem eru fullar 
af sérviskuleg-
um búðum, 
mörkuðum, 
kaffihúsum og 
götulistamönnum. Það er enda-
laust hægt að vafra þarna um – í 
lok dags gætirðu hafa fjárfest í 
tígrismynstruðum samfestingi, 
fengið göt í geirvörturnar, drukk-
ið yfir þig af ferskum engifersafa 
með þangi og keypt uppblásinn 
blómavasa. 

Sértu í rómantískum hugleið-
ingum er ganga um The Old Lanes 
ómissandi. Þessu skemmtilega 
hverfi svipar til North Laine – 
bara þrengri götur með endalaus-
um skartgripaverslunum – og 
afhelgaðri kirkju þar sem hægt er 
að horfa á fótbolta.

Allir sem koma til Brighton 
verða að sjá ströndina. Fyrir hug-
djarfa mannfræðinga er gaman að 
ganga út á hina frægu Brighton 
Pier (bryggjan) og fara í gegnum 
háværa spilakassasalina og í „tív-
olíið“ – samansafn hrörlegra leik-
tækja sem líta út fyrir að vera 
meira hættuleg en spennandi. 
Nálægt bryggjunni er svo sædýra-
safn sem skemmtilegt er að 
skoða.

Steinsnar frá er svo huggulega 

tehúsið The Mock Turtle. Staður-
inn er innréttaður að hætti ömmu 
og afa og býður upp á æðislegar 
skonsur og te sem frú Marple 
hefði orðið hreykin af.

Um kvöldið er hægt að fara á 
einhvern fjölmargra sjávarrétta-
staða í borginni – ferskt sjávar-
fang er auðfengið og ljúffengt. 
Eftir það er pöbbarölt viðeigandi 
og ef hugur er í fólki getur klúbb-
ahopp tekið við. Miðbærinn er 
troðinn af afþreyingu. Þið finnið 
bækling um skemmtanalíf í 
Brighton á flestum kaffihúsum. 
Annars gildir heilræðið leitið og 
þér munuð finna. Allir nema hörð-
ustu djammhaukar ættu þó að 

forðast klúbba með löngum röðum 
af fólki í pínupilsum og hlýrabol-
um. Dæmi um slíkan stað er 
„Reykjavik Icehouse“  – sem ku 
vera í daprara lagi, þrátt fyrir 
nafnið. 

SUNNUDAGUR
Á sunnudögum kemur ekki annað 
til greina en að fá sér sunnudags-
steik á pöbbnum – Sunday Roast, 
eins og innfæddir kalla hana. 
Ölkráin Yeoman, sem er nærri lest-
arstöðinni, er fremst á meðal jafn-
ingja í þeim efnum. Til að reyta af 
sér hitaeiningarnar að átinu loknu 
mæli ég með rölti um Kemp Town 
(stundum kallað „Camp Town“ 

enda er hverfið afar vinsælt á 
meðal samkynhneigðra). Þar halda 
sig áhugaverðir furðufuglar sem 
margir hverjir reka ýmsar búðir í 
óræðum tilgangi. Þar má líka finna 
verst þefjandi bar í heimi – ekki 
óttast að erfitt sé að finna hann, þú 
gengur bara á lyktina. Hún er svo 
stæk að engu líkara er en að fasta-
gestirnir hafi verið dánir í nokkurn 
tíma. En enn þá sitja þeir að sumbli. 
Það er vel hægt að svolgra í sig 
einn bjór meðan maður heldur 
niðri í sér andanum. Eftir á má svo 
fá sér frískt loft á nektarströndinni 
sem er þar skammt frá. Aðgang fá 
einungis allsberir svo hinir spé-
hræddu verða að leita annað.

24 TÍMAR Í BRIGHTON
Það þarf engum að leiðast í Brighton. Borgin býður upp á sitthvað forvitnilegt og skrýtið enda er hún þekkt fyrir að vera samastaður 
frjálslyndra grænmetisætuhippa, róttækra listamanna og léttklæddra strandverja. Þórhildur Ólafsdóttir stundar nám í Brigthon og kann 
að njóta þess sem borgin hefur upp á að bjóða.

 Þórhildur Ólafsdóttir

Frábær gisting m/hálfu fæði 

–örfáar íbúðir í boði!

 Ströndin og bryggjan 

með tívolíinu eru helsta 

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

Kíktu á elkofrihofn.is og 
gerðu enn betri kaup!
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HUGURINN BER ÞIG AÐEINS HÁLFA LEIÐ

+ Bókaðu flug á www.icelandair.isÍ Shaftesbury Theatre er sæti 

fyrir þig. Ítalskur meistara-

kokkur við Duke Street hefur 

lagt á borð fyrir þig. Það er 

beðið eftir þér í Notting Hill.

*Flug aðra leiðina með sköttum. Verð gildir frá 15. ágúst 2008.

Safnaðu 
Vildarpunktum Punktarnir upp í Ferðaávísun gildir

Komdu til London í helgarferð eða í sumarleyfi. 
Lífvörður drottningar hefur æft vaktaskipti síðan á 
19. öld og menn skilja ekkert í að þú skulir ekki hafa 
látið sjá þig enn þá. 
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MATARHÁTÍÐ Í 
KAUPMANNAHÖFN

Danska útgáfan af „Food and fun“ 

er handan við hornið. „Copenhag-

en Cooking“-hátíðin stendur yfir 

hinn 22.-31. ágúst og ætti að vera 

tilhlökkunarefni fyrir alla matgæð-

inga. Meðal viðburða eru dýrindis 

veitingar á hálfvirði, matarsýn-

ing í Øksnehallen, matardagar í 

Tívolíinu, kaffismökkunarhátíð, 

opin eldhús á frægum veitinga-

stöðum, ferskar matvörur frá 

ýmsum sveitahéruðum og fleira. 

Upplýsingar er að finna á www.

copenhagencooking.dk.

Blundar í þér ferðaljósmyndari? 

Næstu fjórar vikurnar fá lesendur 

Ferðalaga tækifæri til að sýna 

hvað í þeim býr með því að senda 

inn myndir í ljós-

myndakeppni Ferða-

laga Fréttablaðsins um 

bestu ferðamyndina 

tekna erlendis frá sumrinu 2008. 

Hver lesandi má senda inn myndir 

á Vísi. is og vinningshafar verða 

kynntir í næsta tölublaði Ferða-

laga sunnudaginn 24. ágúst og á 

Vísi.is. Vegleg verðlaun í boði. Sjá 

nánari kynningu í Fréttablaðinu í 

næstu viku.  

LJÓSMYND SUMARSINS
Samkeppni Ferðalaga Frétta-
blaðsins um bestu ferðamyndina 
frá sumrinu 2008

TAKTU
ÞÁTT!

www.ultimathule.is
Spennandi ferðir um allan heim

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


