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Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi viðkomandi stéttarfé-
lags og fjármálaráðherra. Umsóknareyðublöð fást í upplýsingum 
Fossvogi og Hringbraut, skrifstofu mannauðsmála Eiríksgötu 5, á 
heimasíðu www.landspitali.is. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH 
við ráðningar í störf á Landspítala. Öllum umsóknum verður svar-
að þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Landspítali er reyklaus vinnustaður

Hjúkrunarfræðingur
Sjúkrahústengd heimaþjónusta
Hjúkrunarfræðingur óskast til starfa hjá sjúkrahústengdri 
heimaþjónustu Landspítala. Deildin sinnir sjúklingum sem þurfa 
áframhaldandi sérhæfða meðferð heima eftir útskrift. Hjúkrun-
arfræðingar deildarinnar fara í vitjanir heim til sjúklinga þar sem 
þeir veita sérhæfa meðferð s.s. lyfjagjafi r, sárameðferðir, ráðgjöf 
og stuðning. Deildin er starfrækt alla daga vikunnar frá morgni til 
kvölds. Við óskum eftir hjúkrunarfræðingi sem hefur góða reynslu 
og samskiptahæfi leika. Hjá okkur starfar samhentur hópur hjúkr-
unarfræðinga. 

Umsóknir berist fyrir 13. október 2008 til Dagbjartar Þyri Þorvarð-
ardóttur, deildarstjóra E-2 Fossvogi, netfang dthyri@landspitali.is 
og veitir hún upplýsingar í síma 543 3297.

Hjúkrunarfræðingar
Hjúkrunarsveit Landspítala
Við auglýsum eftir hjúkrunarfræðingum í hjúkrunarsveit Land-
spítala. Hjúkrunarfræðingar hjúkrunarsveitar starfa á hinum ýmsu 
deildum spítalans bæði á einstökum vöktum og vegna tímabund-
inna verkefna. Vinnuhlutfall getur verið breytilegt og vinnutími 
sveigjanlegur. Boðið er upp sérskipulagðan þjálfunartíma á bráða-
deildum spítalans í upphafi  starfs.
Umsækjendur skulu hafa a.m.k. 3ja ára starfsreynslu í hjúkrun. 
Við leitum að framsæknum hjúkrunarfræðingum sem eru tilbúnir 
að koma og vinna á nýjum vettvangi þar sem krafi st er sjálfstæðra 
vinnubragða, haldgóðrar þekkingar í hjúkrun og góðra samskipta-
hæfi leika.

Umsóknir berist fyrir 13. október 2008 til Dagbjartar Þyri Þorvarð-
ardóttur, deildarstjóra E-2 Fossvogi, netfang dthyri@landspitali.is 
og veitir hún upplýsingar í síma 543 3297.

Velferðasvið

   

Miðgarður, Þjónustumiðstöð Grafarvogs og Kjalarness leitar að

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.

Deildarstjóri
Metnaðarfullur einstaklingur óskast í starf deildarstjóra nýs 
búsetukjarna fyrir geðfatlaða í Grafarvogi, þar sem munu búa 
6 einstaklingar. Um er að ræða fullt starf sem er fjölbreytt og 
reynir á frumkvæði.

Helstu verkefni: 
• Stuðningur við íbúa
• Samskipti við ættingja
• Umsjón með innkaupum
• Þátttaka í mótun innri sem ytri starfsemi

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi 
• Reynsla af starfi  með geðfötluðum
• Þekking og áhugi á málefnum geðfatlaðra
• Skipulagshæfi leikar
• Jákvæðni og lipurð í mannlegum samskiptum

Framtakssamt starfsfólk í vaktavinnu
Leitum eftir jákvæðu og drífandi starfsfólki í vaktavinnu á dag- 
og kvöldvaktir og svo næturvaktir eingöngu í búsetukjarna fyrir 
geðfatlaða í Grafarvogi.

Helstu verkefni:
• Samvera og félagslegur stuðningur við íbúa
• Aðstoða íbúa við daglegar athafnir
• Þátttaka í sköpun og þróun nýrra tækifæra fyrir íbúa 

Menntunar og hæfniskröfur:
• Félagsliðanám, stuðningsfulltrúanám eða háskólanám 
  sem nýtist í starfi  æskilegt en ekki krafa
• Reynsla af því að vinna með fólki
• Áhugi á málefnum geðfatlaðra
• Hæfni í mannlegum samskiptum

Matráður
Hagsýnn einstaklingur óskast í 50% starf til að taka að sér 
matseld í hádeginu alla virka daga í búsetukjarna fyrir 
geðfatlaða í Grafarvogi. 

Helstu verkefni:
• Matseld og bakstur fyrir 6-10 manns
• Gerð matseðla í samráði við íbúa og deildarstjóra
• Virkja áhuga íbúa á matseld

Hæfniskröfur:
• Viðkomandi þarf að geta reitt fram hollan og góðan 
  heimilismat 
• Vera meðvitaður um hollustu í matargerð
• Hafa reynslu af og brennandi áhuga á matreiðslu
• Hafa áhuga á málefnum geðfatlaðra

Viljir þú taka þátt í uppbyggingu nýs búsetuúrræðis og vera 
með í að skapa og móta vinnuumhverfi  þitt, hvetjum við þig 
til að sækja um, karla jafnt sem konur.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum Reykjavíkurborgar 
viðkomandi stéttarfélags

Aldurstakmark umsækjenda er 20 ár. Æskilegt er að 
viðkomandi geti hafi ð störf sem fyrst.

Nánari upplýsingar veitir: Eva Dögg Júlíusdóttir, forstöðukona, 
í síma 411-1400, netfang: eva.dogg.juliusdottir@reykjavik.is 

Umsóknum skal skilað ásamt ferilskrá rafrænt á vef Reykja-
víkurborgar www.reykjavik.is/storf fyrir 12. október nk.
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B A R N A F A T A V E R S L U N
STARFSMAÐUR Í AFGREIÐSLU

 
óskast í ítalska sérverslun. Vinnutími 13 - 18 og einn 
laugardag í mánuði. Um er að ræða mjög áhugavert lífl egt 
og skemmtilegt starf.

Hæfniskröfur:
Reynsla af verslunarstörfum kostur en ekki skilyrði.
Reyklaus og með þægilega framkomu.
Snyrtileg, skipulögð og vera sjálfstæð í vinnubrögðum.

Áhugasamir vinsamlegast sendið umsóknir 
á iana@simnet.is

Bifreiðastjórar
 Hópbifreiðaréttindi

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

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

        

Þrif, frágangur og akstur
Vegna aukinna verkefna okkar vantar

  konu eða karl (með réttindi til aksturs hópferðabíla) 
til starfa sem fyrst við þrif og frágang á 

strætisvögnum og hópbílum 
Vinnutími frá 00:00 til 08:00

Nánari upplýsingar gefa Ágúst og Tryggvi
í síma 515-2700 á skrifstofutíma.
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PricewaterhouseCoopers hf. á Íslandi er framsækið og traust fyrirtæki á sviði endurskoðunar, reikningsskila, fjármálaráðgjafar, skatta- og lögfræðiráðgjafar. Fyrirtækið er íslenskt en hluti af alþjóðlegri keðju sem er sú stærsta á sínu sviði í heiminum. 
PwC hefur það að markmiði að tryggja óhæði og trúverðugleika í störfum sínum og veita ávallt bestu faglegu þjónustu sem völ er á. Aðgengi er tryggt að nýjungum og þróun í þjónustu með markvissu innra star� , endurmenntun og þátttöku í 

alþjóðlegu samstar� . Sterk staða fyrirtækisins byggist fyrst og fremst á afburða hæ� leikum og reynslu starfsmanna. Mikið er lagt upp úr því að e� a fólk í star�  og veita því brautargengi innan fyrirtækisins.

*connectedthinking

Spennandi tækifæri fyrir endurskoðendur og viðskiptafræðinga

Áhugaverð störf í alþjóðlegu umhver� !
Hvað bjóðum við?
Við bjóðum þér áhugavert starf hjá nútímalegu fyrirtæki sem er hluti af PwC 
endurskoðunarkeðjunni, þeirri stærstu á sínu sviði í heiminum. Þú vinnur mikil-
væg verk með góðu fólki og við tökum vel á móti þér.

� Góður starfsandi og tækifæri til að vaxa í star� 
� Fjölbreytt verkefni þar sem þitt frumkvæði nýtist
� Símenntun í alþjóðlegu og lærdómsríku umhver� 
� Sveigjanlegur vinnutími og áhersla á heilbrigða lífshætti

Umsóknir
Umsóknir óskast sendar Þórunni Auðunsdóttur, mannauðsstjóra, eða á www.
pwc.com/is fyrir 6. október n.k. Nánari upplýsingar veitir mannauðsstjóri, 
thorunn.audunsdottir@is.pwc.com

Vegna aukinna umsvifa viljum við stækka okkar góða starfsmannahóp enn frekar 
bæði á Akureyri og í Reykjavík. Við óskum að ráða löggilta endurskoðendur eða 
viðskiptafræðinga af endurskoðunarsviði til fjölbreyttra starfa. Þetta er tækifæri 
til að starfa í krefjandi og spennandi umhver�  íslensks og alþjóðlegs viðskiptalífs, 
með þátttöku í fjölþjóðlegu samstar�  og möguleikum á hluta starfstímans ytra.

Hvaða kröfur gerum við?
Við sækjumst eftir krafmiklu samstarfsfólki, sem langar til að takast á við verðug 
og gefandi verkefni. Viðkomandi sækist eftir því að læra enn meira, trúir því að 
framlag hans/hennar skipti máli og einblínir á lausnir fremur vandamál.

� Reynsla af endurskoðunarverkefnum…
� … eða af bókhaldi, uppgjörum, skattaframtalsgerð og tengdum verkefnum
� Jákvætt hugarfar og uppörvandi framkoma
� Góð samstarfshæfni og vilji til að miðla öðrum
� Öguð vinnubrögð og skipulagshæfni 

HEIMILISAÐSTOÐ 
Útivinnandi hjón með 3 börn á aldrinum, 3ja ára, 4 ára og 9 ára, óska 
eftir heimilishjálp aðallega til að aðstoða með börnin. Vinnutími alla 
eða fl esta virka daga frá kl. 14.00-18.00 auk aðstoðar vegna veikinda 
eftir þörfum. “Amman” myndi taka á móti elsta barninu úr skóla og 
sækja yngri börnin á leikskóla sem er í nágrenni við heimilið.

Svör sendist á box@frett.is merkt “HEIMILISAÐSTOÐ123”, 
eða hringið í farsíma 896 2266. 

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

Byggingaverkamenn vantar til starfa á 
höfuðborgarsvæðinu. 

Upplýsingar veitir Eiríka Ásgrímsdóttir í 
síma 530-4200.

Sækja skal um á vefsíðu ÍAV www.iav.is 

Heilsuhúsið Skólavörðustíg

Skólavörðustíg • Kringlunni • Smáratorgi • Selfossi • Lágmúla • Akureyri

Hefur þú áhuga á heilsu- og heilsuvörum? 
Við leitum að drífandi og metnaðarfullum starfsmanni 
í Heilsuhúsið á Skólavörðustíg.

Hæfniskröfur:
• Áhugi og góð þekking á heilsu og heilsuvörum
• Góðir söluhæfileikar og rík þjónustulund
• Góð tölvukunnátta
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði, metnaður og sjálfstæði
• Reynsla af verslunar- og þjónustustörfum er æskileg.

Um er að ræða 50-100% starf á breytilegum vinnutíma 
og annan hvern laugardag. Viðkomandi þarf að geta hafið 
störf sem fyrst.
Umsóknarfrestur er til 8. október 2008. Farið verður með 
allar umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál.

Nánari upplýsingar veitir Steinunn Hafsteinsdóttir, verslunar-
stjóri Heilsuhúsanna, í síma: 693 2244. Umsóknum skal skilað 
á netfangið: steinunn@heilsuhusid.is
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SÖLUFULLTRÚAR ÓSKAST
Fasteignasalan RE/MAX Bær, Malarhöfða 2, óskar eftir 
að ráða vana sölufulltrúa strax. Í boði er skemmtilegur 
vinnustaður og frábær aðstaða. Áhersla er lögð á fagleg 

vinnubrögð. Góð laun fyrir duglega einstaklinga. 
Með allar umsóknir verður farið sem trúnaðarmál. 

Vinsamlegast sendið umsókn 
með uppl. um menntun og fyrri störf 

á tse@remax.is fyrir 10. okt. n.k.
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Verkefnalausnir óska eftir að ráða í eftirfarandi starf:

Starfsmann í bókhald og 
almenn skrifstofustörf - 50% starf.

Starfssvið:  Færsla bókhalds, símsvörun, reikningagerð, 
undirbúningur námskeiða, pantanir á vörum.

Hæfniskröfur:  Stúdentspróf eða sambærileg menn-
tun, reynsla af skrifstofustörfum, haldgóð tölvuþekking, 
þekking og góð þekking á Navision ásamt góðri íslensku 
og ensku kunnáttu, góð samskiptahæfni, þolinmæði, 
jákvæðni og hæfni til að vinna sjálfstætt.

Um er að ræða tímabundið starf til eins árs.Vinnutími 
samkomulag. Viðkomandi þarf að geta hafi ð störf sem 
fyrst. Umsóknir sendast merktar “skrifstofustarf” á 
verkefnalausnir@verkefnalausnir.is. 

Umsóknarfrestur til 5.10.2008

Menntasvið

Árbæjarskóli, Rofabæ 34, sími 411 7700
• Starfsmaður á bókasafn, 70-100% staða
• Kennari í upplýsingatækni frá 1.desember
• Stuðningsfulltrúi, 70% staða

Austurbæjarskóli, v/Vitastíg, sími 411 7200
• Kennari í 4.bekk,  75% starf

Borgaskóli, Vættaborgum 9, sími 577 2900
Raungreinakennari, 100% staða. Laus 15.október 

Foldaskóli, Logafold 1, sími 540 7600
• Íþróttakennari frá áramótum, 100% starf
• Umsjónarkennari í 1.bekk, 100% starf
• Skólaliði, 50% starf, kl.12-16

Háteigsskóli, v/ Háteigsveg, sími 530 4300
• Kennari í 100 % starf, kennsla í 4.bekk og 
  móttökudeild fyrir nýbúa

Korpuskóli,  Bakkastöðum 2, sími 411 7880
• Kennari í 6-7 bekk, 50% starf

Laugalækjarskóli, v/Laugalæk, sími 588 7500
• Skólaliði, 100% staða

Laugarnesskóli, Kirkjuteigi 24, sími 411 7444
• Skólaritari, 100% staða

Seljaskóli, Kleifarseli 28, sími 411 7500
• Íþróttakennari fyrir stúlkur, afl eysing 
   frá 1. janúar 2009

Ekki er um tæmandi upptalningu lausra starfa að ræða. 
Öll laus störf á Menntasviði eru auglýst á 

www.reykjavik.is/storf. 
Þar er að fi nna frekari upplýsingar um hverja stöðu 
og umsóknarfresti. Þar er einnig hægt að sækja um.

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

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

Atvinnuauglýsingar má einnig skoða á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.
is/storf. Hjá símaveri Reykjavíkurborgar, 411 1111 færð þú allar upplýsingar um þjónustu 

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

Störf í grunnskólum

Getum alltaf bætt við okkur eldklárum,
handlögnum, úrræðagóðum, þaulreyndum,
gallhörðum, fluggáfuðum, sjóuðum,
óhræddum, mannblendnum, röggsömum,
sjálfstæðum, þrælduglegum, stundvísum,
samviskusömum, kankvísum, smekklegum,
heiðarlegum, mannlegum, kurteisum,
bráðsnjöllum, hrífandi, snyrtilegum en þó 
umfram allt skemmtilegum starfskröftum.

VÉLASVIÐ KLETTAGÖRÐUM - ÞJÓNUSTUDEILDIR

Nánari upplýsingar veitir Sveinn Símonarson, þjónustustjóri vélasviðs, í síma 590 5152 eða í tölvupósti, 
svsi@hekla.is. Hægt er að senda inn umsókn og ferilsskrá til Valdísar Arnórsdóttur starfsmannastjóra á 
netfangið va@hekla.is eða á heimasíðu okkar. 
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Vélasvið HEKLU flytur inn og þjónustar 
m.a. eftirtalin vörumerki: Caterpillar 
vinnuvélar, aflvélar og sjóvélar, Scania 
flutningabíla, Caterpillar lyftara, Goodyear 
hjólbarða og Hiab krana. Boðið er upp á 
úrvals aðstöðu til viðgerða og viðhalds, 
gott tæknilegt umhverfi, ásamt miklum 
möguleikum á þjálfun og endurmenntun. 
HEKLA er stærsti sölu- og þjónustuaðili 
bíla og véla á Íslandi. Markmið HEKLU er 
að vera í fararbroddi hvað varðar þjónustu 
til viðskiptavina og markaðssetningu 
þeirrar vöru sem fyrirtækið selur og 
þjónustar.

Vinnuvélar/aflvélar

Starfsmenn í vinnuvélaþjónustu 
sinna almennri viðhaldsvinnu 
og viðgerðum á stórum og 
smáum Caterpillar vinnuvélum 
og/eða aflvélum. Óskað er eftir 
fagmenntuðum vélvirkjum, 
vélfræðingum, bifvélavirkjum 
eða viðgerðamönnum með 
reynslu.

Lyftarar

Starfsmenn í lyftaraþjónustu 
sinna almennri viðhaldsvinnu 
og viðgerðum á Caterpillar 
lyfturum. Óskað er eftir 
fagmenntuðum vélvirkjum 
eða viðgerðamönnum með 
reynslu.
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Ungbarnaleikskólinn Bjarmi

Leikskólinn Bjarmi í Hafnarfi rði auglýsir laust 
til umsóknar starf leikskólakennara, ásamt 
starfsmanni í eldhús í 50% starfshlutfall. Um-
sækjendur þurfa að geta hafi ð störf sem fyrst.

Leikskólinn Bjarmi er nýr leikskóli sem rekinn er með 
þjónustusamningi við Hafnarfjarðarbæ. Leikskólinn 
er ungbarnaleikskóli fyrir börn á aldrinum 9 - 24 
mánaða. 
Starfað er samkvæmt starfsaðferðum Reggio Emilia 
og munu 24 börn dvelja í leikskólanum. Fyrsta 
skólaárið verður unnið þróunarstarf með áherslu á 
nám og umhyggju yngstu barna í leikskólum. 

Hægt er að sækja um störfi n á heimasíðu skólans 
http://www.leikskolinn.is/bjarmi  
Einnig er hægt að senda umsókn ásamt starfsferils-
skrá á netfangið bjargir@gmail.com 

Nánari upplýsingar veita Helga Björg í síma 690 
2709 og Svava Björg í síma 695 3089

Hólagarði  •  Hagkaup Skeifunni  •  Hagkaup Akureyri

Lyfjatæknir – Sölu- og afgreiðslufólk
Vegna vaxandi starfsemi getum við bætt lyfjatæknum og sölu- 
og afgreiðslufólki í apótek okkar í Reykjavík.
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 70% – 100% störf. Í boði eru líflegir vinnustaðir, gott 
vinnuumhverfi og samkeppnishæf laun.
Við leitum að drífandi starfsfólki með ríka þjónustulund, söluhæfileika, 
góða tölvukunnáttu og getu til að vinna undir álagi. Reynsla af verslu-
narstörfum 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 lyfsölum, Þorgils Baldurssyni, Apótekinu Hólagarði, 
(thorgils@apotekid.is) og Margréti Höskuldsdóttur, Apótekinu Skeifunni,
(margretj@apotekid.is).
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
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Síðumúli 23 | 108 Reykjavík | 580 7000 | securitas.is

Vilt þú vinna í fjölbreyttu, skemmtilegu og hreinlegu umhverfi? 
Á meðal verkefna eru myndavélakerfi, innbrota- og brunaviðvörunar-
kerfi og aðgangsstýri- og hússtjórnarkerfi, ásamt því að aðstoða 
viðskiptavini og tæknimenn í þjónustuveri. 

Hæfniskröfur
Sveinspróf í rafvirkjun, rafeindavirkjun eða símsmíði

Almenn tölvukunnátta

Enskukunnátta

Þjónustulund og ánægja af samvinnu

Áhugi á aukinni þekkingu í starfi

    

Slippurinn Akureyri ehf. óskar eftir að ráða 
eftirfarandi starfsmenn:

      Tæknimaður
 Óskum eftir öfl ugum tæknimanni 
 með kunnáttu á auto-cad

      Rafeindavirki
 Í DNG-deildina vantar okkur liðsauka vegna 
 aukinna verkefna

Að auki vantar okkur vélstjóra, 
vélvirkja, stálsmiði og verkamenn

Upplýsingar í síma 460 2900.  
Umsóknir sendist á slipp@slipp.is

Slippurinn Akureyri ehf. - DNG - Naustatanga 2 - 600 Akureyri
Sími: 460 2900 - Fax: 460 2901 - www.slipp.is - www.dng.is
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Verkamenn óskast til vinnu við gatna- og 
vegagerð á höfuðborgarsvæðinu.

Upplýsingar gefur Halldór í síma 821 1230 
og Þórhallur í síma 821 1237.

Verkamenn

í  o k k a r  l i ð i ?

Actavis hf.   Reykjavíkurvegi 76-78    220 Hafnarfirði   s 550 3300   f 550 3301   @ actavis@actavis.is   w www.actavis.is   

Actavis er alþjóðlegt fyrirtæki sem sérhæfir sig í þróun, framleiðslu og sölu hágæðasamheitalyfja. Hjá Actavis starfa um 11 þúsund einstaklingar í 40 löndum 
sem eru reiðubúnir að taka áskorunum með það að markmiði að koma Actavis í fremstu röð samheitalyfjafyrirtækja.

Actavis leitar að metnaðarfullum einstaklingum til starfa sem eru tilbúnir að takast á við krefjandi verkefni.

Actavis leitast við að ráða starfsfólk sem:

• sýnir metnað í hverju því sem það innir af hendi

• sýnir viðskiptavinum fyrsta flokks þjónustulund

• leggur áherslu á samvinnu, því í sameiningu komumst við lengra en við getum ein

• ber virðingu fyrir auðlindum sínum og sýnir hagkvæmni í daglegum störfum

• hefur nægan sveigjanleika til að geta gripið tækifærin sem því gefast

• sýnir framsækni og lætur hlutina gerast

Starf við lyfjablöndun 
Í starfinu felst:
• Uppvigtun hráefna
• Blöndun og frumvinnsla hráefna
• Samsetning á vélum
• Skjalfesting

Hæfniskröfur:
• Við leitum að einstaklingum sem búa yfir hæfni  
 til að tileinka sér starfsemi á sérhæfðum   
 vélbúnaði
• Reynsla og/eða þekking á framleiðslu 
 eða sambærilegum iðnaði er kostur
• Iðnmenntun eða sambærileg menntun 
 er kostur 

Vinnutími:
• Um er að ræða vaktavinnu þar sem unnið er á  
 þrískiptum vöktum. Unnið er viku í senn á dag- og  
 kvöldvöktum og sjöttu hverja viku á næturvöktum.

Starf við lyfjapökkun 
Í starfinu felst:
• Pökkun á töflum í glös og þynnur
• Þrif á pökkunarvélum og pökkunarsvæði
• Eftirlit með pökkunarlínum
• Stillingar og breytingar á tækjabúnaði
• Skjalfesting
• Sýnataka 
• Merkingar á vörum til útflutnings

Hæfniskröfur:
• Stúdentspróf, iðnmenntun eða sambærileg menntun er kostur 
• Nákvæmni og vandvirkni
• Hæfni til að tileinka sér starfsemi flókins vélbúnaðar er kostur
 
Vinnutími:
• Um er að ræða vaktavinnu þar sem unnið er á þrískiptum  
 vöktum.  Unnið er viku í senn á hverri vakt 5 daga vikunnar 
 og 4 daga þegar um er að ræða næturvaktir.

Actavis veitir starfsmönnum sínum árlega styrki til íþróttaiðkunar auk 
fræðslustyrks. Við höfum gott mötuneyti og öflugt starfsmannafélag auk 
þess sem ein af líkamsræktarstöðvum World Class er í húsakynnum Actavis 
að Dalshrauni 1. 

Nánari upplýsingar veitir Jenný Sif Steingrímsdóttir, jsteingrimsdottir@actavis.is
Umsóknir óskast fylltar út á www.actavis.is, undir Störf í boði fyrir 5. október nk.

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Ráðningarþjónusta

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

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

· Almenn afgreiðsla

· Ráðgjöf og sala til viðskipavina

· Vönduð framkoma · Rík þjónustulund

· Hæfni í mannlegum samskiptum

· Söluhæfileikar

Starfssvið Hæfniskröfur

Verslunarstarf fullt starf og hlutastarf
Þekkt tískuverslun með vandaða og þekkta vöru, bæði dömu- og herrafatnað ásamt skóm og 
fylgihlutum leitar að þjónustulunduðum einstaklingum, með fágaða framkomu til starfa í verslun.

Um tvö stöðugildi er að ræða annars vegar fullt starf og er vinnutími frá kl. 10:00 til kl. 18:30  og hins 

vegar hlutastarf með vinnutíma frá kl. 12:00 til kl. 18:30 en einnig kemur til greina minna starfshlutfall 

með styttri vinnutíma.
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Vélaviðgerðarmaður
Íshlutir ehf óska eftir starfsmanni, vönum 

þungavinnuvélaviðgerðum og líkum tækjum á 
vélaverkstæði. Þekking og reynsla í viðgerðum 

á rafmagns og vökvakerfum æskileg.

Leitað er að kröftugum einstaklingi með ríka þjónustu-
lund og tilbúin að takast á við krefjandi verkefni auk 

ferðalaga. Þarf að geta hafi ð störf sem fyrst.

Upplýsingar gefur Samúel Sigurðsson 
í síma: 575 2400 og 693 3213 eða 

atvinna@ishlutir.com

Íshlutir ehf Völuteig 4 270 Mosfellsbæ
Sími: 575 2400.

www.kopavogur.is og job.is 

KÓPAVOGSBÆR

Félagsstarf aldraðra, Gjábakka
 • Starfsmaður í eldhús 65%

Félagsþjónusta Kópavogs:
 • Starfsmaður frístundaheimilis fyrir börn og   
  unglinga með sérþarfir
 • Aðstoð við heimilisstörf
 • Liðveisla, tilsjón og persónuleg ráðgjöf
 • Liðveisla, tvö hlutastörf
 • Barnavernd, tilsjón
Roðasalir – sambýli og dagþjálfun
 • Starfsmenn í dagþjálfun

ÍTK – Íþrótta- og tómstundaráð
 • Fönix , félagsmiðstöð, frístundaleiðbeinandi

GRUNNSKÓLAR KÓPAVOGS
Hörðuvallaskóli:
 • Starfsmenn í Dægradvöl 50%-70%
Kársnesskóli:
 • Gangavörður/ræstir 100%
 • Matráður starfsmanna
Salaskóli:
 • Forfallakennari í ensku og stærðfr. í unglingadeild
Snælandsskóli:
 • Gangavörður/ræstir 100% starf
Vatnsendaskóli:
 • Starfsmaður í Dægradvöl
 • Stuðningsfulltrúi 50%
 • Skólaliði 50%

LAUS STÖRF

Velferðarsvið

   

Starf hjá Búsetu- og stuðningsþjónustu fyrir geðfatlaða

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.

Þjónustumiðstöð Laugardals og Háaleitis óskar eftir að 
ráða starfsmann í Búsetu- og stuðningsþjónustu fyrir geð-
fatlaða, Gunnarsbraut 51.

Ert þú starfsmaðurinn sem við leitum að ? Við erum að leita 
að öfl ugum liðsmanni í hóp frábærra starfsmanna og íbúa 
Búsetu- og stuðningsþjónustunnar sem getur tekið þátt í 
uppbyggingu á metnaðarfullu starfi  með geðfötluðum.

Helstu verkefni:
•  Starfi ð felst m.a. í því að hvetja, styðja, leiðbeina eða 
    örva íbúa við þau markmið sem þeir hafa sett sér í daglegu  
    lífi  með það að leiðarljósi að íbúar geti tekið aukinn þátt       
    í samfélaginu á eigin forsendum og þurfi  sem minnst á      
    stofnanadvöl að halda.
•  Við vinnum eftir VSL aðferðafræðinni; virkjum, styðjum 
   og leysum. 
•  Boðið er upp á stuðning og þjálfun í starfi , vaktavinnu,       
    fjölbreytt verkefni og þátttöku í þróunarstarfi  tengdu 
    þjónustu við geðfatlaða.

Hæfniskröfur: 
• Æskilegt er að umsækjandi hafi  lokið félagsliðanámi eða hafi   
  menntun og/eða reynslu sem nýtist í starfi .
• Mikið er lagt upp úr góðum samskiptahæfi leikum, jákvæðni,  
  þjónustulund og sjálfstæði í vinnubrögðum.  

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum Reykjavíkurborgar 
og viðkomandi stéttarfélags. 

Nánari upplýsingar veita Ásta Kristín Benediktsdóttir, forstöðu-
maður og Soffía Dagbjört Jónsdóttir, deildarstjóri í síma 562-
0081 eða á netfangið asta.kristin.benediktsdottir@reykjavik.is 
eða soffi a.dagbjort.jonsdottir.@reykjavik.is 

Umsækjendur er bent á að sækja um starfi ð á heimasíður 
Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf fyrir 14. október nk.
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www.kopavogur.is og job.is 

KÓPAVOGSBÆR

Álfatún:  564 6266
 • Deildarstjóri sem fyrst
 • Leikskólakennari
 • Sérkennsla sem fyrst
Baugur:  570 4350
 • Leikskólakennarar
 • Leikskólasérkennari/þroskaþjálfi v/sérkennslu
Fífusalir:  570 4200
 • Leikskólakennarar
 • Leikskólakennari - myndlist, tónlist
 • Leikskólakennari – íþróttasalur
 • Leikskólakennari/leiðbeinandi, skilastaða
Grænatún:  554 6580
 • Leikskólakennari 50% v/stuðnings
Hvarf:  570 4900
 • Deildarstjóri
 • Leikskólakennarar/leiðbeinendur
 • Sérkennslustjóri, sem fyrst
 • Stuðningsaðili við fatlað barn
 • Aðstoð í eldhús 100%
Kópahvoll:  554 0120
 • Leikskólakennari/leiðbeinandi
 • Leikskólak/þroskaþjálfi v/sérkennslu 70%
Kópasteinn:  564 1565
 • Leikskólakennari/leiðbeinandi, tímabundið
     hlutastarf kemur til greina
Marbakki:  564 1112
 • Leikskólakennari 
Núpur:  554 7020
 • Leikskólakennarar
Rjúpnahæð: 570 4240
 • Leikskólakennari á deild/sérkennsla
Urðarhóll – Heilsuleikskóli:  554 7789
 • Leikskólakennarar

Kynnið ykkur launakjör í 
leikskólum í Kópavogi

LEIKSKÓLAR KÓPAVOGS

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi viðkomandi stéttarfélags og fjármálaráðherra. Umsóknareyðublöð fást í upplýsingum Fossvogi og 
Hringbraut, skrifstofu mannauðsmála Eiríksgötu 5, á heimasíðu 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

Upplýsingatæknisvið Landspítala óskar eftir að ráða í eftirtalin störf

Meðal verkefna:
• Viðhald á öryggisvottun UTS.
• Viðhald á skipulagshandbók sem lýsir starfsemi UTS.
• Framkvæmd áhættumats tengt upplýsingaöryggi.
• Framkvæmd innri úttekta vegna öryggisvottunar.
• Miðlun þekkingar um upplýsingaöryggi til starfsmanna UTS.
• Að sjá til þess að kröfum í lögum, reglugerðum og stöðlum sé fylgt.
• Viðhalda þekkingu og fylgjast með nýjungum/ þróun tengdri 
  gæða- og öryggisstjórnun.
• Innleiðing á skjalastjórnun á UTS.

Menntun og hæfni:
• Háskólamenntun er nýtist í starfi .
• Þekking á öryggisstöðlum og tölvuöryggismálum auk starfsreynslu.
• Reynsla af verkefnastjórnun.
• Jákvæðni og hæfni í mannlegum samskiptum.
• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð.
• Frumkvæði og sveigjanleiki.

Meðal verkefna:
• Rekstur á Microsoft og Citrix umhverfi .
• Tryggja öryggi á netumhverfi  LSH.
• Taka þátt í að móta og hanna framtíðar rekstrarumhverfi .
• Viðhalda þekkingu og fylgjast með nýjungum/þróun í 
  tækniumhverfi nu
• Skráning á búnaði.
• Samskipti við birgja.

Menntun og hæfni:
• Háskólamenntun er nýtist í starfi  s.s. kerfi s- eða 
  tölvunarfræðimenntun.
• Sérfræðigráður frá Microsoft og Citrix er kostur.
• Umfangsmikil starfsreynsla við kerfi srekstur.
• Jákvæðni og hæfni í mannlegum samskiptum.
• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð.
• Frumkvæði og sveigjanleiki.

Meðal verkefna:
• Rekstur á netumhverfi  
• Rekstur á þráðlausu netumhverfi . 
• Tryggja öryggi á netumhverfi  LSH.
• Taka þátt í að móta og hanna framtíðar rekstrarumhverfi .
• Viðhalda þekkingu og fylgjast með nýjungum/ þróun í 
  tækniumhverfi nu
• Skráning á búnaði.
• Samskipti við birgja.

Menntun og hæfni:
• Háskólamenntun er nýtist í starfi  s.s. kerfi s- eða 
  tölvunarfræðimenntun.
• Sérfræðigráður frá Cisco er kostur.
• Umfangsmikil starfsreynsla við kerfi srekstur.
• Jákvæðni og hæfni í mannlegum samskiptum.
• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð.
• Frumkvæði og sveigjanleiki.

Umsóknir berist rafrænt fyrir 15. október 2008 til Friðþjófs Bergmann, deildarstjóra, netfang diddi@landspitali.is 
og veitir hann upplýsingar í síma 543 5244. Með umsókn skulu fylgja upplýsingar um nám og fyrri störf.

Gæða- og öryggisstjóri
Ábyrgðarsvið gæða- og öryggisstjóra er að sjá um viðhald og þróun á upplýsingaöryggisstaðlinum ISO27001 í starfsemi 
upplýsingatæknisviðs (UTS) og í samræmi við upplýsingaöryggisstefnu LSH.

Kerfi sstjóri - Tæknideild
Ábyrgðarsvið kerfi sstjóra tæknideildar er að sjá um rekstur á Microsoft og Citrix umhverfi  Landspítala í samstarfi  við aðra kerfi sstjóra.

Netstjóri - Tæknideild
Ábyrgðarsvið netstjóra tæknideildar er að sjá um rekstur á Cisco netumhverfi  Landspítala í samstarfi  við aðra netstjóra.

Kokkarnir veisluþjónusta

Við leitum eftir manneskju í afgreiðslu í Osta- og 
sælkeraborðið í Hagkaupum Kringlunni. Við leitum 

af manneskju með mikinn áhuga á mat og ma-
targerð og hafi  gaman af mannlegum samskiptum. 
Vinnutími byrjar milli 10-11 og stendur til 18-19 og 

annan hvern laugardag.

Einnig vantar aukafólk seinnipart viku. 

Áhugasamir sendið tölvupóst á runar@kokkarnir.is 
eða hringið í síma 511-4466 milli kl 9 og 17.
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Í Nóatúni vinnur hæfileikaríkt fólk sem myndar samheldinn hóp og 
leggur sig fram við að veita viðskiptavinum Nóatúns fyrsta flokks
þjónustu. Vilt þú vinna nokkra tíma seinnipart dags eða um helgar? 
Við leitum nú eftir ábyrgu og jákvæðu fólki í fjölbreytt störf.

Hægt er að sækja um með því að hafa samband við Guðríði H. Baldursdóttur 
starfsmannastjóra í síma 585 7000, á vefnum www.noatun.is eða senda umsókn á 
Kaupás hf. Bíldshöfða 20, 110 Reykjavík, b.t. starfsmannastjóra.

í kjötiBestir
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noatun.is Léttir þér lífið!

Við bjóðum
þig velkominn

í hópinn!

Spennandi störf í boði
fyrir fólk með lífsreynslu!

Hjúkrunardeildarstjóri 
Sunnuhlíð hjúkrunarheimili óskar eftir að 

ráða deildarstjóra á hjúkrunardeild.

Á deildinni eru 27 hjúkrunarrými og skiptast 
þannig að 23 heimilismenn búa á deildinni en 
4 eru á hverjum tíma í skammtímainnlögn.

Gerð er krafa um viðurkennt hjúkrunarpróf og leyfi  
frá heilbrigðisráðuneytinu til að stunda hjúkrun.  
Nám í stjórnun og/eða öldrunarhjúkrun er æski-
legt sem og starfsreynsla í hjúkrun.

Upplýsingar um starfi ð veitir:
Dagmar Huld Matthíasdóttir

hjúkrunarforstjóri
Sími 5604163 eða 5604100

Netfang dagmar@sunnuhlid.is
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Komið og skoðið opin hús í dag - hér finnið þið það sem þið leitið að

Sjávargrund 14B - 210 Garðabæ

Opið hús í dag frá 17:00 - 17:30
Glæsilegt raðhús með mikilli lofthæð ásamt
bílastæðahúsi og lokuðum garði.
Svefnherbergin eru 4, stórt hobbýrými, 2
baðherbergi, 2 svalir. Endurnýjað eldhús.

41.900.000
5

191,4 fm Edda s.896 6694

Lyngmóar 6 - 210 Garðabær

Opið hús í dag frá kl. 14:00 - 14:30

25.900.000
3-4

113,5 fm Bílskúr: Já

Kambsvegur 35 - 104 Reykjavík

Opið hús í dag frá kl. 15:00 - 15:30

41.900.000
5

161,1 fm Bílskúr: Já

Torfufell 25 - 109 Reykjavík

Opið hús í dag frá kl. 16:00 - 16:30

16.700.000
3

80,7 fm

Ólafsgeisli 123 - 113 Reykjavík

Opið hús í dag sunnud frá kl. 17:00-17:30.

54.900.000
6 - 3 svh.

181,7 fm

Kristnibraut 89 - 113 Reykjavík

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

36.900.000
4 - 3 svh.

176,0 fm

Engjavellir 5a - 221 Hafnarfj.

Opið hús í dag frá kl. 18:00 - 18:30

27.900.000
4

109,3 fm

Nönnufell 3 - 109 Reykjavík

Opið hús í dag frá kl. 17:00 - 17:30

17.500.000
2

100 fm

Klassísk og falleg 3-4ra herbergja íbúð
m/bílskúr á eftirsóttum stað í Garðabænum.
Fallegt útsýni. Uppl. gefur Jóhanna Kristín í
síma 698.7695.

LÆKKAÐ VERÐ: Mikið endurnýjuðm 5 herb.
sérhæð m/bílskúr í klassískum evrópskum
stíl. Fallegt eldhús og bað. Uppl. gefur
Jóhanna Kristín í síma 698.7695

Ein sú ódýrasta í Fellahverfinu: LÆKKAÐ
VERÐ: Þessi er fín og á mjög góðu verði.
Komið í opið hús og sannfærist. Uppl. gefur
Jóhanna Kristín í síma 698.7695

Glæsileg sérhæð með fallegu útsýni. Vel
skipulögð, ljósar innréttingar, fataherbergi
innað sv.herb. Fallegt baðh Stutt á golfvöllinn
í Grafarholti. Uppl. Einar Sörli s. 899 6400

Falleg íbúð með miklu útsýni til Esjunnar.
Stutt í skóla, gönguleiðir, fallegar innréttingar,
góður bílskur og geymsla. frábært eldhús og
verönd. uppl. gefur Einar Sörli s. 899 6400

MAKASKIPTI Á MINNI EIGN ÆSKILEG!
Falleg 4ra herbergja.Parket og náttúruflísar á
gólfum. Mahogny innréttingar og hurðir. Uppl.
gefur Jóhanna Kristín í síma 698.7695.

Góð 3ja herbergja íbúð í húsi sem er nýklætt
að utan og með yfirbyggðar svalir. Uppl. gefur
Jóhanna Kristín í síma 698.7695

Bergsteinn
Gunnarsson

Löggiltur fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasali

Jóhanna Kristín
Tómasdóttir

Sölufulltrúi
698 7695

jkt@remax.is

Edda Hrafnhildur
Björnsdóttir

Sölufulltrúi
896 6694

edda@remax.is

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

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

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

Einar Sörli
Einarsson
Sölufulltrúi
899 6400

einarsorli@remax.is

Gylfaflöt 16-18
112 Reykjavík
Til sölu glæsilegt atvinnuhúsnæði

Stærð: 82-409 fm
Fjöldi herbergja: 0
Byggingarár: 2008

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Nei

Verð: frá  22.900.000.
Remax  Senter  kynnir:  Glæsilegt  atvinnuhúsnæði  við  Gylfaflöt  16-18  í  Grafarvogi.  Hægt  er  að  skipta
bilunum í 130 fm rými með stóru innkeyrslu hurðum að aftan og verslunar gluggum að framan.  Um er að
ræða ca. 82 - 409 fm  mjög snyrtilegt  atvinnuhúsnæði með góðri  lofthæð á góðum stað á Gylfaflötinni.
Húsnæði er fullbúið að utan. Einangrað og klætt með flísum. Gott malbikað útipláss.    Allar upplýsingar um
eignina gefur Ástþór Reynir í síma 8996753 eða á arg@remax.is

Senter

Kristján Ólafsson
Lögg. fasteignasali

Ástþór Reynir
Sölufulltrúi

senter@remax.is

arg@remax.is

Staðsteypt með góðri lofthæð

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

414 4700

8996753

Kambsvegur 18
104 Reykjavík
Til sölu

Stærð: 88,1 fm
Fjöldi herbergja: 0
Byggingarár: 1963

Brunabótamat: 6.990.000
Bílskúr: Nei

Verð: 19.500.000
Remax Senter kynnir:  Til  sölu húsnæði við Kambsveg í  Reykjavík. Um er að ræða miðsvæðis í  Reykjavík
ca.  88,1  fm  verslunar  og  geymsluhúsnæði  (skv.eignaskiptasamning)      Húsnæðið  er  nýtt  undir
atvinnurekstur í dag. Eignin býður uppá mikla möguleika.  Allar upplýsingar um eignina gefur Ástþór Reynir
í síma 8996753 eða á arg@remax.is

Senter

Kristján Ólafsson
Lögg. fasteignasali

Ástþór Reynir
Sölufulltrúi

senter@remax.is

arg@remax.is

Eign sem býður uppá mikla möguleika.

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

414 4700

8996753

Fellsmúli 13
108 Reykjavík
Góð íbúð á góðum stað!

Stærð: 116,9 fm
Fjöldi herbergja: 4-5

Byggingarár: 1964
Brunabótamat: 16.000.000

Bílskúr: Nei

Verð: 26.900.000
Laus  við  kaupsamning.  Komið  er  inn  í  góða  flísalagða  forstofu  þar  sem  opið  er  inn  í  stóra  og  bjarta
parketlagða  stofu  með  góðum  borðstofukrók.  Útgengt  úr  stofu  á  svalir.  Gott  eldhús  með  ágætum
borðkrók.   Mjög  góð  eldhúsinnrétting  með  AEG  tækjum.  Til  hægri  þegar  komið  er  inn  er  flísalagður
herbergjagangur. Til hægri er dúklagt herbergi með skápum.  Mjög gott flísalgt baðherbergi með sturtu og
tengi fyrir þvottavél.  Þar við hliðin lítið dúklagt herbergi með skáp. Stór parketlagt svefnherberg

Þing

Bergur
Steingrímsson

Lögg. fasteignasali

Garðar
Sölufulltrúi

bergurst@remax.is

gs@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag Sunnudag kl. 17-17:30

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

8930082

Tröllateigur 12
270 Mosfellsbær
Glæsilegt raðhús.

Stærð: 165 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2005

Brunabótamat: 39.290.000
Bílskúr: Já

Verð: 49.900.000
Glæsilegt raðhús á tveimur hæðum þar sem ekkert  hefur verið til  sparað. Innréttingar í  eldhúsi  eru hvítar
háglans.  Stofa  björt.  Bílskúr  er  innréttaður  sem  herbegi.  Innaf  bílskúrnum  er  þvottahús  og  salerni  með
sturtuklefa. Tvö barnaherbergi og hjónaherbergi eru á efri hæðinni. Baðherbergi er með stóru nuddbaðkeri.
Innrétting er hvít háglans. Garður er stór með sólpalli. Þetta er afar skemmtileg eign þar sem fer vel saman
hönnun og skipulag. Stutt er í skóla sem og alla þjónustu.

Þing

Bergur
Steingrímsson

Lögg. fasteignasali

Garðar Skarp.
Sölufulltrúi

bergurst@remax.is

gs@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sunnudag kl 16:00 til 16:30

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

893 0082



Laugarnesvegur 102
104 Reykjavík
Góð eign á góðum stað

Stærð: 110,3 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1957

Brunabótamat: 16.400.000
Bílskúr: Nei

Verð: 26.900.000
Stórskemmtileg 110 fm. íbúð á 2. hæð við Laugarnesveg. Húsið er nýuppgert að utan og íbúðin að hluta.
Ný eldhúsinnrétting og parket á gólfum. Búið er að opna eldhús og stofu, sem gerir alla íbúðina stærri og
rúmbetri.  Stórar  suðursvalir  með  nýju  handriði.  Stór,  skjólgóður  suður  garður.  Heilmikil  sameign  og  góð
geymsla.  Húsið  er  teiknað  af  Kjartani  Sveinssyni.  Stutt  í  alla  þjónustu,  einnig  í  Laugardalinn,  eitt  mesta
íþrótta-og útivistarsvæði borgarinnar. Íbúð sem vert er að skoða. Verið velkomi!

Þing

Bergur
Steingrímsson

Lögg. fasteignasali

Þór E. Pálsson
Sölufulltrúi

bergurst@remax.is

thor@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS sunnud. 28.09 kl. 16:00-16:30

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

770 2010

Lækjarhjalli 20 
200 Kópavogur
Innst í botnlanga.

Stærð: 222,5 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1990

Brunabótamat: 35.420.000
Bílskúr: Já

Verð: 57.700.000
Neðri  hæð skiptist  í  rúmgóða forstofu  með flísum á gólfi.  Stofan og borðstofan eru  samliggjandi,  Marbá
parket á gólfi. Útgengt er úr stofu út á c.a. 20 fm viðar pall. Í stofu er gert ráð fyrir Arni. 12 volta lýsing er í
lofti á neðri hæðinni. Rúmgott Eldhúsið með flísum á gólfi, fallegri innréttingu úr Birkirótarspón og Mahoný.
Inn  af  eldhúsi  er  sólskáli.  Uppi  eru  3  svefnherb,  þvottah  og  Baðherbergið  er  rúmgott  með  baðkari,
sturtuklefa, þakglugga, skápum og hvítri innréttingu. Svalir í s og v

Bær

Þórunn Eiðsd.
Lögg. fasteignasali

Sigmundur
Sölufulltrúi

tse@remax.is

simmi@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl 16 til 17

RE/MAX Bær - Malarhöfði 2 - 110 Reykjavík - Sími: 5123400 - www.remax.is

898-0066

Þórðarsveigur 22
112 Reykjavík
Falleg endaíbúð með bílskýli

Stærð: 123,1 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 26.520.000
Bílskúr: Nei

Verð: 29.900.000
Falleg 4ra herbergja 123 fm endaíbúð, með sér inngangi, á þriðju og efstu hæð í nýlegu fjölbýli. Íbúðin er
falleg og hlýleg, í  topp standi og afskaplega rúmgóð. Á milli  eldhúss og stofu er góður borðkrókur  með
glugga  á  þrjá  vegu.  Öll  svefnherbergi  eru  með  parketi  á  gólfi  og  föstum  skápum.  Flísar  eru  á  gólfum
forstofu,  sjónvarpshols  og eldhúss  en parket  er  á  stofu.  Stæði  í  bílageymslu  fylgir  eigninni.  Geymsla  er  í
sameignarhluta og er gengið í hana úr bílageymslu

Bær

Þórunn Eiðsd.
Lögg. fasteignasali

Óskar Freyr
Sölufulltrúi

tse@remax.is

oskar@remax.is

Lilja E.
Sölufulltrúi

liljae@remax.is

Opið
Hús

Í DAG KL: 17:00-17:30 KÍKIÐ Í KAFFI

RE/MAX Bær - Malarhöfði 2 - 110 Reykjavík - Sími: 5123400 - www.remax.is

8999-427

690 2708

Ljósavík 25
112 Reykjavík
Hátt erlent lán. Falleg eign 

Stærð: 97,9 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1999

Brunabótamat: 19.650.000
Bílskúr: Nei

Verð: 27.900.000
Björt og falleg endaíbúð. Hátt til lofts í stofu og svefnherbergjum. Sér inngangur og aðeins 6 íbúðir í húsinu.
Svalir  með frábæru útsýni.   Fallegar innréttingar og parket  úr  dökkum við.   Gott  þvottahús innan íbúðar.
Að sögn eiganda er húsið ný málað.  Afar vel með farin íbúð.  Einstaklega fallegt og barnvænt umhverfi.
Örstutt í verslanir, leikskóla og skóla og frábært leiksvæði við húsið. Húsið stendur innst í botnlanga og því
lítil umferð í götunni.

Bær

Þórunn Eiðsd.
Lögg. fasteignasali

Óskar Freyr
Sölufulltrúi

tse@remax.is

oskar@remax.is

Lilja E.
Sölufulltrúi

liljae@remax.is

Opið
Hús

Í dag milli 16:00-16:30. Kíkið í kaffi

RE/MAX Bær - Malarhöfði 2 - 110 Reykjavík - Sími: 5123400 - www.remax.is

8999-427

690 2708

Bergstaðastræti 33b
101 Reykjavík
Allt húsið - takk 

Stærð: 142 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1914

Brunabótamat: 19.450.000
Bílskúr: Nei

Verð: 53.900.000
Ný uppgert - mögulegar leigutekjur. - Tignarlegt  hús sem stendur frá götu - Húsið er tvær eignir og selst
sem slíkt - annar hlutinn er 102,5 fm og kjallaraíbúð er 39,5 fm. Hjólaskýli  ásamt tveimur aukageymslum
baka  til  og  sól/grill  pallur.  Að  sögn  eiganda  var  húsið  allt  tekið  í  gegn  2005  -  smíðað  nýtt  ris  -  hæð og
kjallari endursmíðað og einangrað. Anddyri flísalagt  með uppstandandi ofn og skóhillum. Eldhús flísalagt,
innréttingar úr eik og mósaik-flísar fyrir ofan borðplötu. Gaseldavél, ofn.

Bær

Þórunn Eiðsd.
Lögg. fasteignasali

Sigmundur
Sölufulltrúi

tse@remax.is

simmi@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl 17:30 til 18:30

RE/MAX Bær - Malarhöfði 2 - 110 Reykjavík - Sími: 5123400 - www.remax.is

898-0066

REYRENGI 41 - Grafarvogi
FALLEGT OG VANDAÐ HÚS MEÐ
SÉRLEGA STÓRUM BÍLSKÚR

Stærð: 253,4 fm
Fjöldi herbergja: 5-7

Byggingarár: 1992
Brunabótamat: 44.400.000

Bílskúr: Já

Verð: 75.000.000

SÉRLEGA  VANDAÐ  OG  FALLEGT  HÚS  Í  RÓLEGU  OG  GRÓNU  HVERFI.  Lýsing:  Rúmgott  eldhús,  þaðan  er
gengið inn í þvottahús og út á skjólgóða verönd. Eldhús og stofa eru samliggjandi og hægt að opna á milli. Stofan
er  stór  og  björt  með  fallegum  gluggum,  marmari  í  gluggakistum.  Vönduð  gólfefni  eru  í  öllu  húsinu,  ma:
Marmaraflísar og gegnheill hlynur. Í dag eru í húsinu 3 sérlega stór svefnherbergi og eitt af hefðbundinni stærð en
upphaflega voru þau 6 og er auðvelt að breyta til fyrra horfs. Baðherbergin eru tvö, sitt á hvorri hæð. Bæði nýlega
standsett, sturta og baðkar á því stærra.  Sjónvarpshol er á efri hæð hússins. Bílskúrinn er skráður 45,5 fermetrar
en auk þess er ósamþykkt vinnurými undir honum svo samtals eru þar 91fm. Viðhaldslítill garður í góðri rækt og
skjólgóð verönd eru fyrir framan húsið. Aðkoma hússins er afar snyrtileg, innkeyrsla og gönguleiðir eru hellulagðar
með snjóbræðslukerfi. Við hlið bílskúrsins er hellulagt stæði fyrir td: Hjólhýsi eða kerrur. Hverfið er rólegt og gróið
og  í  næsta  nágrenni  við  skóla,  leikskóla,  Egilshöllina  og  þjónustukjarnann  Spöngina.   DRAUMAHÚS
STÓRFJÖLSKYLDUNNAR OG ÞEIRRA SEM ÞURFA GOTT VINNUSVÆÐI

Bær

Þórunn Eiðsd.
Lögg. fasteignasali

Lilja E.
Sölufulltrúi

tse@remax.is

liljae@remax.is

Óskar Freyr
Sölufulltrúi

oskar@remax.is

Opið
Hús

VERIÐ VELKOMIN Í OPIÐ HÚS Í DAG KL: 15:00-15:30 

RE/MAX Bær - Malarhöfði 2 - 110 Reykjavík - Sími: 5123400 - www.remax.is

690 2708

8999-427

Dalsbyggð 7
Garðabæ
InnX innréttingar fyrir 2miljónir

Stærð: 217,7 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1979

Brunabótamat: 31.800.000
Bílskúr: Já

Verð: 59.700.000
INNX. 2miljónir í úttekt að eiginvali af innréttingum frá INNX fylgir með.  INNX. 2miljónir í úttekt að eiginvali
af innréttingum frá INNX fylgir með. Opið hús á sunu 28-09-2008 frá kl. 13,00- 14,00. Eigendur eru til í að
skoða það að tak minni eign uppí.                       FALLEGUR STAÐUR, GÓÐ KAUP   RE/MAX Skeifan
kynnir:  Fallegt  og  notalegt  einbýlishús  í  Garðabæ  á  1032fm  hornlóð  rétt  við  stórkostlegt  íþróttasvæði
Stjörnunnar, barnaskóla og fjölbrautarskóla.

Skeifan

Elísabet Agnarsd.
Lögg. fasteignasali

Pálmi Þór
Sölufulltrúi

elisabet@remax.is

palmi@remax.is

Opið
Hús

Opið hús 28-9. milli kl. 13 og14,00 

RE/MAX Skeifan - Faxafen 8 - 108 Reykjavík - Sími: 412 3400 - www.remax.is

895 5643 



Eskiholt 7
210 Garðabær

Eign í algjörum sérflokki!

Stærð: 380 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1983
Brunabótamat: 51.700.000
Bílskúr: Já

Verð: 159.000.000

Einstakt  og  glæsilegt  einbýlishús  með  stórkostlegu  útsýni  á  þessum  eftirsótta
stað í Garðabæ.  Eignin er samtals 380 fmr skv fmr en að sögn eiganda er um
30 fm að auki sem er ekki inni í fermetratölu hússins og eignin því 410 fm. Húsið
er teiknað af Halldóri Gíslasyni arkitekt. Form hússins er einkar glæsilegt og nær
arkitektinn  fram  fallegum  og  einstökum  línum  á  hinum  ýmsu  stöðum  hússins.
Innanhúshönnun  er samræmd í öllu húsinu. Gólfefni er náttúrusteinn og fallegt
suðurríkja  eikarparket.  Loftaklæðningin í  húsinu er  Brasilísk fura og mikið lagt  í
lagningu þess. Garðurinn er hannaður af Pétri Jónssyni og er mjög fallegur með
sérvöldum plöntum, lágreistum skjólveggjum og verönd með heitum potti, falleg
lýsing  er  í  garði.  Lofthæð  er  mjög  góð  í  húsinu  og  að  hluta  allt  að  8  metrar.
Útgengt er á 7 stöðum út úr húsinu. Fullkomið þjófavarnarkerfi er í húsinu. Þetta
er  eign fyrir  vandláta og stórglæsileg eign í  algjörum sérflokki  sem á enga sér
líka.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Berglind Hólm
Sölufulltrúi

berglind@remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi

hafdis@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl 17.00-17.30

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

694-4000

895-6107

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 OG MÁNUDAG S: 8956107 - 6944700

Efstahlíð 6 - 220 HFJ

Opið hús í dag kl 14.00-14.30
Falleg neðri sérhæð þar sem örstutt er út í
náttúruna. Að sögn eiganda er eignin um
140fm en aðeins skráðir 80 fm. Stór afgirt
verönd með heitum potti er við eignina.

32.900.000
4

140 fm

Hrísmóar 4 - 210 Garðabær

Opið hús í dag kl 14.00-14.30

25.900.000
3

107 fm Bílageymsla:já

Rauðalækur 19 - 105 RVK

Opið hús í dag frá kl 15.00-15.30

33.700.000
4

119,9 fm

Galtalind 11 - 201 KÓP

Opið hús í dag frá kl 16.00-16.30

29.900.000
4

118 fm

Strandvegur 13 - 210 GBÆ

Opið hús í dag frá 15.00-15.30

39.900.000
4

123,2 fm Bílageymsla: já

Strandvegur 26 - 210 GBÆ

Opið hús í dag frá 15.45 - 16:15

26.500.000
2

83,3 fm Bílageymsla:já

Njálsgata 86 - 101 RVK

Opið hús mánudag frá kl 17:30 - 18:00

24.900.000
4

81,9 fm

Marargata 8 - 190 Vogar

HRINGIÐ NÚNA OG BÓKIÐ SKOÐUN!

49.800.000
7

264,8 fm Bílskúr: já

Mjög rúmgóð og björt endaíbúð með
yfirbyggðum svölum og stæði í bílageymslu í
góðu lyftuhúsi í hjarta Garðabæjar. Íbúðin er
vel staðsett og öll þjónusta í göngufæri.

Mjög falleg íbúð á 2.hæð. Íbúðin er sú eina á
hæðinni. 3 svefnherbergi og tvær stofur
samliggjandi. Skolp, dren og rafmagn í
íbúðinni er endurnýjað. Einkabílastæði.

Af sérstökum ástæðum fæst eignin á
29.900.000. Glæsileg íbúð á annarri hæð
með fallegu olíubornu plankaparketi á gólfi.
Örstutt er í skóla og alla þjónustu.

Glæsileg íbúð á besta stað í Sjálandinu með
óhindruðu sjávarútsýni. Íbúðin er á 2.hæð og
gengið er inn í hana beint frá götu. Þrjú góð
svefnherbergi og stæði í lokaðri bílageymslu.

Glæsileg og mjög rúmgóð 2ja herbergja íbúð
á annari hæð í lyftuhúsi. Stæði í lokaðri
bílageymslu fylgir íbúðinni. Örstutt er í mjög
góðar gönguleiðir meðfram sjónum.

Falleg og björt íbúð með sérinngangi. Í
sameign er stúdíóherbergi sem er í útleigu á
50.000.á mánuði. Eignin er mikið endurnýjuð
m.a gólfefni, innréttingar og hurðar.

Glæsilegt einbýlishús á einni hæð á
frábærum útsýnisstað í Vogum. Einstaklega
mikil lofthæð er í eigninni og innfelld lýsing.
Húsið stendur á innstu lóð í lokuðum botnlang
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Hafdís
Rafnsdóttir

Sölufulltrúi
895 6107

hafdis@remax.is

Berglind Hólm
Birgisdóttir

Sölufulltrúi
694 4000

berglind@remax.is

Bergsteinn
Gunnarsson

Löggiltur fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasali

bergsteinn@remax.is

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

OPIÐ
HÚS
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Litlikriki 33 - 270 MOS

Opið hús í dag frá 15:00 - 15:30
Öll skipti skoðuð. Aukaíbúð. Stór herbergi,
sjónvarpshol, stórar stofur, 27fm baðherbergi.
Innfelld lýsing. Frábært útsýni. Sölum. Kristín
s: 824 4031

79.900.000
9

341,9 fm

Smyrilshólar 6 - 111 RVK

Opið hús í dag frá 16:00 - 16:30

17.900.000
3

84,6 fm

Langholtsvegur 63 - 104 RVK

Opið hús í dag frá 15:00 - 15:30

23.900.000
4

83,2 fm

Naustabryggja 18 - 110 RVK

Opið hús í dag frá 14:00 - 14:30

24.900.000
3

95 fm

Frábær fyrstu kaup og lægsta fermetraverðið
í hólahverfinu. Ekki missa af þessari. Vel
skipulögð íbúð. Snyrtileg sameign.
Sölumaður er Kristín s: 824 4031

Falleg sérhæð á góðum stað með
sérinngangi, bílastæði og garði.Hús nýlega
tekið í gegn að utan. Íbúð nýmáluð og
flísalögð. Sölumaður er Ingunn s: 698 8080

Skemmtilega 3ja herbergja íbúð á fyrstu hæð
ásamt stæði í bílageymslu í bryggjuhverfi.
Stór sólpallur. Stæði í bílageymslu.
Sölumaður er Hannes s: 699 5008
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Bakkastaðir 65 - 112 RVK

Opið hús í dag frá 16:00 - 16:30

54.900.000
4

185,3 fm

Dofraborgir 16 - 112 RVK

Opið hús í dag frá 17:00 - 17:30

46.900.000
5-6

171,3 fm

Fiskakvísl 28 - 112 RVK

Opið hús í dag frá 18:00 - 18:30

32.900.000
5

127,1 fm

Suðurgata 9 - 220 HFJ

Opið hús í dag frá 17:00 - 17:30

24.900.000
4

103,9 fm

Öll skipti skoðuð. Mikil lofthæð. Stór rými.
Hellulagt plan með hitalögn. Góður garður
með palli og frábæru útsýni.
Sölumaður er Hannes s: 699 5008

Fallegt raðhús, frábært útsýni. Mikil lofthæð.
30fm sólpallur. Skipti möguleg á 4 herbergja
íbúð í Grafarvogi
Sölumaður er Hannes s: 699 5008

Stendur innst í botnlanga götunnar. Frábær
staðsetning fyrir barnafólk. Íbúðin er á fyrstu
hæð. Sér stæði fylgir íbúðinni.
Sölumaður er Hannes s: 699 5008

Húsið er klætt með bárujárni og hefur verið
mikið endurbætt undafarin ár.Góð verönd
með girðingu. Bílskúrinn er 29,6fm.
Sölumaður er Kristján s: 899 5300
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Hátún 45 - 105 RVK

Opið hús í dag frá 16:00 - 16:30
Virkilega falleg íbúð með sérinngangi. Eign
mikið endurnýjuð, skólp, dren, gler og
opnanleg fög. Garður snyrtilegur með góðum
sólpalli. Sölumaður er Þórarinn s: 770 0309

21.900.000
3

93,4 fm

Kársnesbraut 107 - 200 KÓP

Opið hús í dag frá 15:00 - 15:30

Tilboð
7

236,5 fm

Skipasund 39 - 104 RVK

Opið hús í dag frá 15:00 - 15:30

19.900.000
2

77,3 fm

Fífulind 9 - 201 KÓP

Opið hús í dag frá 15:00 - 15:30

24.900.000
3

91 fm

Einstaklega fallegt eibýli á frábærum stað í
Vesturbæ Kópav. Afar vandaðar innréttingar
og gólfefni. Eign mikið endurnýjuð á siðustu
árum. Sölumaður er Þórarinn s: 770 0309

Virkilega falleg tveggja herbergja íbúð í
kjallara með sérinngangi. Mjög auðvelt að
breyta í þriggja herbergja. Eignin hefur verið
mikið endurnýjuð. Sölum. Kristján 899 5300

Mjög falleg og vel skipulögð þriggja herbergja
íbúð á jarðhæð í Lindarhverfi Kópavogs. Eign
sem vert er að skoða.
Sölumaður er Skúli s: 897 0798
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Hlíðarás 31 - 221 HFJ

Opið hús í dag frá 14:00 - 14:30

69.900.000
6

283,9 fm

Litlabæjarvör 2 - 225 Álftanes

Opið hús í dag frá 16:00 - 16:30

78.000.000
5

251,4 fm

Þorláksgeisli 35 - 113 RVK

Opið hús í dag frá 17:00 - 17:30

31.900.000
4

112,4 fm

Miðhús 3 - 112 RVK

Bókið skoðun í síma 699 5008

59.900.000
5

210 fm

Glæsilegt tvílyft einbýli á frábærum
útsýnisstað í nýja Ásahverfi Hfj. Nánast
fullbúið að innan, að utan á eftir að múra og
mála.Lóð grófjöfnuð. Sölum. Skúli s:897 0798

Fallegt einbýli á einni hæð við sjávarsíðuna,
sunnanmegin á Álftanesinu. Mikil lofthæð og
stór lóð einkenna þetta fallega hús.
Sölumaður er Skúli s: 897 0798

Góð fjögurra herbergja íbúð á jarðhæð með
sérgarði ásamt bílastæði í bílastæðahúsi.
Frábær staðsetning fyrir barnafólk og
náttúruunnendur. Sölum. er Skúli s: 897 0798

Einstaklega glæsilegt einbýlishús á frábærum
stað í Grafarvogi. 60 fm skjólsæll pallur og 32
fm bílskúr.
Sölumaður er Hannes s: 699 5008

Verð:
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Stærð:
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Forsalir 1 - 201 KÓP

OPIÐ HÚS MÁNUDAG FRÁ 18:30 - 19:00
Falleg útsýnisíbúð á 5. hæð í lyftuhúsi á
góðum stað í Salahverfinu. Stæði í
bílageymslu. Allt innifalið í hússjóði.
Húsvörður í húsi. Sölum. Sigurður s:896 2312

25.900.000
3

90,5 fm
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Njörvasund 7 - 104 RVK

OPIÐ HÚS MÁNUDAG FRÁ 17:30 - 18:00

22.500.000
3

79,8 fm

Falleg og björt íbúð á jarðhæð/kjall. í tvíbýli í
rólegri botnlangagötu í Sundunum í Rvk. Búið
að skipta um skólp og dren á undanförnum
árum. Sölum. er Sigurður s: 896 2312
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Strandvegur 9 - 210 GBR

OPIÐ HÚS MÁNUDAG FRÁ 19:30 - 20:00

37.900.000
4

113,5 fm

Einkar glæsileg íbúð á jarðhæð með stæði í
bílageymslu í Sjálandshverfinu í Garðabæ.
Einstakt sjávarútsýnið sem á engan sinn líka
Sölumaður er Sigurður s: 896 2312

Verð:
Herbergi:
Stærð:

OPIÐ
HÚS

Ásbúð 82 - 210 GBR

Bókið skoðun í síma 699 5008

48.900.000
6

185,2 fm

Fallegt tvíbýli í Garðabæ.
Rúmgóðar og bjartar stofur. Fallegur hlaðinn
arinn. Stór garður með verönd.
Sölumaður er Hannes s: 699 5008

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

Þórarinn
Thorarensen 
Sölufulltrúi
770 0309
th@remax.is

Hannes
Steindórsson
Sölustjóri
699 5008
hannes@remax.is

Gunnar
Valsson 
Aðstoðar Sölustjóri
822 3702
gv@remax.is

Þórdís
Hermannsdóttir
Sölufulltrúi
770 8100
thordis@remax.is

Kristín
Skjaldardóttir 
Sölufulltrúi
824 4031
kristins@remax.is

Ingunn
Björnsdóttir 
Sölufulltrúi
698 8080
ingunnb@remax.is

Sigurður
Samúelsson
Löggiltur fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasali
sigsam@remax.is

Friðfinnur
Magnússon
Sölufulltrúi
823 8964
fridfinnur@remax.is

Kristján
Kristjánsson
Sölufulltrúi
899 5300
kk@remax.is

Skúli Örn 
Sigurðsson
Sölufulltrúi
897 0798
skuli@remax.is
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Atvinna TM

Atvinna

TRYGGINGAMIÐSTÖÐIN /  Aðalstræti 6  /  101 Reykjavík  /  Sími 515 2000  /  www.tryggingamidstodin.is

Umboðsmaður TM á Akranesi
Tryggingamiðstöðin auglýsir eftir umboðsmanni fyrir félagið á Akranesi. Markaðssvæði 
umboðsins er Akranes og nágrenni (póstnúmer 300 og 301). 

Leitað er að aðila sem hefur frambærilega aðstöðu til að taka á móti viðskiptavinum. 
Vakin er athygli á að starf umboðsmanns TM getur fallið vel að öðrum rekstri.  

Starfssvið: 

//  Ráðgjöf og sala á tryggingum til núverandi og nýrra viðskiptavina 
//  Tjónauppgjör 
//  Öflun nýrra viðskiptasambanda 

Hæfniskröfur:

//  Viðskipta- eða tæknimenntun æskileg   
//  Góð almenn tölvukunnátta 
//  Góð íslensku- og enskukunnátta 
//  Góð þekking og reynsla af atvinnulífi og staðháttum á markaðssvæðinu 
//  Reynsla og þekking á vátryggingum er kostur 

Umsækjendur þurfa að vera drífandi, skipulagðir og hafa góða þjónustulund. 

Athygli er vakin á því að umboðsmenn tryggingafélaga verða að uppfylla hæfiskröfur 15. og 16. gr. laga nr. 32/2005 
um miðlun vátrygginga. 

Umsóknarfrestur er til og með 12. október 2008. Umsækjendur eru beðnir að senda umsóknir merktar 
„Akranes – umboð“ á tölvupóstfangið starf@tm.is. Farið er með allar umsóknir sem trúnaðarmál. 

Anna Guðrún Auðunsdóttir, annag@tm.is, veitir frekari upplýsingar um starfið. 

TM er framsækið fyrirtæki sem hefur það að markmiði að veita viðskiptavinum sínum góða þjónustu þar sem þörfum hvers og eins 
er mætt af sanngirni. Í dag eru starfrækt 18 umboð á vegum TM víðs vegar um landið auk fjögurra útibúa. TM leggur áherslu á góð 
samskipti við umboðsmenn sína og veitir þeim stuðning við að ná árangri.

Járniðnaðarmaður
Íshlutir ehf óska eftir starfsmanni í járnsmíði

Leitað er að kröftugum einstaklingi með ríka þjónustulund
og tilbúin að takast á við krefjandi verkefni.

Þarf að geta hafi ð störf sem fyrst.

Upplýsingar gefur Samúel Sigurðsson í síma:
575 2400 og 693 3213 eða atvinna@ishlutir.com

Íshlutir ehf Völuteig 4 270 Mosfellsbæ
Sími: 575 2400.

Skapandi störf með skapandi fólki

Leikskólasvið

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.

Laus störf í leikskólum Reykjavíkurborgar

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

Deildarstjórar
Brekkuborg, Hlíðarhús 1, sími 567-9380
Heiðarborg, Selásbraut 56, sími 557-7350
Hraunborg, Hraunbergi 12, sími 557-9770
Sæborg, Starhaga 11, sími 562-3664
Ægisborg, Ægisíðu 104, sími 551-4810

Leikskólakennarar/leiðbeinendur
Brekkuborg, Hlíðarhús 1, sími 567-9380
Dvergasteinn, Seljavegi 12, sími 551-6312
Funaborg, Funafold 42, sími 587-9160
Gullborg, Rekagranda 14, sími 562-2455

Hálsakot, Hálsaseli 29, sími 557-7275
Heiðarborg, Selásbraut 56, sími 557-7350
Hof, Gullteigi 19, sími 553-9995. Einnig 50% staða e.h.
Hraunborg, Hraunbergi 12, sími 557-9770
Hulduheimar, Vættaborgum 11, sími 586-1870
Klettaborg, Dyrhömrum 5, sími 567-5970
Laufskálar, Laufrima 9, sími 587-1140
Laugaborg, við Leirulæk, sími 553-1325
Lækjaborg, við Leirulæk, sími 568-6351
Sæborg, Starhaga 11, sími 562-3664
Ægisborg, Ægisíðu 104, sími 551-4810
Öldukot, Öldugötu 19, sími 551-4881. Um er að ræða 
50% starf e.h.

Umsækjendur er vinsamlega beðnir að sækja um störfi n á 
heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf.

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

Laun eru skv. kjarasamningi Reykjavíkurborgar við 
viðkomandi stéttarfélög.
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Viltu vinna hjá skemmtilegu fyrirtæki?
Umslag ehf.  óskar eftir að ráða starfsmann í 
pökkunardeild. Starfi ð felur í sér vinnu við véla-
samstæðu er pakkar gögnum í umslög. Leitað er 
að starfsmanni með almenna vélaþekkingu og 
góða íslensku- og einhverja enskukunnáttu.

Umslag er framsækið fyrirtæki með sterka 
fyrirtækjamenningu þar sem gaman er að vinna.
Upplýsingar um starfi ð fást hjá Sveinbirni Hjálmarssyni 
(sveinbjorn@umslag.is) Sími: 533 5252

Til leigu 
120 ferm. skrifstofuhúsnæði við Ármúla.

Til leigu gott húsnæði á 3. hæð í hornhúsi við 
Ármúla. Húsnæðið skiptist í 5 herbergi og 

sameiginlegt rými. Sanngjörn leiga sem innifelur al-
lan sameiginlegan kostnað. Frekari upplýsingar 

fást hjá dogd@myway.com.

NÁMSKEIÐ Í GERÐ ÁHÆTTUMATS

Samkvæmt nýrri reglugerð skal gera skrifl ega áætlun um öryggi 
og heilbrigði á öllum vinnustöðum. Áhættumat er hluti af slíkri 
áætlun. Á námskeiðinu er kennd aðferð sem notuð er við gerð 
áhættumats. Heimavinna felst í að þátttakendur geri áhættumat 
fyrir vinnustaði sína.

Námskeiðið er ætlað atvinnurekendum, öryggisnefndum, 
ráðgjöfum og öðrum sem áhuga hafa á að fræðast um gerð 
áhættumats. Námskeiðið skiptist á tvo daga, þrjár klst. í senn, 
með viku millibili.

Næstu námskeið utan Reykjavíkur verða á Kirkjubæjarklaustri 28. 
október og 4.nóvember (skráning í síma: 483 4660) og á Akureyri 
5. og 12. nóvember (skráning í síma: 460 6800). 

Næstu námskeið í Reykjavík verða 7. og 14.október, 28. okt. og 4. 
nóvember, 11. og 18. nóvember, 25. nóv. og 2. desember, og 9. 
og 16. desember.

Þessi námskeið eru haldin að Bíldshöfða 16 í Reykjavík 
(húsnæði Vinnueftirlitsins). 
Sjá nánar á heimasíðunni: www.vinnueftirlit.is 

Skráning í síma 550 4600 (skiptiborð Vinnueftirlitsins).

ADR - ENDURMENNTUNARNÁMSKEIÐ
FYRIR ÖKUMENN SEM FLYTJA 

HÆTTULEGAN FARM, REYKJAVÍK

Fyrirhugað er að halda eftirfarandi ADR 
- endurmenntunarnámskeið í Reykjavík sem hér segir:

Grunnnámskeið    6. 10. 2008.

Flutningur í tönkum:    7. 10. 2008.

Flutningur á sprengifi mum farmi  8. 10. 2008.

Til að að endurnýja réttindi fyrir fl utninga á hættulegum 
farmi í tönkum og fyrir fl utning á sprengifi mum farmi verður 
viðkomandi að hafa gild réttindi fyrir stykkjavörufl utninga 
(grunnnámskeið).

Skrá skal þátttöku og greiða námskeiðs- og skírteinisgjald í 
síðasta lagi föstudaginn 3. 10. 2008.

Skráning og nánari upplýsingar á skrifstofu Vinnueftirlitsins í 
Reykjavík, Bíldshöfða 16, sími 5504600.

TækjaCenter ehf
Óskar eftir vélvirkjum/bifvélavirkjum til starfa 
sem fyrst. Einnig vantar okkur starfsfólk í 
hjólbarða og smurþjónustu. Mikil vinna í boði og
góð laun fyrir gott fólk.

Nánari uppl. veitir Bjarki Jónsson í síma
860-6470 eða á e-mail bjarki@tkc.is

TækjaCenter er þjónustuaðili fyrir
vörumerki vélasviðs Heklu
og er staðsett á Reyðarfirði.

Austurvegi 20- Reyðarfirði
sími 470-0470 – fax 470-0475  
www.tkc.is – tkc@tkc.is

Teiti veisluþjónusta Broadway óskar eftir að ráða starfsfólk í eftirfarandi störf:

- Yfirmann í veislusölum
- Stillingastjóra í veitingasal
- Starfsfólk á bar

Umsóknir og ferilskrá umsækjenda sendist á tölvupóstfangið borgar@broadway.is

Teiti veisluþjónusta Broadway óskar að ráða

Teiti, veisluþjónusta Broadway hefur í 30 ár verið eitt framsæknasta
fyrirtæki landsins í veislu- funda- og ráðstefnuhaldi fyrir fyrirtæki,
einstaklinga, félagasamtök og stofnanir. Teiti rekur 18 veislusali
og tónleikaaðstöðu sem tekur allt að 2200 manns.

Veisluþjónusta Broadway

Veislusalir - Veitingar - ViðburðarstjórnunVeisluráðgjöf -

Teiti, veisluþjónusta Broadway

Leyfðu okkur
         að aðstoða.

Skráðu þig á
www.hhr.is.

» Ráðningarþjónusta

HH Ráðgjöf, Ráðningarþjónusta • Fiskislóð 81 • 107 Reykjavík
Sími: 561 5900 • Fax: 561 5909 • hhr@hhr.is • www.hhr.is

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

    Ert þú í
 atvinnuleit?

Til leigu

Námskeið
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Auglýsing á útboðum í Dalabyggð

Útboð 1
Dalabyggð óskar eftir tilboðum í viðbyggingu og fullnaðarfrágang á 
viðbygginu við Dvalar og hjúkrunarheimilinu Silfurtún Búðardal.
Um er að ræða 53m² viðbyggingu sem byggð verður við núverandi 
foranddyri húsin.

Samantekt sundurliðast eftirfarandi:
• Jarðvinna
• Burðarvirki
• Lagnir
• Rafl agnir 
• Frágangur innanhúss
• Frágangur utanhús.

Verkinu skal vera að fullu lokið eigi síðar en 20.02.09.

Tilboð merkt:
Tilboð Silfurtún Dalabyggð
Viðbygging 2008 

Útboðsgögn verða til sýnis og sölu á kr. 5.000 hjá skrifstofu Dala-
byggðar  frá og með Þriðjudeginum 30. september 2008. Tilboðin 
verða opnuð á skrifstofu Dalabyggðar 14. nóvember 2008 kl. 14°° 
að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

Útboð 2
Dalabyggð óskar eftir tilboðum í klæðningu og fullnaðarfrágang á  
útveggjum við grunnskólann Tjarnarlundi Saurbæ Dalabyggð.
Um er að ræða að klæða útveggi með annarsvegar sléttri 
klæðningu og hinsvegar með báraðri  klæðningu á til þess gerða 
burðargrind. Einangra  skal veggi undir klæðningu.

Verkinu skal vera að fullu lokið eigi síðar en 15.12.08

Tilboð merkt:
Tilboð Tjarnarlundur Dalabyggð
Klæðning 2008

Útboðsgögn verða til sýnis og sölu á kr. 5.000 hjá skrifstofu Dala-
byggðar  frá og með Þriðjudeginum 30. september 2008. Tilboðin 
verða opnuð á skrifstofu Dalabyggðar 14 nóvember 2008 kl. 14.15  
að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

Skipulags og byggingarfulltrúi 
Dalabyggðar.

Auglýsing vegna úthlutunar 
atvinnuleyfa til aksturs 

leigubifreiða.
Vegagerðin auglýsir laus til umsóknar 23 leyfi  til leiguaksturs 
á höfuðborgarsvæðinu og Suðurnesjum og 1 leyfi  á Akureyri.

Þeir einir geta sótt um leyfi  sem hyggjast stunda akstur 
leigubifreiðar að aðalatvinnu. Til að öðlast leyfi  þurfa umsækj-

endur að uppfylla skilyrði leyfi s skv. 5. gr. laga nr. 134/2001 
og reglugerðar nr. 397/2003 um leigubifreiðar, með síðari 

breytingum.

Úthlutun leyfa fer fram á grundvelli starfsreynslu við akstur 
leigubifreiðar, sbr. ákvæði 6. gr. reglugerðar nr. 397/2003.

Umsóknareyðublöð má nálgast á vegagerdin.is/leyfi sveitingar, 
eða í afgreiðslu Vegagerðarinnar Borgartúni 5 í Reykjavík. 
Þeir sem þegar hafa sótt um leyfi  þurfa ekki að endurnýja 

umsóknir sýnar.

Umsóknarfrestur er til 7. október. 2008.

Sjóðurinn Blind börn á Íslandi
Sjóðurinn Blind börn á Íslandi veitir styrki til blindra 
og sjónskertra barna á Íslandi allt að 18 ára aldri.  

Úthlutað verður styrkjum úr sjóðnum á fyrsta 
vetrardag sem er 25.október næstkomandi.  
Umsóknir um styrki þurfa að hafa borist eigi 
síðar en 20.október 2008

Umsóknir skal senda til Blindrafélagsins,  
Hamrahlíð 17  skulu vera skrifl egar og þeim fylgja 
kostnaðaráætlun vegna þess sem sótt er um.  

Listamannalaun 2009
Umsóknarfrestur listamannalauna rennur út 2. október 
kl.17.00.  

Eyðublöð fást á skrifstofu stjórnar listamannalauna 
Túngötu 14 og á www.listamannalaun.is.

Umsóknum skal skila á skrifstofu Stjórnar listamanna-
launa, Hallveigarstöðum, Túngötu 14, 101 Reykjavík.

Stjórn listamannalauna

ÚTBOÐ
Frágangur þaka

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

Grunnskólinn á Egilsstöðum 
Viðbygging og breytingar

Frágangur utanhúss – Frágangur þaka

Verkið felst í útvegun og niðurlögn á þakpappa-
klæðningu á þök Grunnskólans á Egilsstöðum. 
Aðalverktaki verksins er Malarvinnslan ehf. 
Væntanlegur undirverktaki vegna útboðs þessa
verður undir stjórn aðalverktaka.  
Helstu magntölur eru:
Viðsnúin þök með fargi                          1.215 m2

Hefðbundin pappaþök                      1.318 m2

Endurnýjun þaka                                       757 m2

Framkvæmdatími er frá 1. nóvember 2008 til 
10. júlí 2009
Útboðsgögn  fást  afhent  hjá  VSÓ Ráðgjöf, 
Borgartúni 20, Reykjavík og Verkfræðistofu
Austurlands, Kaupvangi 5, Egilsstöðum frá og með
miðvikudeginum 24. september 2008. Einnig er 
hægt að óska eftir gögnum á rafrænu formi með 
því að senda póst á netfangið vso@vso.is
Tilboð verða opnuð á skrifstofu VSÓ Ráðgjafar,
Borgartúni 20, Reykjavík og Verkfræðistofu
Austurlands,  Kaupvangi 5,  Egilsstöðum,
miðvikudaginn 15. október 2008, kl. 11:00. 

14591 – Egilstaðafl ugvöllur
– Lenging öryggissvæðis, jarðvinna 

Ríkiskaup, fyrir hönd Flugstoða ohf. óska eftir 
tilboðum í verkið: Egilstaðafl ugvöllur – Lenging 
öryggissvæðis, jarðvinna 
Öryggissvæðið við norðurenda fl ugbrautarinnar 
skal lengt um 90 m. Grafa skal burtu ónothæft 
efni og fylla í með efni sem verkkaupi útvegar 
úr námu í Mýnesi sem er í um 2 km fjarlægð frá 
vinnusvæði. Fergja skal öryggissvæði og jafna út 
uppgröft.
Setja skal ræsi í Eyvindará og kíl til að gera færan 
námuveg að Mýnesnámu. 

Helstu verkþættir eru: 
• Uppúrtekt 18.000 m3 
• Fylling  19.000 m3 
• Burðarlag   8.000 m3 
• Farg    6.000 m3 

Nánari upplýsingar er að fi nna í útboðsgögnum 
sem eru  aðgengileg á  vef Ríkiskaupa,  
www.rikiskaup.is. 
Opnun tilboða verður 9. október 2008 kl. 14.00 
hjá Ríkiskaupum, Borgartúni 7c, 105 Reykjavík. 

Útboð skila árangri!

Auglýsing um lausar lóðir Dalabyggð.
Dalabyggð auglýsir eftir umsóknun  um lóðir við 
Vesturbraut í Búðardal.
Um er að ræða 2 verslunar- og þjónustulóðir við Vestfjarðarveg 
(60) í Búðardal.  Staðsetning lóðanna er mjög góð, áberandi og 
með góðu aðgengi. Byggingarskilmálar samkvæmt deiliskipulagi.

Lóð A.
Þeirri er komið er fyrst að sunnan má reisa 1h byggingar vegna 
bensínsölu, verslunar- veitingar og þjónustubyggingar vegna 
hjól- og tjaldhýsasvæða með snyrtingum og gistimöguleikum á 
smáhýsum.
Byggingarreitur er um 3.230m². Gert er ráð fyri allt að 75 
bílastæðum og amk 5-7 stæðum fyrir rútur og fl utningabíla með 
tengivagna. Þá má hluti af bílastæðum vera inn á byggingarreit.

Umferð frá suðri til norðurs er um sameiginlega húsagötu með 
bílastæðum samsíða Vestfjarðarveginum.

Lóð B.
Lóð B er nær núverandi verlunar- og þjónustukjarna. Þar má reisa 
1h byggingar vegna verslunar- og þjónustubyggingy fyrir léttari 
starfsemi. 
Byggingarreitur er stóru um 2.700m². Gert er ráð fyrir allt að 60 
bílastæðum og amk. 5 stæðum fyir rútur og fl utningabíla með 
tengivagna. Þá má hluti af bílastæðunum vera inn á byggingarreit. 

Umferð frá suðri til norðurs er um sameiginlega húsagötu með 
húsagötu með bílastæðunum samsíða Vestfjarðarveginum.

Umsóknir skulu berast á skrifstofu  Dalabyggðar Miðbraut 11 370 
Búðardal

Umsóknafrestur er til 15.10.08.

Nánari upplýsingar gefur skipulags og byggingarfulltrúi í 430-4700. 

Skipulags og byggingarfulltrúi 
Dalabyggðar.

Tilkynningar Styrkir

Útboð

Auglýsingasími

– Mest lesið



Jeep Grand Cherokee Overland 4,7HO 
árg. 2002. Flott eintak ekinn 142.000.-
km Verð 1.780.000.- skoðum skipti sjá 
myndir www.bilasalaislands.is raðnu-
mer 178726.

Bílasala Íslands
Skógarhlíð 10, 110 Rvk.

Sími: 510 4900
896 1337 / 896 9693

www.bilasalaislands.is

Fjórhjólaleiga: Can-Am Outlander 400 
XT, 2ja manna. Kawasaki KVF 750. 
Mótorhjólaleiga: Suzuki VSTROM 650. 
Kawasaki KLR 650. Kawasaki VERSYS 
650. Yamaha XT 660.

Fjórhjóla og mótorhjólaleigan
Sími: 6951855

www.ridingiceland.is

MMC Pajero GLS, árg. 2004, ek.78þús.
km, Sjálfsk. Dísel, Dráttarkúla, Topplúga, 
Leður og fl. Stgr.Tilboð 3890þús.kr, 
Listaverð 4290þús.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

Haustútsölurnar í USA lækka verð og 
auka kaupmátt. Nýir og nýlegir bílar 
frá öllum helstu framleiðendum. Yfir 
þrjár milljónir bíla á skrá. Dæmi um 
2007/2008: Dodge Caliber frá 2.030 
þús., Dodge Caravan og Chrysler 
Town and Country frá 2.000 þús., 
Toyota Camry frá 2.550 þús., Dodge 
Charger SXT frá 2.400, S. 5522000 
- www.islandus.com.

Nýir og nýlegir bílar frá öllum helstu 
framleiðendum. Við finnum drauma-
bílinn. 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.

M.Benz E-270 Cdi Eleg. árg. ‘01, Ek. 
188þ. Innfl. ‘07. Sóllúga. Ásett 1450 þ. 
S. 660 6214.

Mercedes Benz E200 
Kompressor

Árg. ‘04 ekinn. 72þús.km. Steingrár, 
glertopplúga. Fallegur bíll. Áhv. 1500 
þús. Verð 2.950 þús. Uppl. í s. 822 
6400.

Eðalbenz til sölu. Benz 300 SD, 1979 í 
mjög góðu standi, nýkominn frá USA, 
óryðgaður. GETUR GENGIÐ FYRIR 
NOTAÐRI MATAROLÍU, ÓKEYPIS. fæst 
á 950 þ. Uppl. í s. 899 0410.

Glæsilegur Mercedes Benz C230 K 
Sport til sölu, árg. ‘05, ekinn 45þ. 
km. Nýjar 18“ Benz felgur. Uppl. í s. 
897 3236.

Lækkað verð
Vegna brottfluttnings er Toyota Avensins 
árg’05 til sölu á mjög góðu verði ek. 19 
þ. km. ssk. álfelgur og filmur í rúðum 
topp eintak. Uppl. í s. 896 7799.

Sun-Lite camper pallhysi svefn:3-4 
gasmiðstöð,vaskur,eldavél passar á 
allar tegundir pallbíla uppl:8486576

Til sölu Hyundai Tucson 2,7 bensín 
ssk. ek 34þ árg 25/01 07 Nýr auka 
dekkjagangur dráttarkrókur ofl. Ásett 
verð 3,100þ fæst á 2,150þ stgr Uppl í s: 
8205207 og 6591380

Til sölu mjög gott eintak af OPC árg. 
2007 ek. 20. þús. uppl. í s. 892-1524.

Vinnubílar til sölu
2.Cit.Berlingo árg.2007 bensín, 1.Cit.
Berlingo árg.2007 dísel, 1.Opel combo 
árg.2007 dísel, 1.Nissan Primaster 
árg.2007 dísel. Yfirtaka á góðum erlend-
um lánum. Uppl. Stefán 824 1450.

Til sölu Go-kart 125cc vantskældur 
þarfnast lagf. kr. 75þ. Til sölu 3 hjóla 
kerra kr. 45þ. Og til sölu Honda CRF 
250cc ‘07 lítur út sem nýtt, þarfnast 
lagf. tilb. óskast. S. 659 2961, Stjáni.

Disel
M.Benz. E320 árg.’04. Ek. 160þ. Station. 
Einn með öllu! Fæst á yfirtöku. Uppl. í 
s. 844 5222.

Vw Golf árg. ‘06 sjsk. ek. 36 þús. yfirt. á 
láni 2,1 milj. Uppl. í s. 893 6114.

Nissan Terrano árg. ‘96. Sk. ‘09. Tilboð. 
S. 698 1367.

Mc Benz 180 Kompressor. árg. ‘05 Sjsk. 
Ek. 17 þús. Sk. ‘10 Yfirt. á láni og ég 
borga 700 þús. út. S. 690 1021.

 0-250 þús.

Toyota Corolla Xli, ‘94, 1,6, ek. aðeins 
128þ. ssk., verð 220þ. Uppl. í s. 698 
6229.

Sjálfsk. og ek. 74 þ. á 
230 þ !

Daihatsu Grand Move árg. ‘98, ek. 74 
þús. Sk. ‘09. Góður bíll. Ásett verð 320 
þús. Tilboð 230 þús. S. 841 8955.

Skodi st. ‘03. Ek 70 þ. Ásett verð 990 
þús. Fæst á yfirtöku + 150 þús. stgr. Í 
topp st.!Uppl. í s. 663 3505.

 250-499 þús.

Opel Corsa 1.2 L árg. ‘00 ek. 135 þús. 
km. Sparneytinn vel með farinn, bíll í 
góðu ástandi, sumardekk á áli og vetr-
ardekk á stáli. Uppl. í s. 896 3332.

Pajero V6 Langur árg. ‘93 ek. 263 þús.
k Vel við haldið, bíll í topp standi, vél 
upptekin í maí ‘08, smurbók frá byrjun. 
Skoðaður ‘09. Uppl. í s. 896 3332.

Svaka bull verð!!!!!!!
Mercedes Benz 230CE árgerð 1992 
fluttur inn ‘98. keyrður 230þús. Sk. ‘09 
sjálfskiptur, krókur, Ljóst leður, cruise 
control. 17“ felgur, vetradekk á orginal 
felgum fylgja, mikið endurnýjaður verð 
490.000.- mega bull verð 349.000 - 
Uppl. í síma 865 3769 Magnús.

Nei váááá!!!!!!!
Nissan Terrano II árg. ‘97 ek. 190þ.
km 2.4 bensín vél. 31“ dekk 7 manna, 
krókur, cd, spilari, nýtt púst, sk. ‘09. 
Flottur bíll gott verð 490.000 - tilboð 
nú 290.000 - Uppl. í síma 863 0149.

 500-999 þús.

Ford Explorer XLT 4WD árg. 2002, ekinn 
196.000 km, 7 manna, ABS bremsur, 
álfelgur, fjarstýrðar samlæsingar, loft-
kæling, 2 miðstöðvar, dráttarkúla, stig-
bretti, spólvörn, litað gler, þakbogar, 
6cyl 4 lítra vél, nýir bremsudiskar og 
klossar, nýir gormar aftan, nýskoðaður 
09, lítur mjög vel út og mjög vel með 
farinn. Verð 990.000 ekkert áhvílandi. 
Uppl. í síma 898 6750.

Peugeot SW Break 1600, árg. 2004 ek. 
94 þús. ný tímar., nýtt púst, topp smur-
bók, ásett verð hjá umboði 1190 þús. 
tilboð 790 þús. Uppl. í s. 820 7111.

Góður jeppi Til sölu er Honda CR-V árg. 
1998 ssk. skoðaður 09. Sími 849-5514

 1-2 milljónir

Fínn Ford Focus Trend station ‘05 ek. 55 
þús. til sölu á yfirtöku 1,3m. Uppl. gefur 
Jói í s. 696 2269.

 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, s. 5522000. Hybrid-bílar eru 
nú fáanlegir frá fjölmörgum framleið-
endum: Chevrolet, Ford, GMC, Honda, 
Lexus, Mazda, Mercury, Saturn, Toyota 
o.fl. www.islandus.com.

BMW M5 02 árg ekinn 110 þús.Mjög 
gott eintak og áhvílandi lán.Afb.80 þús.
uppl.8625298

MB Sprinter 318 CDI. 2007 Ekinn 12000. 
5 manna. Allur klæddur og einangrað-
ur, olíumiðstöð m fj.st. Aukarafgeymir 
orginal ofl. Skipti athuguð. S; 8211173

 Bílar óskast

Óska eftir Toyotu má kosta allt að 300 
þúsúnd. Upplýsingar í síma 899-2190

Óska eftir bíl í skiptum fyrir íbúð á 
Ólafsfirði. Verðhugmynd ca. 3 milj. 
Uppl. í s. 867 1795.

 Jeppar

Haustútsölurnar í USA lækka verð 
og auka kaupmátt. Mikið framboð 
af jeppum. Dæmi um 2007/2008: 
Dodge Durango frá 2.900 þús., Ford 
Explorer frá 2.900 þús., Jeep Grand 
Cherokee frá 3.000 þús. S. 5522000 
- www.islandus.com.

TilboðTilboðTilboð Hyundai Tucson lux 
með öllu árg.2005 ekinn 46000 km. 
Tveir dekkjagangar á álfelgum. Góður 
bíll sem fengið hefur topp viðhald. 
vsk.bíll, tilvalinn fyrir atvinnurekendur. 
Auðvelt að breyta yfir á blá númer. Verð 
aðeins 1900 þús. s:8972010

Til sölu Toyota LC 100 1998 breytt-
ur 35“ dökk grænn einn m/öllu upl 
8927687

 Pallbílar

Haustútsölurnar í USA lækka verð og 
auka kaupmátt. Mikið framboð af pall-
bílum vestanhafs. Gríptu tækifærið og 
gerðu góð kaup. Dæmi um 2007/2008 
bíla: Ford F250 frá 2.400 þús., Dodge 
Ram 2500 frá 2.500 þús., Toyota 
Tundra frá 2.700 þús., GMC Sierra 
C/K 1500 frá 2.600 þús. S. 5522000 
- www.islandus.com.

 Húsbílar

Econoline 4x4 til sölu. Húsbíll með 
öllu. Verð 1200 þús. Uppl. síma 892 
3245 á sun.

 Kerrur

Kerra óskast til kaups. 2.hásinga með 
bremsum. Burðargeta 2-2.5 tonn. Má 
þarfnast lagfærningar. Uppl. í s. 893 
0454.

 Fjórhjól

100% Lán 100% Lán Polaris Sportsman 
800 ‘07 2007 ekinn 2200. Hvítt númer. 
Spil Rúða. S. 895 2811.

 Bátar

Sea-Doo RXP 07’ með kerru og stage 1 
eins og nytt stgr:1.1millj uppl:8486576

Óska eftir utanborðsmótor 10-15 hest-
öfl með löngum legg. Sími 862-2345

 Varahlutir

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

Varahl. í Renault Laguna árg. ‘94-’01. 
vélar, sjálfssk,bodyhl. o.fl. S: 8941822

 Hreingerningar

Hreingerningar ehf. S: 868 5599

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

Viltu koma heim og hafa allt hreint? 
Kem vikulega eða sjaldnar. 100% trún-
aður og heiðarleiki. S. 846 5155.

Smáauglýsingasíminn 
er opinn alla daga kl. 8–17

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

Afgreiðslan er opin:
alla virka daga   8–17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is



SUNNUDAGUR  28. september 2008 15

 Garðyrkja

HELLUBORG DÓRA 

Haustklippingar.
Nú er rétti tíminn fyrir garð-
snyrtingu ! Alhliða garðum-

hirða, garðvinna, hellulagnir ofl.
Upplýsingar í síma 616 9714 
eða helluborg@helluborg.is 

Halldór Sveinn Ólafsson 
www.helluborg.is

Trjáklippingar 
- garðyrkja.

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

mann vinna verkin.
Jóhannes garðyrkjumeistari s. 

846 8643.

Garðaþjónusta Íslands
Haustklippingar, haustþrif, trjáfellingar 
og öll önnur almenn garðvinna. S. 
866 9767.

Haustklippingar runna
Trjáfellingar, alhliða umhirða garða. 
Eiríkur Sæland garðyrkjumaður s. 848 
1723.

 Bókhald

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

Tek að mér bókhaldsvinnu, VSK-skil, 
launavinnslu og skilagreinar fyrir verk-
taka og/eða lítil fyrirtæki. S. 845 9519.

Bókhald, VSK, laun, framtöl, ársreikn-
ingar ofl. S. 696 3969 og á www.
ulfurinn.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 inni verkefnum. 
Tilboð eða tímavinna. Lítið mál ehf. S. 
896 5758.

Ódýr sandspörslun og málun. TS Málun 
ehf. Sími 663 3393.

 Búslóðaflutningar

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

Búslóðaflutningar
Tökum að okkur alla búslóðaflutninga 
og aðra flutninga. Góð þjónusta. Einnig 
aukamenn ef óskað er. Erum með 
besta verðið. Uppl. í síma 899 2536 
& 659 4403.

 Húsaviðhald

Húsaviðgerðir og málun
Málum þök, skiptum um bárujárn á 
þökum og smávægilegar múrviðgerðir 
og fl. Uppl. í s. 659 3598.

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

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

 Spádómar

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

Símaspá 894 5100
Er byrjuð að vinna aftur eftir fæðingar-
orlof. Bein miðlun og fyrirbænir. Opið 
frá kl. 21.00 - 24.00. visa/euro Laufey 
spámiðill.

 Önnur þjónusta

 Til sölu

Bar-afgreiðsluskenkur með skápum og 
skúffum. Mahogni. Upplýsingar í síma 
896 2590.

SKILTAGERÐ - verkstæði
Einstakt tækifæri. Góð tæki, m.a. 165 
cm prentari, 120 cm skurðarplotter, 
innréttingar, lager o.fl. til framl. á skilt-
um, límmerkingum, prentun ljósmynda 
á striga o.fl. Í leiguhúsnæði á góðum 
stað. v. 2,5 m. hagst. lán getur fylgt. S. 
896 9789.

 Hljóðfæri

Dúndurtilboð!
Klassískur gítarpakki frá 12.900 
kr. 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

 Til bygginga

Krossviður, timbur, dokar og fl. til sölu. 
S: 840-7273 og á www.ulfurinn.is

Harðviðar utanhússklæðning. 
120x20cm. Lengdir 3m-3,5m. Verð pr. 
fm 5300 kr. Uppl. í s. 869 9540.

Til sölu Dewalt afréttari og þykktar-
hefill ásamt fleiri vélum. Upplýsingar 
í 6963304

 Verslun

 Ýmislegt

ÚTSALA ÚTSALA 
- KOLAPORTIÐ - 

GLEÐISTÍGUR
Föt og fleira frá 200-300 kr !!!!!! 

Komið og gerið góð kaup á 
Gleðistíg. Allt á að seljast. Opið 

laugardag og sunnudag.
Gengið inn vestan megin 
við listhúsið. Gleðistígur 

Kolaportinu.

 Námskeið

INTENSIVE ICELANDIC I-IV
Level I: 4 weeks Md-Frd; 18-19:30 start 
13/10, 3/11, 1/12 Level II: 7 weeks; 
Md/Wd/Frd; 20-21:30 start 13/10, 
1/12. Level IV: 10 weeks; sat/sun 10-
11:30 start: 27/9. Ármúli 5, s.5881169. 
www.icetrans.is/ice

 Ökukennsla

Aðstoða við endurtökupróf og akst-
ursmat. Kenni allan daginn alla daga. 
Uppl. í s. 893 4515.

 Fyrir veiðimenn

Stórgóðir laxa- og silungamaðkar. Uppl. 
í s. 695 9774 eftir kl. 14

 Hestamennska

EIK-EIK-EIK EIK í hestagrindur og 
veggjaklæðningar hefluð nótuð og vel 
þurrkuð pantið tímanlega. Uppl. í s. 
691 8842.

 Gisting

Íbúðir í Barcelona, hagstætt verð. 
Menorca Mahon, Costa Brava, Playa 
De Aro. Valladolid og Reykjavík, sv.101 
Uppl. í s. 899 5863, www.helenjons-
son.ws & www.starblus.info

Til leigur á Florída nýtt 250m2 einbýli 
á einni hæð á Lake Nona svæðinu. S. 
8975520.

 Fæðubótarefni

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

www.perform.is - Mesta úrval landsins 
af fæðubótarefnum.

 Nudd

Ferðanuddbekkir, óléttubekkir, lök o.fl. 
Gott verð og gæði. Uppl. 891 6447 Óli.

Whole body massage Telepone 841 
8529.

 Heilsuvörur

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

Betri lífsstíll aukin orka með Herbalife. 
Reynsla í heilsuráðgjöf. Kaupauki/pruf-
ur. www.heilsuval.topdiet.is Rannveig 
iðjuþjálfi/einkaþj. s. 862 5920.

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

Þýsk þyngdarstjórn!
Náðu stjórn á þinni yfirþyngd með lítilli 
fyrirhöfn! Uppl. í s. 822 5443, allax@
simnet.is

Léttist um 22 kg á LR kúrnum. Aukin 
orka, vellíðan og aukakílóin hreint 
fjúka. Dóra 869-2024 www.dietkur.is

Atvinna

Þjónusta
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Atvinna TM

Atvinna

TRYGGINGAMIÐSTÖÐIN /  Aðalstræti 6  /  101 Reykjavík  /  Sími 515 2000  /  www.tryggingamidstodin.is

Umboðsmaður TM á Akranesi
Tryggingamiðstöðin auglýsir eftir umboðsmanni fyrir félagið á Akranesi. Markaðssvæði 
umboðsins er Akranes og nágrenni (póstnúmer 300 og 301). 

Leitað er að aðila sem hefur frambærilega aðstöðu til að taka á móti viðskiptavinum. 
Vakin er athygli á að starf umboðsmanns TM getur fallið vel að öðrum rekstri.  

Starfssvið: 

//  Ráðgjöf og sala á tryggingum til núverandi og nýrra viðskiptavina 
//  Tjónauppgjör 
//  Öflun nýrra viðskiptasambanda 

Hæfniskröfur:

//  Viðskipta- eða tæknimenntun æskileg   
//  Góð almenn tölvukunnátta 
//  Góð íslensku- og enskukunnátta 
//  Góð þekking og reynsla af atvinnulífi og staðháttum á markaðssvæðinu 
//  Reynsla og þekking á vátryggingum er kostur 

Umsækjendur þurfa að vera drífandi, skipulagðir og hafa góða þjónustulund. 

Athygli er vakin á því að umboðsmenn tryggingafélaga verða að uppfylla hæfiskröfur 15. og 16. gr. laga nr. 32/2005 
um miðlun vátrygginga. 

Umsóknarfrestur er til og með 12. október 2008. Umsækjendur eru beðnir að senda umsóknir merktar 
„Akranes – umboð“ á tölvupóstfangið starf@tm.is. Farið er með allar umsóknir sem trúnaðarmál. 

Anna Guðrún Auðunsdóttir, annag@tm.is, veitir frekari upplýsingar um starfið. 

TM er framsækið fyrirtæki sem hefur það að markmiði að veita viðskiptavinum sínum góða þjónustu þar sem þörfum hvers og eins 
er mætt af sanngirni. Í dag eru starfrækt 18 umboð á vegum TM víðs vegar um landið auk fjögurra útibúa. TM leggur áherslu á góð 
samskipti við umboðsmenn sína og veitir þeim stuðning við að ná árangri.

Járniðnaðarmaður
Íshlutir ehf óska eftir starfsmanni í járnsmíði

Leitað er að kröftugum einstaklingi með ríka þjónustulund
og tilbúin að takast á við krefjandi verkefni.

Þarf að geta hafi ð störf sem fyrst.

Upplýsingar gefur Samúel Sigurðsson í síma:
575 2400 og 693 3213 eða atvinna@ishlutir.com

Íshlutir ehf Völuteig 4 270 Mosfellsbæ
Sími: 575 2400.

Skapandi störf með skapandi fólki

Leikskólasvið

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.

Laus störf í leikskólum Reykjavíkurborgar

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

Deildarstjórar
Brekkuborg, Hlíðarhús 1, sími 567-9380
Heiðarborg, Selásbraut 56, sími 557-7350
Hraunborg, Hraunbergi 12, sími 557-9770
Sæborg, Starhaga 11, sími 562-3664
Ægisborg, Ægisíðu 104, sími 551-4810

Leikskólakennarar/leiðbeinendur
Brekkuborg, Hlíðarhús 1, sími 567-9380
Dvergasteinn, Seljavegi 12, sími 551-6312
Funaborg, Funafold 42, sími 587-9160
Gullborg, Rekagranda 14, sími 562-2455

Hálsakot, Hálsaseli 29, sími 557-7275
Heiðarborg, Selásbraut 56, sími 557-7350
Hof, Gullteigi 19, sími 553-9995. Einnig 50% staða e.h.
Hraunborg, Hraunbergi 12, sími 557-9770
Hulduheimar, Vættaborgum 11, sími 586-1870
Klettaborg, Dyrhömrum 5, sími 567-5970
Laufskálar, Laufrima 9, sími 587-1140
Laugaborg, við Leirulæk, sími 553-1325
Lækjaborg, við Leirulæk, sími 568-6351
Sæborg, Starhaga 11, sími 562-3664
Ægisborg, Ægisíðu 104, sími 551-4810
Öldukot, Öldugötu 19, sími 551-4881. Um er að ræða 
50% starf e.h.

Umsækjendur er vinsamlega beðnir að sækja um störfi n á 
heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf.

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

Laun eru skv. kjarasamningi Reykjavíkurborgar við 
viðkomandi stéttarfélög.
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Viltu vinna hjá skemmtilegu fyrirtæki?
Umslag ehf.  óskar eftir að ráða starfsmann í 
pökkunardeild. Starfi ð felur í sér vinnu við véla-
samstæðu er pakkar gögnum í umslög. Leitað er 
að starfsmanni með almenna vélaþekkingu og 
góða íslensku- og einhverja enskukunnáttu.

Umslag er framsækið fyrirtæki með sterka 
fyrirtækjamenningu þar sem gaman er að vinna.
Upplýsingar um starfi ð fást hjá Sveinbirni Hjálmarssyni 
(sveinbjorn@umslag.is) Sími: 533 5252

Til leigu 
120 ferm. skrifstofuhúsnæði við Ármúla.

Til leigu gott húsnæði á 3. hæð í hornhúsi við 
Ármúla. Húsnæðið skiptist í 5 herbergi og 

sameiginlegt rými. Sanngjörn leiga sem innifelur al-
lan sameiginlegan kostnað. Frekari upplýsingar 

fást hjá dogd@myway.com.

NÁMSKEIÐ Í GERÐ ÁHÆTTUMATS

Samkvæmt nýrri reglugerð skal gera skrifl ega áætlun um öryggi 
og heilbrigði á öllum vinnustöðum. Áhættumat er hluti af slíkri 
áætlun. Á námskeiðinu er kennd aðferð sem notuð er við gerð 
áhættumats. Heimavinna felst í að þátttakendur geri áhættumat 
fyrir vinnustaði sína.

Námskeiðið er ætlað atvinnurekendum, öryggisnefndum, 
ráðgjöfum og öðrum sem áhuga hafa á að fræðast um gerð 
áhættumats. Námskeiðið skiptist á tvo daga, þrjár klst. í senn, 
með viku millibili.

Næstu námskeið utan Reykjavíkur verða á Kirkjubæjarklaustri 28. 
október og 4.nóvember (skráning í síma: 483 4660) og á Akureyri 
5. og 12. nóvember (skráning í síma: 460 6800). 

Næstu námskeið í Reykjavík verða 7. og 14.október, 28. okt. og 4. 
nóvember, 11. og 18. nóvember, 25. nóv. og 2. desember, og 9. 
og 16. desember.

Þessi námskeið eru haldin að Bíldshöfða 16 í Reykjavík 
(húsnæði Vinnueftirlitsins). 
Sjá nánar á heimasíðunni: www.vinnueftirlit.is 

Skráning í síma 550 4600 (skiptiborð Vinnueftirlitsins).

ADR - ENDURMENNTUNARNÁMSKEIÐ
FYRIR ÖKUMENN SEM FLYTJA 

HÆTTULEGAN FARM, REYKJAVÍK

Fyrirhugað er að halda eftirfarandi ADR 
- endurmenntunarnámskeið í Reykjavík sem hér segir:

Grunnnámskeið    6. 10. 2008.

Flutningur í tönkum:    7. 10. 2008.

Flutningur á sprengifi mum farmi  8. 10. 2008.

Til að að endurnýja réttindi fyrir fl utninga á hættulegum 
farmi í tönkum og fyrir fl utning á sprengifi mum farmi verður 
viðkomandi að hafa gild réttindi fyrir stykkjavörufl utninga 
(grunnnámskeið).

Skrá skal þátttöku og greiða námskeiðs- og skírteinisgjald í 
síðasta lagi föstudaginn 3. 10. 2008.

Skráning og nánari upplýsingar á skrifstofu Vinnueftirlitsins í 
Reykjavík, Bíldshöfða 16, sími 5504600.

TækjaCenter ehf
Óskar eftir vélvirkjum/bifvélavirkjum til starfa 
sem fyrst. Einnig vantar okkur starfsfólk í 
hjólbarða og smurþjónustu. Mikil vinna í boði og
góð laun fyrir gott fólk.

Nánari uppl. veitir Bjarki Jónsson í síma
860-6470 eða á e-mail bjarki@tkc.is

TækjaCenter er þjónustuaðili fyrir
vörumerki vélasviðs Heklu
og er staðsett á Reyðarfirði.

Austurvegi 20- Reyðarfirði
sími 470-0470 – fax 470-0475  
www.tkc.is – tkc@tkc.is

Teiti veisluþjónusta Broadway óskar eftir að ráða starfsfólk í eftirfarandi störf:

- Yfirmann í veislusölum
- Stillingastjóra í veitingasal
- Starfsfólk á bar

Umsóknir og ferilskrá umsækjenda sendist á tölvupóstfangið borgar@broadway.is

Teiti veisluþjónusta Broadway óskar að ráða

Teiti, veisluþjónusta Broadway hefur í 30 ár verið eitt framsæknasta
fyrirtæki landsins í veislu- funda- og ráðstefnuhaldi fyrir fyrirtæki,
einstaklinga, félagasamtök og stofnanir. Teiti rekur 18 veislusali
og tónleikaaðstöðu sem tekur allt að 2200 manns.

Veisluþjónusta Broadway

Veislusalir - Veitingar - ViðburðarstjórnunVeisluráðgjöf -

Teiti, veisluþjónusta Broadway

Leyfðu okkur
         að aðstoða.

Skráðu þig á
www.hhr.is.

» Ráðningarþjónusta

HH Ráðgjöf, Ráðningarþjónusta • Fiskislóð 81 • 107 Reykjavík
Sími: 561 5900 • Fax: 561 5909 • hhr@hhr.is • www.hhr.is

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

    Ert þú í
 atvinnuleit?

Til leigu

Námskeið
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Auglýsing á útboðum í Dalabyggð

Útboð 1
Dalabyggð óskar eftir tilboðum í viðbyggingu og fullnaðarfrágang á 
viðbygginu við Dvalar og hjúkrunarheimilinu Silfurtún Búðardal.
Um er að ræða 53m² viðbyggingu sem byggð verður við núverandi 
foranddyri húsin.

Samantekt sundurliðast eftirfarandi:
• Jarðvinna
• Burðarvirki
• Lagnir
• Rafl agnir 
• Frágangur innanhúss
• Frágangur utanhús.

Verkinu skal vera að fullu lokið eigi síðar en 20.02.09.

Tilboð merkt:
Tilboð Silfurtún Dalabyggð
Viðbygging 2008 

Útboðsgögn verða til sýnis og sölu á kr. 5.000 hjá skrifstofu Dala-
byggðar  frá og með Þriðjudeginum 30. september 2008. Tilboðin 
verða opnuð á skrifstofu Dalabyggðar 14. nóvember 2008 kl. 14°° 
að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

Útboð 2
Dalabyggð óskar eftir tilboðum í klæðningu og fullnaðarfrágang á  
útveggjum við grunnskólann Tjarnarlundi Saurbæ Dalabyggð.
Um er að ræða að klæða útveggi með annarsvegar sléttri 
klæðningu og hinsvegar með báraðri  klæðningu á til þess gerða 
burðargrind. Einangra  skal veggi undir klæðningu.

Verkinu skal vera að fullu lokið eigi síðar en 15.12.08

Tilboð merkt:
Tilboð Tjarnarlundur Dalabyggð
Klæðning 2008

Útboðsgögn verða til sýnis og sölu á kr. 5.000 hjá skrifstofu Dala-
byggðar  frá og með Þriðjudeginum 30. september 2008. Tilboðin 
verða opnuð á skrifstofu Dalabyggðar 14 nóvember 2008 kl. 14.15  
að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

Skipulags og byggingarfulltrúi 
Dalabyggðar.

Auglýsing vegna úthlutunar 
atvinnuleyfa til aksturs 

leigubifreiða.
Vegagerðin auglýsir laus til umsóknar 23 leyfi  til leiguaksturs 
á höfuðborgarsvæðinu og Suðurnesjum og 1 leyfi  á Akureyri.

Þeir einir geta sótt um leyfi  sem hyggjast stunda akstur 
leigubifreiðar að aðalatvinnu. Til að öðlast leyfi  þurfa umsækj-

endur að uppfylla skilyrði leyfi s skv. 5. gr. laga nr. 134/2001 
og reglugerðar nr. 397/2003 um leigubifreiðar, með síðari 

breytingum.

Úthlutun leyfa fer fram á grundvelli starfsreynslu við akstur 
leigubifreiðar, sbr. ákvæði 6. gr. reglugerðar nr. 397/2003.

Umsóknareyðublöð má nálgast á vegagerdin.is/leyfi sveitingar, 
eða í afgreiðslu Vegagerðarinnar Borgartúni 5 í Reykjavík. 
Þeir sem þegar hafa sótt um leyfi  þurfa ekki að endurnýja 

umsóknir sýnar.

Umsóknarfrestur er til 7. október. 2008.

Sjóðurinn Blind börn á Íslandi
Sjóðurinn Blind börn á Íslandi veitir styrki til blindra 
og sjónskertra barna á Íslandi allt að 18 ára aldri.  

Úthlutað verður styrkjum úr sjóðnum á fyrsta 
vetrardag sem er 25.október næstkomandi.  
Umsóknir um styrki þurfa að hafa borist eigi 
síðar en 20.október 2008

Umsóknir skal senda til Blindrafélagsins,  
Hamrahlíð 17  skulu vera skrifl egar og þeim fylgja 
kostnaðaráætlun vegna þess sem sótt er um.  

Listamannalaun 2009
Umsóknarfrestur listamannalauna rennur út 2. október 
kl.17.00.  

Eyðublöð fást á skrifstofu stjórnar listamannalauna 
Túngötu 14 og á www.listamannalaun.is.

Umsóknum skal skila á skrifstofu Stjórnar listamanna-
launa, Hallveigarstöðum, Túngötu 14, 101 Reykjavík.

Stjórn listamannalauna

ÚTBOÐ
Frágangur þaka

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

Grunnskólinn á Egilsstöðum 
Viðbygging og breytingar

Frágangur utanhúss – Frágangur þaka

Verkið felst í útvegun og niðurlögn á þakpappa-
klæðningu á þök Grunnskólans á Egilsstöðum. 
Aðalverktaki verksins er Malarvinnslan ehf. 
Væntanlegur undirverktaki vegna útboðs þessa
verður undir stjórn aðalverktaka.  
Helstu magntölur eru:
Viðsnúin þök með fargi                          1.215 m2

Hefðbundin pappaþök                      1.318 m2

Endurnýjun þaka                                       757 m2

Framkvæmdatími er frá 1. nóvember 2008 til 
10. júlí 2009
Útboðsgögn  fást  afhent  hjá  VSÓ Ráðgjöf, 
Borgartúni 20, Reykjavík og Verkfræðistofu
Austurlands, Kaupvangi 5, Egilsstöðum frá og með
miðvikudeginum 24. september 2008. Einnig er 
hægt að óska eftir gögnum á rafrænu formi með 
því að senda póst á netfangið vso@vso.is
Tilboð verða opnuð á skrifstofu VSÓ Ráðgjafar,
Borgartúni 20, Reykjavík og Verkfræðistofu
Austurlands,  Kaupvangi 5,  Egilsstöðum,
miðvikudaginn 15. október 2008, kl. 11:00. 

14591 – Egilstaðafl ugvöllur
– Lenging öryggissvæðis, jarðvinna 

Ríkiskaup, fyrir hönd Flugstoða ohf. óska eftir 
tilboðum í verkið: Egilstaðafl ugvöllur – Lenging 
öryggissvæðis, jarðvinna 
Öryggissvæðið við norðurenda fl ugbrautarinnar 
skal lengt um 90 m. Grafa skal burtu ónothæft 
efni og fylla í með efni sem verkkaupi útvegar 
úr námu í Mýnesi sem er í um 2 km fjarlægð frá 
vinnusvæði. Fergja skal öryggissvæði og jafna út 
uppgröft.
Setja skal ræsi í Eyvindará og kíl til að gera færan 
námuveg að Mýnesnámu. 

Helstu verkþættir eru: 
• Uppúrtekt 18.000 m3 
• Fylling  19.000 m3 
• Burðarlag   8.000 m3 
• Farg    6.000 m3 

Nánari upplýsingar er að fi nna í útboðsgögnum 
sem eru  aðgengileg á  vef Ríkiskaupa,  
www.rikiskaup.is. 
Opnun tilboða verður 9. október 2008 kl. 14.00 
hjá Ríkiskaupum, Borgartúni 7c, 105 Reykjavík. 

Útboð skila árangri!

Auglýsing um lausar lóðir Dalabyggð.
Dalabyggð auglýsir eftir umsóknun  um lóðir við 
Vesturbraut í Búðardal.
Um er að ræða 2 verslunar- og þjónustulóðir við Vestfjarðarveg 
(60) í Búðardal.  Staðsetning lóðanna er mjög góð, áberandi og 
með góðu aðgengi. Byggingarskilmálar samkvæmt deiliskipulagi.

Lóð A.
Þeirri er komið er fyrst að sunnan má reisa 1h byggingar vegna 
bensínsölu, verslunar- veitingar og þjónustubyggingar vegna 
hjól- og tjaldhýsasvæða með snyrtingum og gistimöguleikum á 
smáhýsum.
Byggingarreitur er um 3.230m². Gert er ráð fyri allt að 75 
bílastæðum og amk 5-7 stæðum fyrir rútur og fl utningabíla með 
tengivagna. Þá má hluti af bílastæðum vera inn á byggingarreit.

Umferð frá suðri til norðurs er um sameiginlega húsagötu með 
bílastæðum samsíða Vestfjarðarveginum.

Lóð B.
Lóð B er nær núverandi verlunar- og þjónustukjarna. Þar má reisa 
1h byggingar vegna verslunar- og þjónustubyggingy fyrir léttari 
starfsemi. 
Byggingarreitur er stóru um 2.700m². Gert er ráð fyrir allt að 60 
bílastæðum og amk. 5 stæðum fyir rútur og fl utningabíla með 
tengivagna. Þá má hluti af bílastæðunum vera inn á byggingarreit. 

Umferð frá suðri til norðurs er um sameiginlega húsagötu með 
húsagötu með bílastæðunum samsíða Vestfjarðarveginum.

Umsóknir skulu berast á skrifstofu  Dalabyggðar Miðbraut 11 370 
Búðardal

Umsóknafrestur er til 15.10.08.

Nánari upplýsingar gefur skipulags og byggingarfulltrúi í 430-4700. 

Skipulags og byggingarfulltrúi 
Dalabyggðar.

Tilkynningar Styrkir

Útboð

Auglýsingasími

– Mest lesið



Jeep Grand Cherokee Overland 4,7HO 
árg. 2002. Flott eintak ekinn 142.000.-
km Verð 1.780.000.- skoðum skipti sjá 
myndir www.bilasalaislands.is raðnu-
mer 178726.

Bílasala Íslands
Skógarhlíð 10, 110 Rvk.

Sími: 510 4900
896 1337 / 896 9693

www.bilasalaislands.is

Fjórhjólaleiga: Can-Am Outlander 400 
XT, 2ja manna. Kawasaki KVF 750. 
Mótorhjólaleiga: Suzuki VSTROM 650. 
Kawasaki KLR 650. Kawasaki VERSYS 
650. Yamaha XT 660.

Fjórhjóla og mótorhjólaleigan
Sími: 6951855

www.ridingiceland.is

MMC Pajero GLS, árg. 2004, ek.78þús.
km, Sjálfsk. Dísel, Dráttarkúla, Topplúga, 
Leður og fl. Stgr.Tilboð 3890þús.kr, 
Listaverð 4290þús.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

Haustútsölurnar í USA lækka verð og 
auka kaupmátt. Nýir og nýlegir bílar 
frá öllum helstu framleiðendum. Yfir 
þrjár milljónir bíla á skrá. Dæmi um 
2007/2008: Dodge Caliber frá 2.030 
þús., Dodge Caravan og Chrysler 
Town and Country frá 2.000 þús., 
Toyota Camry frá 2.550 þús., Dodge 
Charger SXT frá 2.400, S. 5522000 
- www.islandus.com.

Nýir og nýlegir bílar frá öllum helstu 
framleiðendum. Við finnum drauma-
bílinn. 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.

M.Benz E-270 Cdi Eleg. árg. ‘01, Ek. 
188þ. Innfl. ‘07. Sóllúga. Ásett 1450 þ. 
S. 660 6214.

Mercedes Benz E200 
Kompressor

Árg. ‘04 ekinn. 72þús.km. Steingrár, 
glertopplúga. Fallegur bíll. Áhv. 1500 
þús. Verð 2.950 þús. Uppl. í s. 822 
6400.

Eðalbenz til sölu. Benz 300 SD, 1979 í 
mjög góðu standi, nýkominn frá USA, 
óryðgaður. GETUR GENGIÐ FYRIR 
NOTAÐRI MATAROLÍU, ÓKEYPIS. fæst 
á 950 þ. Uppl. í s. 899 0410.

Glæsilegur Mercedes Benz C230 K 
Sport til sölu, árg. ‘05, ekinn 45þ. 
km. Nýjar 18“ Benz felgur. Uppl. í s. 
897 3236.

Lækkað verð
Vegna brottfluttnings er Toyota Avensins 
árg’05 til sölu á mjög góðu verði ek. 19 
þ. km. ssk. álfelgur og filmur í rúðum 
topp eintak. Uppl. í s. 896 7799.

Sun-Lite camper pallhysi svefn:3-4 
gasmiðstöð,vaskur,eldavél passar á 
allar tegundir pallbíla uppl:8486576

Til sölu Hyundai Tucson 2,7 bensín 
ssk. ek 34þ árg 25/01 07 Nýr auka 
dekkjagangur dráttarkrókur ofl. Ásett 
verð 3,100þ fæst á 2,150þ stgr Uppl í s: 
8205207 og 6591380

Til sölu mjög gott eintak af OPC árg. 
2007 ek. 20. þús. uppl. í s. 892-1524.

Vinnubílar til sölu
2.Cit.Berlingo árg.2007 bensín, 1.Cit.
Berlingo árg.2007 dísel, 1.Opel combo 
árg.2007 dísel, 1.Nissan Primaster 
árg.2007 dísel. Yfirtaka á góðum erlend-
um lánum. Uppl. Stefán 824 1450.

Til sölu Go-kart 125cc vantskældur 
þarfnast lagf. kr. 75þ. Til sölu 3 hjóla 
kerra kr. 45þ. Og til sölu Honda CRF 
250cc ‘07 lítur út sem nýtt, þarfnast 
lagf. tilb. óskast. S. 659 2961, Stjáni.

Disel
M.Benz. E320 árg.’04. Ek. 160þ. Station. 
Einn með öllu! Fæst á yfirtöku. Uppl. í 
s. 844 5222.

Vw Golf árg. ‘06 sjsk. ek. 36 þús. yfirt. á 
láni 2,1 milj. Uppl. í s. 893 6114.

Nissan Terrano árg. ‘96. Sk. ‘09. Tilboð. 
S. 698 1367.

Mc Benz 180 Kompressor. árg. ‘05 Sjsk. 
Ek. 17 þús. Sk. ‘10 Yfirt. á láni og ég 
borga 700 þús. út. S. 690 1021.

 0-250 þús.

Toyota Corolla Xli, ‘94, 1,6, ek. aðeins 
128þ. ssk., verð 220þ. Uppl. í s. 698 
6229.

Sjálfsk. og ek. 74 þ. á 
230 þ !

Daihatsu Grand Move árg. ‘98, ek. 74 
þús. Sk. ‘09. Góður bíll. Ásett verð 320 
þús. Tilboð 230 þús. S. 841 8955.

Skodi st. ‘03. Ek 70 þ. Ásett verð 990 
þús. Fæst á yfirtöku + 150 þús. stgr. Í 
topp st.!Uppl. í s. 663 3505.

 250-499 þús.

Opel Corsa 1.2 L árg. ‘00 ek. 135 þús. 
km. Sparneytinn vel með farinn, bíll í 
góðu ástandi, sumardekk á áli og vetr-
ardekk á stáli. Uppl. í s. 896 3332.

Pajero V6 Langur árg. ‘93 ek. 263 þús.
k Vel við haldið, bíll í topp standi, vél 
upptekin í maí ‘08, smurbók frá byrjun. 
Skoðaður ‘09. Uppl. í s. 896 3332.

Svaka bull verð!!!!!!!
Mercedes Benz 230CE árgerð 1992 
fluttur inn ‘98. keyrður 230þús. Sk. ‘09 
sjálfskiptur, krókur, Ljóst leður, cruise 
control. 17“ felgur, vetradekk á orginal 
felgum fylgja, mikið endurnýjaður verð 
490.000.- mega bull verð 349.000 - 
Uppl. í síma 865 3769 Magnús.

Nei váááá!!!!!!!
Nissan Terrano II árg. ‘97 ek. 190þ.
km 2.4 bensín vél. 31“ dekk 7 manna, 
krókur, cd, spilari, nýtt púst, sk. ‘09. 
Flottur bíll gott verð 490.000 - tilboð 
nú 290.000 - Uppl. í síma 863 0149.

 500-999 þús.

Ford Explorer XLT 4WD árg. 2002, ekinn 
196.000 km, 7 manna, ABS bremsur, 
álfelgur, fjarstýrðar samlæsingar, loft-
kæling, 2 miðstöðvar, dráttarkúla, stig-
bretti, spólvörn, litað gler, þakbogar, 
6cyl 4 lítra vél, nýir bremsudiskar og 
klossar, nýir gormar aftan, nýskoðaður 
09, lítur mjög vel út og mjög vel með 
farinn. Verð 990.000 ekkert áhvílandi. 
Uppl. í síma 898 6750.

Peugeot SW Break 1600, árg. 2004 ek. 
94 þús. ný tímar., nýtt púst, topp smur-
bók, ásett verð hjá umboði 1190 þús. 
tilboð 790 þús. Uppl. í s. 820 7111.

Góður jeppi Til sölu er Honda CR-V árg. 
1998 ssk. skoðaður 09. Sími 849-5514

 1-2 milljónir

Fínn Ford Focus Trend station ‘05 ek. 55 
þús. til sölu á yfirtöku 1,3m. Uppl. gefur 
Jói í s. 696 2269.

 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, s. 5522000. Hybrid-bílar eru 
nú fáanlegir frá fjölmörgum framleið-
endum: Chevrolet, Ford, GMC, Honda, 
Lexus, Mazda, Mercury, Saturn, Toyota 
o.fl. www.islandus.com.

BMW M5 02 árg ekinn 110 þús.Mjög 
gott eintak og áhvílandi lán.Afb.80 þús.
uppl.8625298

MB Sprinter 318 CDI. 2007 Ekinn 12000. 
5 manna. Allur klæddur og einangrað-
ur, olíumiðstöð m fj.st. Aukarafgeymir 
orginal ofl. Skipti athuguð. S; 8211173

 Bílar óskast

Óska eftir Toyotu má kosta allt að 300 
þúsúnd. Upplýsingar í síma 899-2190

Óska eftir bíl í skiptum fyrir íbúð á 
Ólafsfirði. Verðhugmynd ca. 3 milj. 
Uppl. í s. 867 1795.

 Jeppar

Haustútsölurnar í USA lækka verð 
og auka kaupmátt. Mikið framboð 
af jeppum. Dæmi um 2007/2008: 
Dodge Durango frá 2.900 þús., Ford 
Explorer frá 2.900 þús., Jeep Grand 
Cherokee frá 3.000 þús. S. 5522000 
- www.islandus.com.

TilboðTilboðTilboð Hyundai Tucson lux 
með öllu árg.2005 ekinn 46000 km. 
Tveir dekkjagangar á álfelgum. Góður 
bíll sem fengið hefur topp viðhald. 
vsk.bíll, tilvalinn fyrir atvinnurekendur. 
Auðvelt að breyta yfir á blá númer. Verð 
aðeins 1900 þús. s:8972010

Til sölu Toyota LC 100 1998 breytt-
ur 35“ dökk grænn einn m/öllu upl 
8927687

 Pallbílar

Haustútsölurnar í USA lækka verð og 
auka kaupmátt. Mikið framboð af pall-
bílum vestanhafs. Gríptu tækifærið og 
gerðu góð kaup. Dæmi um 2007/2008 
bíla: Ford F250 frá 2.400 þús., Dodge 
Ram 2500 frá 2.500 þús., Toyota 
Tundra frá 2.700 þús., GMC Sierra 
C/K 1500 frá 2.600 þús. S. 5522000 
- www.islandus.com.

 Húsbílar

Econoline 4x4 til sölu. Húsbíll með 
öllu. Verð 1200 þús. Uppl. síma 892 
3245 á sun.

 Kerrur

Kerra óskast til kaups. 2.hásinga með 
bremsum. Burðargeta 2-2.5 tonn. Má 
þarfnast lagfærningar. Uppl. í s. 893 
0454.

 Fjórhjól

100% Lán 100% Lán Polaris Sportsman 
800 ‘07 2007 ekinn 2200. Hvítt númer. 
Spil Rúða. S. 895 2811.

 Bátar

Sea-Doo RXP 07’ með kerru og stage 1 
eins og nytt stgr:1.1millj uppl:8486576

Óska eftir utanborðsmótor 10-15 hest-
öfl með löngum legg. Sími 862-2345

 Varahlutir

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

Varahl. í Renault Laguna árg. ‘94-’01. 
vélar, sjálfssk,bodyhl. o.fl. S: 8941822

 Hreingerningar

Hreingerningar ehf. S: 868 5599

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

Viltu koma heim og hafa allt hreint? 
Kem vikulega eða sjaldnar. 100% trún-
aður og heiðarleiki. S. 846 5155.

Smáauglýsingasíminn 
er opinn alla daga kl. 8–17

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

Afgreiðslan er opin:
alla virka daga   8–17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is
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 Garðyrkja

HELLUBORG DÓRA 

Haustklippingar.
Nú er rétti tíminn fyrir garð-
snyrtingu ! Alhliða garðum-

hirða, garðvinna, hellulagnir ofl.
Upplýsingar í síma 616 9714 
eða helluborg@helluborg.is 

Halldór Sveinn Ólafsson 
www.helluborg.is

Trjáklippingar 
- garðyrkja.

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

mann vinna verkin.
Jóhannes garðyrkjumeistari s. 

846 8643.

Garðaþjónusta Íslands
Haustklippingar, haustþrif, trjáfellingar 
og öll önnur almenn garðvinna. S. 
866 9767.

Haustklippingar runna
Trjáfellingar, alhliða umhirða garða. 
Eiríkur Sæland garðyrkjumaður s. 848 
1723.

 Bókhald

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

Tek að mér bókhaldsvinnu, VSK-skil, 
launavinnslu og skilagreinar fyrir verk-
taka og/eða lítil fyrirtæki. S. 845 9519.

Bókhald, VSK, laun, framtöl, ársreikn-
ingar ofl. S. 696 3969 og á www.
ulfurinn.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 inni verkefnum. 
Tilboð eða tímavinna. Lítið mál ehf. S. 
896 5758.

Ódýr sandspörslun og málun. TS Málun 
ehf. Sími 663 3393.

 Búslóðaflutningar

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

Búslóðaflutningar
Tökum að okkur alla búslóðaflutninga 
og aðra flutninga. Góð þjónusta. Einnig 
aukamenn ef óskað er. Erum með 
besta verðið. Uppl. í síma 899 2536 
& 659 4403.

 Húsaviðhald

Húsaviðgerðir og málun
Málum þök, skiptum um bárujárn á 
þökum og smávægilegar múrviðgerðir 
og fl. Uppl. í s. 659 3598.

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

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

 Spádómar

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

Símaspá 894 5100
Er byrjuð að vinna aftur eftir fæðingar-
orlof. Bein miðlun og fyrirbænir. Opið 
frá kl. 21.00 - 24.00. visa/euro Laufey 
spámiðill.

 Önnur þjónusta

 Til sölu

Bar-afgreiðsluskenkur með skápum og 
skúffum. Mahogni. Upplýsingar í síma 
896 2590.

SKILTAGERÐ - verkstæði
Einstakt tækifæri. Góð tæki, m.a. 165 
cm prentari, 120 cm skurðarplotter, 
innréttingar, lager o.fl. til framl. á skilt-
um, límmerkingum, prentun ljósmynda 
á striga o.fl. Í leiguhúsnæði á góðum 
stað. v. 2,5 m. hagst. lán getur fylgt. S. 
896 9789.

 Hljóðfæri

Dúndurtilboð!
Klassískur gítarpakki frá 12.900 
kr. 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

 Til bygginga

Krossviður, timbur, dokar og fl. til sölu. 
S: 840-7273 og á www.ulfurinn.is

Harðviðar utanhússklæðning. 
120x20cm. Lengdir 3m-3,5m. Verð pr. 
fm 5300 kr. Uppl. í s. 869 9540.

Til sölu Dewalt afréttari og þykktar-
hefill ásamt fleiri vélum. Upplýsingar 
í 6963304

 Verslun

 Ýmislegt

ÚTSALA ÚTSALA 
- KOLAPORTIÐ - 

GLEÐISTÍGUR
Föt og fleira frá 200-300 kr !!!!!! 

Komið og gerið góð kaup á 
Gleðistíg. Allt á að seljast. Opið 

laugardag og sunnudag.
Gengið inn vestan megin 
við listhúsið. Gleðistígur 

Kolaportinu.

 Námskeið

INTENSIVE ICELANDIC I-IV
Level I: 4 weeks Md-Frd; 18-19:30 start 
13/10, 3/11, 1/12 Level II: 7 weeks; 
Md/Wd/Frd; 20-21:30 start 13/10, 
1/12. Level IV: 10 weeks; sat/sun 10-
11:30 start: 27/9. Ármúli 5, s.5881169. 
www.icetrans.is/ice

 Ökukennsla

Aðstoða við endurtökupróf og akst-
ursmat. Kenni allan daginn alla daga. 
Uppl. í s. 893 4515.

 Fyrir veiðimenn

Stórgóðir laxa- og silungamaðkar. Uppl. 
í s. 695 9774 eftir kl. 14

 Hestamennska

EIK-EIK-EIK EIK í hestagrindur og 
veggjaklæðningar hefluð nótuð og vel 
þurrkuð pantið tímanlega. Uppl. í s. 
691 8842.

 Gisting

Íbúðir í Barcelona, hagstætt verð. 
Menorca Mahon, Costa Brava, Playa 
De Aro. Valladolid og Reykjavík, sv.101 
Uppl. í s. 899 5863, www.helenjons-
son.ws & www.starblus.info

Til leigur á Florída nýtt 250m2 einbýli 
á einni hæð á Lake Nona svæðinu. S. 
8975520.

 Fæðubótarefni

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

www.perform.is - Mesta úrval landsins 
af fæðubótarefnum.

 Nudd

Ferðanuddbekkir, óléttubekkir, lök o.fl. 
Gott verð og gæði. Uppl. 891 6447 Óli.

Whole body massage Telepone 841 
8529.

 Heilsuvörur

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

Betri lífsstíll aukin orka með Herbalife. 
Reynsla í heilsuráðgjöf. Kaupauki/pruf-
ur. www.heilsuval.topdiet.is Rannveig 
iðjuþjálfi/einkaþj. s. 862 5920.

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

Þýsk þyngdarstjórn!
Náðu stjórn á þinni yfirþyngd með lítilli 
fyrirhöfn! Uppl. í s. 822 5443, allax@
simnet.is

Léttist um 22 kg á LR kúrnum. Aukin 
orka, vellíðan og aukakílóin hreint 
fjúka. Dóra 869-2024 www.dietkur.is

Atvinna

Þjónusta
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 Líkamsrækt

 Húsgögn

Gott 3 ára rúm 2x90cm boxdýnur, 
þykk yfirdýna 180x200 verð 50.000 
895-2709 Óli

 Dýrahald

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

mynni.is
Sími 566 8417 og www.dals-

mynni.is

Silky Terrier hvolpar. Erum 4 hrein-
ræktaðir flottir og frábærir félagar og 
óskum eftir góðum eigendum. Gott 
upplag og pabbi margverðlaunaður. 
Uppl. hs.5553990 vs.5673522.

 Húsnæði í boði

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

www.heimkynni.is
Til leigu 3ja og 4ja herbergja 

íbúðir, lausar strax.
Allar frekari upplýsingar á 

heimasíðu okkar www.heim-
kynni.is

101 Reykjavík Þú þarft 
bara að flytja inn með 

fötin þín
Herbergi með öllu til leigu. 
2 fullbúin eldhús, setustofa, 

fullbúið þvottahús, 4 sturtur, 3 
salerni, netið og Stöð 2.

Uppl. í s. 897 1016.

Free rent in September
Grand opening special. Long term rent 
guesthouse. Tel. 824 4530.

Opnunartilboð
Frítt í september. Langtímaleiga á gisti-
heimili. Uppl. í s. 824 4530.

60fm hús til leigu í Keflavík. Húsgögn 
innifalin garður og bílastæði. 95,000/
mán Síma: 659-5386 60sqm house 
for rent in Keflavík. Fully furnished, 
garden and parking. 95,000/month. 
Call: 659-5386

Lítið herb. m/húsg TV ofl., WC +þvotta-
hús. 45 þús./mán. + 1 mán. trygging. 
S. 820 3515.

75.fm íbúð nálægt H.Í og miðbæ til 
leigu. V. 150þ. á mán. m/rafm. og hita. 
Uppl. í s. 899 2230.

Góð 4ra herb. íbúð til á svæði 
104. V. 149 þ. á mán. m/húsasjóð. 
Langtímaleiga. S. 845 0983.

Einbýlishús ca. 140fm m/ blómaskála 
til leigi í Árbæjarhv. Mánaðarl. kr. 160þ. 
S. 587 5741.

12.fm herb. í kóp til leigu. Ísskápur og 
eldunaraðst. og aðgangur að snyrtingu. 
Uppl í s. 847 1054.

3 herb. íbúð í Hlíðunum til leigu. Uppl. 
í s. 770 6090.

Til leigu 2 rúmgóð herbergi á svæði 
104. Aðgangur að öllum þægindum. 
Uppl. í s. 690 5838.

Til leigu mjög hugguleg fjögurra her-
bergja íbúð á besta stað í bænum, 
Dunhaga á svæði 107, rétt við Háskóla 
íslands. Tvö svefnherbergi og tvær 
stofur, geymsla í kjallara, samtals 99 
fermetrar. Íbúðin er á þriðju hæð. Öll 
tæki fylgja með innbyggð í eldhúsinn-
réttingu. Tengi fyrir þvottavél á baði. 
Óskað er eftir traustum og reglusömum 
leigjendum. Uppl. í símum 699 3759 
og 770 2622.

Rooms for a long term rent in a 
Guesthouse in 108 Reykjavik. Pokoje 
do wynajecia na terenie Reykjavik 108, 
tanio i dostepne od zaraz. Tel. 894 
1949.

2ja herb. íbúð í Hlíðunum, 74fm. Laus 
1.okt. Uppl. í s. 897 2021

Þriggja herb, íbúð til leigu í Hfj. leigist 
með húsg. Innif. hússj. Verð á mán. kr. 
150.000.- trygg. tveir mán í pen. Íb. er 
laus 1. okt. Uppl. í s. 824 8864

2 rooms for rent with balcony, down 
town 101 (Bankastræti), sharing 
Bathroom, living room and big kitchen 
with washing machine. Only orderlin-
ess (reglusemi) people, no smoking 
or partying aloud. Available now. 
Information 897 7922.

70 fm 2ja herbergja íbúð á Laugavegi 
40 með 15 fm svölum og heitum potti. 
Lyfta í húsi. Verð 135 þús. + rafm. og 
hiti á mán.Laus 1 Okt. Uppl. í s. 896 
4029.

Til leigu lítil stúdíóíbúð í Stórholti, Rvk. 
S. 899 3749.

Nýuppgert raðhús til leigu í Fossvogi. 
Laust strax. Uppl. í s: 770 0878

Ný uppgerð 4h. 93fm íbúð á Ránargötu 
í 101 rvk. til leigu. verð 165þ s:898-
3946

Mjög snyrtileg 10-15 fm herbergi til 
leigu í 105, i-net, wc, sturta, þv.vél, frá 
39 þús/mán, sími 8635514.

Til leigu 2 herb. íbúð í Keflavík. Sér 
inngangur. 60 þús.+ rafm. & hiti 894-
8909

2herb.íbúð til leigu í seljahverfinu 
V.80000þús.2mán. f.f. S.8430117

3h. 85fm í Hafnf. Verð 142þ+hiti/rafm. 
Sjá: http://supersonic.eloadsheet.net/
ibudir .Laus strax.Upp.664 6501.

Er með 3 herb. íbúð til leigu í hverfi 
101, steinhús, nýuppgert. Reglusemi og 
reykleysi skilyrði. Uppl. í s. 861 6841.

 Húsnæði óskast

Bifvélavirkja vantar húsnæði á höf-
uðborgar svæðinu eða Njarðvík. Er 
með 2 börn, væri gott nálægt skóla. 
Upplýsingar í síma 618 0002.

Hjón með 2 lítil börn og hund óska 
eftir rúmgóðu og björtu húsnæði til 
langtímaleigu með bílskýli eða bíl-
skúr. Greiðslugeta 150 þús. Skilvísum 
greiðslum og reglusemi heitið. Uppl. í 
s. 866 0771.

Young serious man from Latvia is look-
ing for an apartment or studio till 
80.000 ISK per month. 8627831 Andris

Óska eftir 4.herb. íbúð í Hfj eða Kóp. 
Uppl. í s. 848 2101.

 Húsnæði til sölu

Til sölu býli á suður Skáni Svíþjóð 120 
km frá K - höfn. Húsið er staðsett á 
besta golfsvæði þar sem 4 vellir eru og 
eru 10 km að strönd Östralen. Húsið er 
138 m2 að grunfleti ásamt 70 m2 risi 
sem er með verönd. Garðskáli sem er 
sambygður við húsið 55m2 sundlaug, 
er í garðskála, útihús 110 m2,hluti 
af eigninni þarfnast lagfæringar Húsið 
er á eignarlandi 1,3 hektarar. Verð 
1,400,000 sek. Uppl. sendist á email: 
asor@hive.is Sími: 869 9540

 Sumarbústaðir

Til sölu er sumarbústaðalóð á fallegum 
stað í landi Ásgarðs í Grímsnesi, lóðin 
er 7500 fm og er eignarlóð. Frekari 
uppl. í símum 896 6240 og 561 6045.

 Atvinnuhúsnæði

Til leigu:
Norðurhella - 85 fm iðnaðarbil 

Stórhöfði - 110 fm iðnaðarbil 

Grandatröð 120 fm iðnaðarbil 
Lager/iðnaðarhúsnæði frá 85 
til 14.000 fm Fákafen - 150 fm 

verslunarpláss 

Ármúla - 185 fm verslunarpláss 

Glæsibær - 200 fm verslunar-
pláss Verslunarhúsnæði frá 50 
til 6.000 fm Skrifstofuhúsnæði 

frá 10 til 15.000 fm
Uppl. um þessi og önnur 

atvinnuhúsnæði hjá 
Atvinnueignum í síma 534-

1020

Stálgrindarhús. Flytjum inn stálgrindar-
hús frá Kína. Upplýsingar í s. 897 9161 
-blikkgylfa@internet.is - Blikksmiðja 
Gylfa ehf.

ATH til leigu nýtt 70m2 iðnaðarbil í 
Garðabæ stór hurð wc næg stæði v 
95þ S892-7858

Iðnaðarhúsnæði til leigu á Vogum á 
Vantsleysiströnd. 150 fm. S. 821 5880, 
Ólafur.

 Geymsluhúsnæði

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

Geymsluhús.is
Mjög gott 4000m2 upphitað geymslu-
hús í Innri Njarðvík, hjólhýsi, fellihýsi, 
tjaldvagnar, bílar ofl. ATH! gott verð!! 
Uppl. í síma 770 2175 & 770 5144.

Ódýr tjaldvagna og felli-
hýsageymsla

Tjaldvagnar kr. 13.000, lítil fellihýsi 
20.000 kr. miðlungs 25.000 stór 30.000 
S. 893 3347.

 Bílskúr

Bílskúr 26fm við Krummahóla til leigu. 
Kr. 33000,- rafm + hiti innif. S:822-
8216

 Gisting

Rooms for rent. Long term from 25th 
august. Tel: 588 5588 or lobby@hot-
elvik.is

 Atvinna í boði

Dagræsting
Óskum eftir fólki til starfa 
við dagræstingu sem fyrst. 
3 störf í boði frá 50-100%. 

Íslenskukunnátta æskileg eða 
góð enskukunnátta.

Bónbræður ehf. Uppl. í s. 699 
8403, eða á info@bonbraedur.

is

Vantar þig vinnu með 
skóla?

Subway auglýsir eftir duglegu 
og jákvæðu fólki með mikla 

þjónustulund. Um er að ræða 
hlutastarf um kvöld og helgar. 

Íslenskukunnátta er kostur 
en annars góð enskukunnátta 

skilyrði.
Nánari upplýsingar veitir Anna 
Gyða í síma: 530 7004. Hægt 
er að sækja um á subway.is 

Lágmarksaldur er 16 ár.

Ert þú næturmanneskja?
Subway Hringbraut/N1 auglýsir 

eftir duglegum starfsmanni 
með mikla þjónustulund á 

næturvaktir. Um 100% starf er 
að ræða. Unnið er 7 nætur í röð 
og 7 nætur frí. Íslenskukunnátta 
er æskileg en annars mjög góð 

enskukunnátta skilyrði.
Nánari upplýsingar veitir 
Magga í síma 696 7064. 
Lágmarksaldur er 18 ár. 

Umsóknareyðublöð á staðnum 
eða gegnum subway.is

 Kofi Tómasar frænda.
Kaffihúsið Kofi Tómasar Frænda 
vantar hresst og jákvætt fólk í 

hlutastarf um helgar.
Nánari upplýsingar á staðnum.

Laugavegi 2
101 Reykjavík

Hressingarskálinn 
Austurstræti

Hressingarskálinn óskar eftir 
þjónum í fulla vinnu. Ef þú 
ert jákvæð/ur, brosmild/ur 

og vinnuþjarkur, þá endilega 
komdu hingað á Hressó og 

fylltu út umsókn hjá okkur á 
Austurstræti 20.

Hressingarskálinn Austurstræti 
20

Kokkarnir veisluþjón-
usta.

Við leitum eftir manneskju í 
afgreiðslu í Osta- og sælkera-

borðið í Hagkaupum Kringlunni. 
Við leitum af manneskju með 
mikinn áhuga á mat og matar-
gerð og hafi gaman af mann-
legum samskiptum. Vinnutími 
byrjar milli 10-11 og stendur 

til 18-19 og annan hvern laug-
ardag. Einnig vantar aukafólk 

seinnipart viku.
Áhugasamir sendið tölvupóst 

á runar@kokkarnir.is eða 
hringið í síma 511 4466 milli kl 

9 og 17.

HEIMILISAÐSTOÐ
Útivinnandi hjón með 3 börn 
á aldrinum, 3ja ára, 4 ára og 
9 ára, óska eftir heimilishjálp 
aðallega til að aðstoða með 

börnin. Vinnutími alla eða flesta 
virka daga frá kl. 14.00-18.00 
auk aðstoðar vegna veikinda 
eftir þörfum. „Amman“ myndi 
taka á móti elsta barninu úr 

skóla og sækja yngri börnin á 
leikskóla sem er í nágrenni við 

heimilið.
Svör sendist á smaar@
frettabladid.is merkt 

„HEIMILISAÐSTOÐ123“, eða 
hringið í farsíma 896 2266.

Ítalía - veitingahús
Veitingahúsið Ítalía leitar eftir 

starfsfólki í fullt starf í sal. 
Unnið er á vöktum. Um er að 

ræða framtíðarstarf, ekki yngri 
en 18 ára. Íslenskukunnátta 

skilyrði. Nánari upplýsingar eru 
einungis veittar á staðnum milli 

kl. 12 og 17 næstu daga.
Veitingahúsið Ítalía Laugavegi 

11

Kaffihús
Óskum eftir að ráða ábyrgan, 
heiðarlegan og hressan aðila 
til að sjá um kaffihúsið í nýju 

Ilva búðinni við Korputorg. 
Viðkomandi þarf að geta unnið 
sjálfstætt og hafa umsjón með 
daglegri umgjörð og vöktum 

starfsmanna. Einnig leitum við 
að hressum, ábyrgum og heið-
arlegum einstaklingum í fullt 

starf eða hlutastarf.
Allar nánari upplýsingar veitir 

Hafliði í síma 6602151.

Starfsmaður óskast í á dagdeild blóð- 
og krabbameinslækninga LSH -Hb 
Starfið felst í umsjón með kaffistofu 
og eldhúsi, sendiferðir og frágangi 
m.a Aðstoðamaður vinnur undir stjórn 
deildarstjóra og í samvinnu við sjúkra-
liða og hjúkrunarfræðinga Uppl. gefur 
Gunnhildur Magnúsdóttir deildarstjóri 
s. 825 3523.

Læknamóttökuritarar óskast í 55% 
stöður. Starfsferill óskast nú þegar á 
umsokn2008@gmail.com.

Starfsmaður óskast.
Vélaverkstæðið Bætir ehf, Smiðshöfða 
óskar eftir mönnum í vinnu við véla-
viðgerðir. Bætir ehf. sérhæfir sig í 
viðgerðum á Caterpillar og Cummins 
vélum. Áhugasamir leggið inn umsókn 
á helga@baetir.com eða baetir@baetir.
com

Markaðstorg Kringlunnar óskar eftir 
konu til afgreiðslustarfa. Uppl. í s. 895 
5513.

Íslenska Gámafélagið óskar eftir starfs-
manni með vinnuvélaréttindi í flokk-
unarskemmu fyrirtækisins. Um er að 
ræða vinnu á ýmsum tækjum s.s. hjóla-
gröfu og traktorsgröfu. Umsóknir óskast 
á netfangið helga@igf.is.

Við óskum eftir vönu sölu/markaðsfólki 
strax í tímabundið söluverkefni. Góðir 
tekjumöguleikar fyrir duglega einstakl-
inga. Farið verður með allar umsóknir 
sem trúnaðarmál. Sendu okkur póst á 
flug@flugauglysingar.is

Rafvirkjar - 
Rafiðnaðarmenn

Óska eftir rafvirkjum - rafiðnaðarmönn-
um til starfa sem allra fyrst. Upplýsingar 
í síma 660 0300.

Aupair óskast til starfa hjá ísl. fjölskyldu 
í Gautaborg. Netf. sigurgeirkristjans-
son@gmail.com

Óska eftir nema í húsgagnasmíði. 
Upplýsingar veitir Ingvar í síma 897-
7199 Húsgagnavinnustofa Ingvars 
Þorsteinssonar. Dalvegi 16c

Bílasala
Vegna aukinna umsvifa og breyttra 
áherslna óskum við eftir duglegum 
sölumanni. Ekki yngri en 22. Umsóknir 
leggjist inn á afins@simnet.is.

 Atvinna óskast

Vantar þig Smiði, múrara 
eða járnabindingamenn?

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

hafið störf nú þegar.
Proventus starfsmannaþjón-

usta s. 661 7000.

Starfsfólk frá Lettlandi: smiðir, verka-
menn, meiraprófsbilstjórar, vélamenn, 
suðumenn, fiskvinnslufólk o.fl. S. 845 
7158

Ung kona óskar eftir að þrífa íbúðir, fyri-
tæki eða sameignir á morgnanna 8-12. 
Uppl. í s. 961 8707, tala ensku.

Lærður nuddari óskar eftir starfi. Uppl. 
í s. 848 2101.

 Viðskiptatækifæri

BLÓMAVERSLUN ÓSKAST höfuðborgsv. 
uppl. um rekstur/ verð/ stað sendist á 
blomacompany@gmail.com

 Tilkynningar

2 herb. á sama stað til leigu á svæði 
200. Mjög góður staður alveg við svr 
stöð. S. 452 4042 & 865 7071.

 Einkamál

908 6666
Tvær nýjar byrjaðar og eru í 
góðum gír. Hver verður kær-
astan þín í kvöld ? Opið allan 

sólarhringinn, engin bið.

Stefnumót.is
Ertu í makaleit? Viltu eignast nýja vini? 
Vantar þig dansfélaga, ferðafélaga, 
göngufélaga, spjallfélaga? Stefnumót.is 
er nýr samskiptavefur fyrir fólk sem gerir 
kröfur. Vertu æfinlega velkomin/n.

Yndislegar dömur
Nú dregur nær vetri og þá vilja döm-
urnar á Rauða Torginu gjarnan ylja sér 
í heitu spjalli við skemmtilega menn. 
Hver þessara yndislegu kvenna verður 
vinkona þín í kvöld? Símar 908-6000 
(símatorg) og 535-9999 (visa, mas-
tercard).

Spennandi upptökur
Hjá Sögum Rauða Torgsins getur þú 
nálgast ríflega 460 upptökur íslenskra 
kvenna, langflestar mjög „innilegar“, 
t.d.nr. 8125 (hljóðritun), nr. 8919 (fant-
asía), og nr. 8344 (frásögn). Njóttu 
þeirra í einrúmi í s. 905-2002 (síma-
torg) og 535-9930 (visa, mastercard).

Til sölu
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Fasteignir

Geislalind 13 - fallegt parhús
201 Kópavogur
"það er gott að búa í Kópavogi" 

Stærð: 194,1 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1998

Brunabótamat: 40.090.000
Bílskúr: Já

Verð: 69.900.000

Einstaklega  glæsilegt  og  fallegt  parhús  á  tveimur  hæðum  með  bílskúr,  góðu  útsýni  og  fallegum  garði.   Nánari
lýsing: Efri hæðin er nýlega fullgerð og hönnuð af Rut Káradóttur. Gengið er inn á efri hæðina, inn í forstofu með
stórum  yfirhafnaskáp  og  gestasalerni.   Til  vinstri  er  stórt  og  opið  eldhús  með  hvítri  sprautulakkaðri  innréttingu
ásamt rúmgóðri stofu og borðstofu. Mikil lofthæð.  Gengið er út á rúmgóðar svalir með fallegu útsýni. Á gólfum
eru ljósar flísar og eikarparket. Gólfhiti er undir öllum flísum á efri hæðinni.  Á neðri hæðinni er baðherbergi með
stórri  innréttingu,  baðkari,  sturtuklefa  og  hita  í  gólfi,  rúmgott  hjónaherbergi  með  stórum  fataskáp,  þrjú
barnaherbergi og þvottahús.  Gengið er út í garð úr þvottahúsi. Inn af einu barnaherberginu er 30 m2 óskráð rými
sem í dag er nýtt sem fataherbergi og geymsla.  Um er að ræða eign á frábærum stað í Lindahverfinu.  Stutt í alla
almenna þjónustu. Frekari upplýsingar veitir Björn Arnarson í síma 692 1065, eða á emaili bka@remax.is

Skeifan

Elísabet Agnarsd.
Lögg. fasteignasali

Björn K. Arnarson
Sölufulltrúi

elisabet@remax.is

bka@remax.is

Opið
Hús

í dag, sunnudag, milli 14:00 - 15:00 - KÍKTU VIÐ!

RE/MAX Skeifan - Faxafen 8 - 108 Reykjavík - Sími: 412 3400 - www.remax.is

692 1065

Í einkasölu glæsileg 3-4ra herb. 105 fm íb. á 3ju hæð í 
góðu velstaðs. húsi ásamt bílskýli. Vand. innrétt. Ísskápur og 
uppþvottavél fylgja eigninni. Parket, Mjög gott skipul. Stutt í 
mjög góðan skóla og leiksk. Einstakt útsýni á fjallahringinn 
og Heiðmörkina. Hér getur þú fl utt inn við kaupsamning.
Einstakt verð aðeins 27,0 millj. Ekki missa af fráb. Tækifæri.
Eign á frábæru verði. 

Opið hús í dag sunnudag frá kl. 14-15.

Opið hús í dagOpið hús í dag
Rauðavað 23, 

íb. 0302 m.bílskýli

VALHÖLL FASTEIGNASALA SÍMI 588-4477

Vernharð
Sölufulltrúi
699 7372
venni@remax.is

Kristján Ólafsson 
Löggiltur fasteigna-,
fyrirtækja- og skipasali

RE/MAX Senter - Skútuvogi 11a - S: 414 4700 - www.remax.is

PENTHOUSE ÍBÚÐ Í SKUGGAHVERFI

Einungis ein íbúð er á hæðinni og eru gluggar á öllum hliðum, stofugluggarnir ná frá lofti niður að gólfflöt til 
að hámarka stórkostlegt útsýnið. 
Lyfta gengur beint uppí íbúðina sem er 183 fm og skiptist í  borðstofu, setustofu, hjónaherbergi með 
sérbaðherbergi og rúmlega 10 fm suðursvölum, herbergi, eldhús, gestasnyrtingu, þvottahús, stofu, 
borðstofu, bókastofu með arin og þakgarð að flatarmáli 52 fm. Íbúðinni fylgir sérgeymsla í efri kjallara og 
tvö bílstæði í bílageymslu. Íbúðin verður afhent tilbúin til innréttinga. Skipti á eign koma til greina.

Opin hús sunnudaginn 28. september
og mánudaginn 29. september.

Kleppsvegur 4, 3ja herbergja íbúð á fjórðu hæð í mikið endunýj-
uðu lyftuhúsi. Mikið útsýni. Verð 23,5 millj.
Opið milli kl. 14:00 og 14:30 sunnudaginn 28. september.

Karlagata 20, Kósý 2ja herbergja íbúð á annari hæð í góðu húsi.
Verð 17,5 millj.
Opið milli kl. 15:00 og 15:30 sunnudaginn 28. september.

Hólmvað 48, Glæsilegt raðhús á tveimur hæðum, skilast fullbúið
með grófjafnaðri lóð. Verð 49,9 millj. Áhv. 33 millj.
Opið milli kl. 16:00 og 16:30 sunnudaginn 28. september.

Krummahólar 2, Mikið endurnýjuð og glæsileg 2ja herbergja
íbúð á fyrstu hæð. Áhvílandi gott lán frá ÍLS. Verð 16,9 millj.
Opið milli kl. 17:00 og 17:30 sunnudaginn 28. september.

Heimalind 11, Glæsilegt 164 fm. 6 herb. parhús á eftirsóttum stað
í Kópavoginum. Parket og flísar á gólfum. Bílskúr, hellulögð afgirt ver-
önd með heitum potti . Gott útsýni. Stutt í leik- og grunnskóla ásamt
allri þjónustu. Makaskipti á 2-3 herb. eign möguleiki.
Verð 49,9 millj.

Opið milli kl. 18:00 og 18:30 mánudaginn 29. september.

Skoðaðu eignirnar betur á www.eignatorg.is

Sóleyjargata 17, 101 Reykjavík Sími 510-3500/ 615-1020
eignatorg@eignatorg.is www.eignatorg.is

Björgvin Guðjónsson
Löggiltur fasteignasali

Guðrún Hulda Ólafsdóttir
hdl.

Svavar Friðriksson
Sölufulltrúi

F
ru

m

Sími
530 3030

Úrvalseignir  – Hjalt i  Pálmason hdl . ,  lögg i l tur fasteignasal i .
Laugavegi 163, 105 Reykjavík. www.urvalseignir.is, urvalseignir@urvalseignir.is

18.900.000 LAUS STRAX
Fallega 2ja herb. 69,8 fm. íbúð á 7. hæð í mjög vel viðhöldnu 
lyftuhúsi með frábæru útsýni til suðvesturs. Nýlega búið að end-
urnýja eldhús að mestu leyti. Þvottahús á hæðinni og stórar suð-
vestursvalir. Stutt í alla þjónustu s.s. verslun, strætómiðstöð og 
þjónustu fyrir aldraða. Bjalla 72.

Opið hús sunnud. 28. sept. kl. 16-17 og mánud. 29 sept. kl. 18-19

Þangbakka 8-10 - 109 Rvk

Fr
u

m

GESTAHÚS    21 m²

45 mm bjálki

GARÐHÚS   4,7-9,7 m²

34 mm bjálki

VH ehf  · Sími 864-2400 

VINSÆLU
GESTA- OG 
GARÐHÚSIN
ERU AÐ 
SELJAST UPP

Því fer hver að verða 

síðastur að eignast 

hús frá okkur 

á gamla genginu.

Næsta sending gæti 

hækkað um 20%.

Völundarhús.is  hafa til 

sölu glæsileg ný gesta- og 

garðhús sem eru enn 

sterkbyggðari en áður. 

Nýju húsin eru bjálkahús frá 

34 mm að þykkt og koma 

með tvöfaldri vatnslæsingu. 

Húsin eru tilvalin geymsla 

fyrir grillið og 

garðhúsgögnin.

GESTAHÚS    15 m²

45 mm bjálki

GESTAHÚS    25 m²

70 mm bjálki
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Vertu velkomin í opin hús

Þinghólsbraut 76 - 200 KÓP

Bókið skoðun
Glæsilegt og mjög mikið endurnýjað
einbýlishús á besta stað í Kópavogi.

Uppl. Ásmundur s. 770-4141

64,900.000

183,5 fm

Lækjargata 34b - 220 HFJ

Bókið skoðun

16.500.000
2

54,3 fm

Faxatún 18 - 210 Garðabær

Opið hús í dag frá 14:00 - 14:30

42.900.000
U

167,7 fm.

Birkimelur 8b - 107 RVK

Opið hús í dag frá 14:00 - 14:30

26,900.000
4

97,1

Hrunbraut 47 - 200 KÓP

Opið hús í dag frá 15:00 - 15:30

34.000.000
4

140 fm.

Lindasmári 13 - 200 KÓP

Opið hús í dag frá 15:00 - 15:30

22.900.000
4

98,6 fm.

Hraunbrún 4 - 220 HFJ

Opið hús í dag frá 16:00 - 16:30

44.900.000

214,6 fm.

Funafold 60 - 112 RVK

Opið hús í dag frá 16:00 - 16:30

75.900.000
7

253,8 fm.

Snyrtileg og falleg 2ja herb. íbúð í hjarta
Hafnarfjarðar. Suðursvalir.

Uppl. Ásmundur s. 770-4141

Vel við haldið einnar hæðar einbýlishús með
góðum bílskúr. Húsið er talsvert endurnýjað

Uppl. Páll s. 861-9300

Falleg íbúð í nýuppgerðu fjölbýli í
vesturbænum. Fallegar upprunalegar
innréttirngar.
Uppl. Páll 861-9300

Glæsileg 148 fm 4 herbergja hæð með
bílskúr á góðum stað í vesturbæ Kópavogs.

Uppl. Páll s.861-9300

Falleg og björt 4 herb. íbúð . Stutt í skóla og
alla þjónustu.

Upp. Páll s. 861-9300

Fallegt raðhús á tveimur hæðum með
innbyggðum bílskúr. Verönd og heitur pottur.

Uppl. Páll s. 861-9300

Hús á tveimur hæðum, með innbyggðum
bílskúr á sjávarlóð Húsið er í mjög svo góðu
ásigkomulagi.Glæsilegt útsýni.
Uppl. Ásmundur s. 770-4141

OPIÐ
HÚS

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

Páll
Guðmundsson

Sölufulltrúi
861 9300

pallb@remax.is

Ásmundur
Sveinsson
Sölufulltrúi
770 4141

asmundur@remax.is

Þórarinn
Jónsson

Löggiltur fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasali

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

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.

Bjóðum ykkur að koma á sölusýningu þar sem við sýnum 70,4 m2 bjarta  
þriggja herbergja íbúð á 4.hæð (efstu) í góðu fjölbýlishúsi við Hagamel 
í Reykjavík. Eldhúsið er með fallegri hvítri innréttingu, parketi á gólfi  og 
borðaðstöðu. Hjónaherbergi með skápum, parket á gólfi . Barnaherber-
gið er parketlagt. Bað er fl ísalagt á gólfi  og vegg, baðkar með sturtu. 
Tengi fyrir þvottavél og þurrkara á baðherbergi. Í kjallara er geymsla og 
sam. þvottahús. Verð 22.9 millj

Þórhildur M. Sandholt, lögfræðingur og lögg. fasteignasali

Bjóðum ykkur að koma og skoða þessa vel skipulögðu og mikið 
endurnýjuðu  fjögurra herbergja hæð með sér inngangi í þríbýlishúsi við 
Grenimel í Reykjavík. Hæðin er 88 m2 og skiptist í forstofu, hol, eldhús, 
baðherbergi, 2 svefnherbergi, þvottahús og tvær samliggjandi stofur. 
Um er að ræða eign sem hefur nánast öll verið endurnýjuð á síðustu 
4 árum, m.a. gólfefni, innréttingar og tæki. Nýlegar rafl agnir. 
Verð 32.5 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG KL 15:15 – 15:45
Grenimelur 23 - sérhæð

OPIÐ HÚS Í DAG KL 14:30 – 15:00
Hagamelur 51 – 3ja herbergja á efstu hæð

Hafnarfirði, Fjarðargötu 17 

Sími 520 2600, Fax 520 2601

Netfang as@as.is 

Heimasíða www.as.is

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

Fr
u

m

NÝBYGGINGAR

NORÐURBAKKI 5 - HFJ. - TIL AFHENDING-
AR STRAX Sérlega vandaðar 3ja og 4ra herb. íbúðir
m/stæði í bílag. í glæsil. lyftuhúsi á fráb. stað í miðbæ Hfj. 
* GLÆSILEGAR SÝNIGARÍBÚÐIR.
* KYNNIÐ YKKUR FRÁBÆRA GREIÐSLUMÖGULEIKA.
* Vandaðar innréttingar og tæki frá EGG
* Gólfhiti m/hitastýringu í hverju rými
* Extra hljóðeinangrun milli hæða
* Extra lofthæð
* Vandaðar innréttingar og tæki frá EGG
* Flísalagðar svalir og timburverandir
* Stórar rennihurðar út á svalir og garð
* Sjónvarpsdyrasími
* Þakgarður
Verð frá 26,7 millj. 6928

SKIPALÓN 4-8 - HAFNARFJÖRÐUR Stórglæsi-
legar  2ja-4ra herb. íbúðir 70-167 fm í lyftuhúsi fyrir 50 ára
og eldri á góðum útsýnisstað á Hvaleyrarholti. 
*Stæði í bílageymslu
*Hágæðainnréttingar frá Agli Árnasyni
*Uppþvottavél og ísskápur fylgir
*Tvö baðherb. í stærri íbúðum
*Afnotaréttur af 55 fm samkomusal
*Golfvöllur í göngufæri
*Afhending við kaups. 
Verð frá 21,5 - 44,0 millj. 7133

NORÐURBAKKI 1 OG 3 - HAFNAFJ. - TIL
AFHENDINGAR FLJÓTLEGA Glæsilegar 3ja-4ra
herb. íbúðir m/stæði í bílageymslu á frábærum stað við
sjávarsíðuna í miðbæ Hafnarfjarðar. 
* Vandaðar innréttingar frá InnX 
* Vönduð tæki frá Miele
* Granítborðplötur í eldhúsi og á baði
* Gluggar niður í gólf
* Sameiginlegt garðsvæði á milli húsanna
* Sjónvarpsdyrasími
* Þakgarður
* Glæsileg fullbúin sýningaríbúð
Verð frá 31,0 millj. 6649

KVISTAVELLIR 44 - TIL AFHEND. STRAX
Eigum eftir nokkrar glæsil. 4ra herb. íbúðir í þessu fallega
4ra hæða LYFTUHÚSI. Hægt er að fá BÍLSKÚR ef vill.  
*Hágæða innréttingar og skápar frá AXIS
*Uppþvottavél og ísskápur fylgir
*Granít borðplötur í eldhúsi
*Gólfhiti.
Afhending strax. 
Verð frá 27,1 millj. 7080

NORÐURBAKKI 15 - 17 OG 19 HFJ. Glæsileg-
ar sérlega vandaðar 83 til 135 fm 2ja og  3ja herb. íbúðir
á 1. til 5 hæð í nýjum LYFTUH. á NORÐURBAKKANUM,
m/ STÆÐUM í bílageymslu. Vel skipulagðar eignir, gólfs-
íðir gluggar, gólfhiti, extra lofthæð o.fl. Frábær lóð verður
á milli bygginga. Verð frá 25,7 millj. 7561

PANTIÐ TÍMA HJÁ SÖLUMANNI ÁS TIL AÐ SKOÐA EIGNIR 
MÖGULEIKI Á ALLT AÐ 90% LÁNI

faste
ignir10. SEPTEMBER 2007

Fasteignasalan Húsakaup hefur til sölu tvílyft

raðhús byggð á skjólsælum stað á Arnarnes-

hæðinni.

N
útímaleg tvílyft raðhús í fúnkís-stíl með

möguleika á fimm svefnherbergjum. Húsin

eru ýmist klædd flísum eða báraðri álklæðn-

ingu sem tryggir lágmarksviðhald. Húsin eru alls 249 

fermetrar með bílskúr og eru afhent tilb
úin til in

n-

réttinga.

Arnarneshæðin er vel staðsett en hverfið er byggt

í suðurhlíð og liggur vel við sól og nýtur skjóls fyrir 

norðanátt. Stutt er í helstu stofnbrautir og öll þjón-

usta í næsta nágrenni.

Hér er dæmi um lýsingu á endaraðhúsi: Aðalinn-

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

útfrá miðjugangi er sameiginlegt fjölskyldurými;

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

Útgengt er um stóra rennihurð út á verönd og áfram

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

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

mjög stór svefnherbergi þar af eitt m
eð fataherbergi,

baðherbergi, þvottahús og sjónvarpsherbergi (hönn-

un gerir ráð fyrir að loka megi þessu rými og nota 

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

frá hjónaherbergi til austurs og sjónvarpsherbergi

til vesturs. Handrið á svölum eru úr hertu gleri.

Verð frá 55 milljónum en nánari upplýsingar má 

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

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

ATHÞJÓNUSTA 

OFAR ÖLLU

og skráðu eignina þína 

í sölu hjá okkur
HRINGDU NÚNA

699 6165

Bóas

Sölufulltrúi

699 6165

boas@remax.is

Gunnar

Sölufulltrúi

899 0800

go@remax.is

Stefán Páll Jónsson

Löggiltur fasteignasali

RE/MAX Fasteignir

Engjateig 9

105 Reykjavík

Þannig er mál 

með vexti ...

... að það er hægt að létta greiðslubyrðina.

F
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SAMANBURÐUR Á LÁNUM

MYNTKÖRFULÁN *** 
BLANDAÐ LÁN ** 

ÍBÚÐARLÁN

LÁNSUPPHÆÐ

20.000.000  
20.000.000  

20.000.000

VEXTIR

3,9% * 

4,9% * 

5,95%

GREIÐSLUBYRÐI****

64.700  

106.600  
109.500

  

 * M.v. 1. mánaða Libor vexti 24.07.2007. ** 50% íbúðarlán/50% erlent lán í CHF og JPY.

 ***  Vextir á erlendri myntkörfu ráðast af veðsetningu og myntsamsetningu og eru á bilinu 3,2% til 4,3% m.v. myntkörfu 4.

 ****  Mánaðarlegar afborganir fyrsta árið, lánstími 40 ár, einungis greiddir vextir af myntkörfuláninu fyrstu þrjú árin, án verðbóta eða gengisbreytinga.

Reiknaðu út hvernig

greiðslubyrði þín 

lækkar á www.frjalsi.is

eða hafðu samband í 

síma 540 5000.
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Verið velkomin í dag á milli 

kl. 14:00 -16:00

Fr
um

Sigurberg Guðjónsson hdl. 

lögg.fasteignasali

Bæjarlind 4, 

201 Kópavogi. 

Sími: 534 2000
Hrafnhildur Bridde
löggiltur fast.sali
GSM 821 4400

Falleg og vel skipulögð 54,7 fm íbúð sem var nánast öll
endurnýjuð árið 2005. Parket og flísar á gólfum. Snyrtilegt
eldhús og baðherb. Rúmgott herbergi og stofa. Laus fljótlega.
VERÐ 18 MILLJ. ÁHVÍLANDI 11,8 MILLJ. 

OPIÐ HÚS Í DAG Á MILLI KL. 16:00-16:30
BRÆÐRABORGARSTÍGUR 49, 101 RVK.

2JA HERB. Á 1. HÆÐ - NÝLEGA UPPGERÐ! 

Fallegt tveggja hæða einbýlishús með fjórum svefnherbergjum
og bílskúr. Íbúðin er 139,5m2 og bílskúrinn 34m2 samkvæmt
fasteignamati. Húsið stendur á 619m2 eignarlóð í Seláshverfi.
Sundlaug, skólar og útivistarsvæði innan seilingar.

Fyrirspurnir óskast á vesturas36@gmail.com

SELÁS, 110 REYKJAVÍK

TIL SÖLU

Fr
um

FASTEIGNASALA
STÓRHÖFÐA 27
Sími 594 5000

Halla Unnur Helga-
dóttir lögg.fast

Opið hús í dag milli kl. 15 og 16
Bergstaðastræti 33 b – 101 Rvk - Tvær íbúðir
Glæsilegt og mikið endurnýjað einbýlishús í Þingholtunum. Húsið skipt-
ist í hæð og ris ásamt stúdíóíbúð í kjallara með sérinngangi. Tilvalin er
til útleigu. Á hæð er forstofa, eldhús, baðh., barnah. og stofa/borðst.
með útgengi út á verönd. Uppi í risi er rúmgóð sjónv.st. með útgengi á
svalir, ásamt hjónah. Mikil lofthæð. Falleg gólfefni. Mikið endurnýjað.
Falleg eign á vinsælum stað.
Verð 53,9 millj. Verið velkomin í heimsókn.

Thorsten og Lovísa taka vel á móti ykkur – sími 862 8645
Nánari upplýsingar hjá Akkurat fasteignasölu sími 594 5000
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OPIÐ HÚS Í DAG 
FRÁ 1600 TIL 17:00

SJÁVARLÓÐ Í LOKUÐUM 
BOTLANGA VIÐ FOSSVOGINN.

SÆBÓLSBRAUT 38. 
225fm. einbýli, hæð og ris ásamt tveimur 
útleiguíbúðum í kjallara. Góðar tekjur af 
leiguíbúðum. 

Uppl. Veitir Bjarni í síma 772-9040.
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Runólfur Gunnlaugsson lögg. fast. - Kristín Pétursdóttir, lögg. fast. - Ásmundur Skeggjason lögg. fast.

Opið hús í dag frá kl. 14:00 til 15:00 
Kársnesbraut 123, Kópavogi 

Til sýnis í dag skemmtilegt einbýlishús á einni
hæð ásamt bílskúr. Húsið er 127,8 fm og bíl-
skúrinn 32 fm, alls 159,8 fm. Rúmgóður bílskúr
með hita, rafmagni og snyrtingu, hefur verið not-
aður sem vinnustofa listamanns og mætti auðveld-
lega útbúa litla íbúð. Stór, skjólsæl og sólrík lóð og
mjög gott bílastæði. Þetta er eign sem bíður upp á
ýmsa möguleika. Verð 39,9 millj. Húsið er til
sýnis í dag á milli kl. 14 og 15. Upplýsingar
veitir Runólfur frá Höfða í   síma 892 7798.

Suðurlandsbraut 20  
Sími 533 6050

Bæjarhrauni 22  
Sími 565 8000 

Fr
um

Grænatunga 8, Kópavogi

Sérlega glæsileg og vel skipulögð 160 fm. efri 
sérhæð með sérinngangi og innbyggðum bílskúr, 
í suðurhlíðum Kópavogs. 
*Allar innréttingar sérsmíðaðar og hannaðar af Pétri Birgissyni*
*Innbyggð lýsing í loftum að hluta til sem setja sterkan svip á íbúðina*
*Glæsilegt eldhús m. vönduðum tækjum og amerískum ísskáp*
*Glæsilegt sérhannað baðherbergi, fl ísalagt í hólf og gólf með gólfhita*
* Grill suðursvalir*
*Skipti möguleg á minni eign. Til afhendingar fl jótlega*

Sjón er sögu ríkari!

Upplýsingar veitir Ásmundur, 
sölumaður á Höfða í síma 895-3000.

Sími 562 4250

FJÁRFESTING
FASTEIGNASALA EHF

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

Pétur Þ. Sigurðsson hrl.
löggiltur fasteignasali

Parhúsalóðir við Kvíslartungu 31 og 33
í Leirvogstunguhverfi í Mosfellsbæ.
Jarðvegspúði er kominn. 
Arkitekta- og verkfræðiteikningar
tilbúnar.
Bygginarleyfisgjöld eru fullgreidd.
Hægt er að hefja framkvæmdir strax.

Verð 14,9 millj. á hvora lóð
Fr

um

Parhúsalóðir við
Leirvogstungu í Mosfellsbæ

Auglýsingasími

– Mest lesið


