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Umsóknarfrestur er til og með 23. febrúar nk. Vinsamlega sækið um 
störfin á heimasíðu Marel, www.marel.com/jobs  

Marel er alþjóðlegt hátæknifyrirtæki í fararbroddi í þróun og framleiðslu tækja, 
hugbúnaðar og lausna fyrir matvælaiðnað. Hjá fyrirtækinu starfa um 3800 
manns í fimm heimsálfum, þar af um 350 á Íslandi. 

hug- og verkviti

Málmiðnaðarmann

Rafvirkja

vantar í framleiðslu til að vinna við fjölbreytileg verkefni í smíði 
úr ryðfríu stáli, samsetningu, stillingu, prófun og frágang tækja 
og búnaðar í samvinnu við hönnuði. Helst er um að ræða TIG 
suðu og eru gerðar miklar kröfur um að unnið sé samkvæmt 
gæðastöðlum Marel. Suðumenn vinna í litlum, sjálfstæðum liðum 
sem bera sameiginlega ábyrgð á að ljúka framleiðslu hverrar vöru. 
Vinnuumhverfi er snyrtilegt og öryggi í fyrirrúmi.  

Menntun og reynsla: 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Björn Pálsson, framleiðslustjóri, 
bjorn.palsson@marel.com í síma 563 8000.

Mannauðssérfræðing

Sérfræðing í tækjahugbúnaðargerð

vantar á Mannauðssvið. Viðkomandi mun einnig taka virkan þátt í 
alþjóðlegu teymi mannauðssérfræðinga Marel. Fyrst í stað er einnig 
um að ræða tímabundna afleysingu á sviði ráðninga, móttöku nýliða 
og þjálfunar. Við leitum að talnaglöggum einstaklingi með góða 
greiningarfærni sem á auðvelt með að miðla upplýsingum. Krafist er 
mjög góðrar enskukunnáttu og möguleika á að ferðast erlendis.

Í starfinu felst þróun og utanumhald:

gagna

Menntun og reynsla: 

og launastjórnunar

Nánari upplýsingar um starfið veitir Ylfa E. Jakobsdóttir, 
starfsþróunarstjóri, ylfa.jakobsdottir@marel.com, í síma 563 8000.

vantar á Tækjahugbúnaðarsvið til að vinna við þróun hugbúnaðar 
fyrir grunnvélbúnað, stýritölvur og samskiptabúnað. Starfið krefst 
færni í hugbúnaðargerð undir rauntíma Linux stýrikerfi  þar sem 
m.a. er fengist við myndgreiningarkerfi, servobúnað, mælibúnað og 

með Linux dreifingu fyrir mismunandi örgjörva. Áhugasömum gefst 
kostur á að vinna með hópi sérfræðinga í teymi sem ber ábyrgð á og 
byggir upp þann tækjahugbúnað og stýrikerfi sem Marel notar um 
heim allan.

Menntun og reynsla: 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Jón Þór Ólafsson, vörustjóri, 
jon.olafsson@marel.com, í síma 563 8000.

vantar í framleiðslu til að sinna fjölbreytilegum og krefjandi 
verkefnum við frágang rafbúnaðar fyrir fjölbreytt úrval 
framleiðsluvara Marel í samvinnu við hönnuði. Um er að ræða 
lagnavinnu en rafvirkjar sjá einnig um stillingu og prófun tækja 
og búnaðar. Rafvirkjar vinna í litlum, sjálfstæðum liðum sem 
bera sameiginlega ábyrgð á að ljúka framleiðslu hverrar vöru. 
Vinnuumhverfi er snyrtilegt og öryggi í fyrirrúmi. 

Menntun og reynsla: 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Björn Pálsson, framleiðslustjóri, 
bjorn.palsson@marel.com, í síma 563 8000.

Við leitum að öflugum og traustum samstarfsfélögum  með 
mikinn áhuga á sínu fagsviði og góða færni í samskiptum.

Við leitum að konum og körlum,

Við bjóðum upp á góða vinnuaðstöðu, skilvirka starfsþjálfun, sveigjanlegan 
vinnutíma, mötuneyti, barnaherbergi, framúrskarandi íþróttaaðstöðu og 
gott félagslíf.

www.marel.com
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Fyrir hönd viðskiptavinar leitar Miðlun ehf að 
fullorðnu (35 – 65 ára) sölufólki með skilning á 

lífeyrissparnaði. Starfi ð felst í úthringingum, 
kynningu og fundarbókunum. Vinnutími er 

2-3 kvöld í viku. Áhugasamir hafi  sambandi í 
netfangið midlun@midlun.is  

Green Energy Group AS (GEG) is a manufacturing company located in Oslo, Norway 
with its technical division in Reykjavik, Iceland. The company has created a unique, 
patented, modular geothermal power plant called KAPS. GEG owns a ruling share 
in HTM, a turbine manufacturing company in Bangalore, India, producing according 
to ISO 9001 standards. Our staff is a team of highly skilled people within geothermal 
engineering, project management, project finance and business development.  CJ Hombros Plass 2C   |   N-0164 Oslo, Norway

www.greenenergyas.com

Please submit applications and enquiries to Larus Eliasson, COO of GEG
(larus@greenenergyas.com)

Application deadline is February 26th 2010

CHIEF PROJECT MANAGER
Managing other project managers on specific projects, responsible for the 
timeline and cost. Acting as a bridge between the production and the client 
and also giving a vital input into the selling process in order to maximize mutual 
understanding from sale to fulfilment.

Requirements regarding education and experience:
Engineering degree (or similar) in project management, power plant engineering or 
related fields necessary.
Experience from building power plants or other larger projects beneficial.

SERVICE MANAGER
Responsible for the description and documentation of the KAPS units. 
Managing the service for spare parts after delivery.

Requirements regarding education and experience:
University degree or extensive experience from similar tasks,
i.e. building systems, service organization etc. 

PLANT OPERATIONS EXPERT
An advising party regarding plant operations and on operational capability 
when the plant is designed.  Responsible for managing commissioning and for 
writing handbooks and instructions jointly with the service manager.  

Requirements regarding education and experience:
Degree in mechanical engineering, engineering technology, machinist or 
a ship engineer. Experience in operating smaller thermal power plants or 
similar systems.

PRODUCTION MANAGER (mostly stationed in Bangalore, India)

Managing the serial production of our KAPS in India and responsible for estab-
lishing the quality assurance system. Working closely with the CEO of HTM. 

Requirements regarding education and experience:
Degree in industrial engineering, production management or other 
degree of relevance. Experience in production management of 
technical products or sequential projects.

SECRETARY/OFFICE MANAGER
Responsible for all daily office operations, such as purchases, IT, rental contract, 
various paperwork, office phone, office supplies and interaction with the 
Norwegian office.

Requirements regarding education and experience:
An education of relevance, good computer skills and skills in word processing. 
Good substantiality in human relations.

PROJECTS AND BID ANALYST
Analysing projects and managing the bidding process. Assembling the 
company’s cost databank.  Acting as a bridge between the financial and 
technical aspects of projects.

Requirements regarding education and experience:
Degree in industrial engineering, operational research or other university degree of 
relevance.  Experience in making financial and/or technical models. 

All jobs require extensive English knowledge, both spoken and written.
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Foreseeing an increasing demand for geothermal power plants all over the world we seek to fill the following positions:

Staki er sérhæft þjónustufyrirtæki á sviði 
upplýsingatækni með sérstaka áherslu á 
hugbúnaðargerð og iðnstýringar. Fyrirtækið leggur 
megináherslu á þjónustu við framleiðslufyrirtæki 
og lausnir þess spanna allt frá gagnasöfnun til 
skýrslugerðar, frá framleiðslugólfi til forstjóra, með það 
að meginmarkmiði að hámarka virði viðskiptavinarins. 
Félagið er hluti af Skiptasamstæðunni.

Staki Automation ehf.
Hjá Staka starfar samhentur hópur hugbúnaðarsérfræðinga, 
tæknifræðinga og verkfræðinga sem myndar öflugt og 
framsækið þjónustufyrirtæki. Við leitum að kraftmiklu 
samstarfsfólki með menntun, þekkingu og reynslu. Okkur 
vantar sjálfstætt fólk sem getur unnið í hópi, býr yfir eldmóði, 
frumkvæði og faglegum vinnubrögðum, fólki sem er tilbúið að 
takast á við krefjandi og spennandi verkefni.

Upplýsingar í síma 550 7764 alla virka daga.

Í umsókn skal koma fram lýsing á náms- og 
starfsferli sem og nöfn og símanúmer 
meðmælenda. Gætt verður fyllsta trúnaðar 
varðandi allar umsóknir, fyrirspurnir og 
persónulegar upplýsingar.  

Nánari upplýsingar og umsóknir er að finna

á www.staki.is / www.siminn.is

Umsóknarfrestur er til 25. febrúar nk.

Æskilegt er að umsækjendur
geti hafið störf fljótlega.

Laus störf hjá Staka:

Iðntölvusérfræðingur
Hugbúnaðarsérfræðingur

Staki ehf.

Stórhöfða 22-30

110 Reykjavík

www.staki.is

Iðntölvusérfræðingur

Hæfniskröfur:

· Háskólapróf í rafmagns- eða 
vélaverkfræði

· Þekking á sterkstraumi, reynsla við
slíka vinnu er kostur

· Þekking og reynsla af iðnstýringum

· Þekking og reynsla
af forritun iðntölva

· Þekking á almennri hugbúnaðargerð 
og reynsla af slíku er kostur

· Reynsla af FTView, RSView og 
Intouch skjákerfum er kostur

Hugbúnaðarsérfræðingur

Hæfniskröfur:

· Háskólapróf í verk-, tölvunar-
eða kerfisfræði

· Þarf að hafa góða þekkingu á helstu 
forritunarmálum

· Þarf að þekkja vel til vinnslu 
gagnagrunna s.s. Oracle og MS-SQL. 
Reynsla af fleiri grunnum er kostur

· Þarf að hafa reynslu af gagnagrunns-
vinnu og forritun og þekkja PL/SQL

· Kostur ef viðkomandi hefur reynslu 
af gagnavinnu í Cognos
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SKRIFSTOFUSTJÓRI
Laus er til umsóknar staða skrifstofustjóra hjá 
sveitarfélaginuVesturbyggð.

Starfssvið skrifstofustjóra:
• Skrifstofustjóri ber ábyrgð á daglegri   
 fjármálastjórnun, fjárstýringu og greiðslufl æði 
 sveitarfélagsins.
• Skrifstofustjóri ber ábyrgð á bókhaldi sveitar- 
 félagsins svo og útgáfu og gerð fjárhags-
 áætlunar í samráði við bæjarstjóra og bæjarráð  
 hverju sinni skv. lögum þar um bæði ársáætlun  
 og útgáfu þriggja ára áætlunar.
• Skrifstofustjóri hefur mannaforræði yfi r starfs- 
 mönnum skrifstofu og næsti yfi rmaður er 
 bæjarstjóri.

Menntunar- og hæfniskröfur 
• Háskólamenntun sem nýtist starfi nu.
• Reynsla í rekstri sveitarfélaga og /eða fyrirtækja. 
• Góð bókhaldskunnátta.
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.
• Góð hæfni í mannlegum samskiptum.

Nánari upplýsingar veita Úlfar B. Thoroddsen, forseti 
bæjarstjórnar í símum 450-2000 eða 456-1285 og 
bæjarstjóri í síma 450-2300. Æskilegt er að um-
sækjendur geti hafi ð störf sem fyrst. Umsóknarfres-
tur er til 27. febrúar 2010 og skulu umsóknir sendar 
til bæjarskrifstofu Vesturbyggðar, Aðalstræti 63, 450 
Patreksfi rði.

SAMBAND ÍSLENSKRA SVEITARFÉLAGA

Starf sérfræðings í 
félagsþjónustu sveitarfélaga

Samband íslenskra sveitarfélaga hyggst ráða sérfræðing í 
málefnum félagsþjónustu sveitarfélaga og öðrum verkefnum 
sveitarfélaga á sviði velferðarmála, svo sem húsnæðismálum 
og barnavernd. Sérfræðingurinn mun starfa með félags-
þjónustunefnd sambandsins, sem hefur með höndum 
tillögugerð um áherslur og stefnumótun sveitarfélaganna 
í velferðarmálum. Um nýtt  starf er að ræða sem tengist 
m.a. fyrirhuguðum fl utningi á þjónustu við fatlaða frá ríki til 
sveitarfélaga. Gert er ráð fyrir því að viðkomandi geti hafi ð 
störf í byrjun maí.

Krafi st er háskólaprófs sem nýtist í starfi . Æskilegt er að 
umsækjendur hafi  reynslu af vettvangi félagsþjónustu 
sveitarfélaga og áhuga á málefnum sveitarfélaga.  Gott 
vald á íslensku máli í ræðu og riti og hæfni í framsetningu 
upplýsinga er skilyrði. Góð kunnátta í ensku og a.m.k. einu 
Norðurlandamáli er nauðsynleg, sem og góð tölvuþekking, 
þ.m.t. excel, bæði til öfl unar og úrvinnslu upplýsinga. Leitað 
er að hæfum einstaklingi, karli eða konu, sem hefur til að 
bera frumkvæði, sjálfstæði, hæfni í mannlegum samskiptum, 
nákvæmni í vinnubrögðum og forystu- og skipulags-
hæfi leika.

Sérfræðingurinn vinnur undir yfi rstjórn sviðsstjóra lögfræði- 
og velferðarsviðs sambandsins. Nánari upplýsingar veitir 
Guðjón Bragason, sviðsstjóri lögfræði- og velferðarsviðs, 
netfang: gudjon.bragason@samband.is, eða Magnús Karel 
Hannesson sviðsstjóri rekstrar- og útgáfusviðs, netfang: 
magnus.hannesson@samband.is eða í síma 515-4900.

Samband íslenskra sveitarfélaga er framsækinn vinnu-
staður sem býður upp á opið vinnuumhverfi , samheldinn 
starfsmannahóp og skapar starfsmönnum gott svigrúm til 
starfsþróunar.

Umsækjendum er bent á að frekari upplýsingar um 
Samband íslenskra sveitarfélaga er að fi nna á samskipta- og 
upplýsingavef sambandsins, www.samband.is. Umsóknir, 
merktar Umsókn um starf verkefnisstjóra, berist eigi síðar en 
1. mars 2010 til Sambands íslenskra sveitarfélaga, Borgartúni 
30, pósthólf 8100, 128 Reykjavík. 

Gjaldeyris- og 
skuldabréfamiðlun

Hafðu samband

Við leitum að öflugum starfsmanni í krefjandi starf 
í Gjaldeyris- og skuldabréfamiðlun Arion banka.

Helstu verkefni :

Hæfniskröfur:

Við bjóðum:

bjarki.eiriksson@arionbanki.is

jonas.hvannberg@arionbanki.is

Umsóknarfrestur er til og með 22. febrúar.
Umsækjendur sæki um á vefsíðu bankans www.arionbanki.is
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Auglýsing
Óskað er eftir tilboðum í ritun sögu 

Hafnarfjarðarhafnar.

Í tilefni af 100 ára afmæli Hafnarfjarðarhafnar ákvað hafnarstjórn 
Hafnarfjarðar, á hátíðarfundi sínum 9. september 2009, að rituð 
skyldi saga hafnarinnar.

Auk tilboðsupphæðar þarf í tilboðinu að koma fram hvernig 
staðið verði að verkefninu og áætlun um verklok. Jafnframt þarf 
að tilgreina hvort einungis er boðið í ritun sögunnar eða hvort 
ljósmyndaöfl un, undirbúningur til prentunar eða annað sem skiptir 
máli við útgáfu slíks rits, er innifalið í tilboðinu. Ferilskrá bjóðenda 
skal fylgja tilboðum.
Tilboðum skal skila á skrifstofu Hafnarfjarðarhafnar merkt:
Tilboð í ritun sögu Hafnarfjarðarhafnar
Már Sveinbjörnsson, hafnarstjóri.
Tilboðum skal skila eigi síðar en mánudagurinn 8. mars 2010, 
kl 11:00, og verða tilboðin opnuð að viðstöddum bjóðendum.

Áskilinn er réttur til að taka hvaða tilboði sem er, semja um 
breytingar á tilboðum eða hafna þeim öllum.

Hafnarfjarðarhöfn
Óseyrarbraut 4
220 Hafnarfi rði
sími: 414 2300

hofnin@hafnarfjordur.is
www.hafnarfjardarhofn.is 
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Óskum eftir að ráða faglærða bifvélavirkja til starfa 
sem almenna bifreiðaskoðunarmenn og stöðvarstjóra.

Hæfniskröfur:
·    Menntun á sviði bifvélavirkjunar er skilyrði.
·    Reynsla af skoðun bíla er kostur en ekki skilyrði.

Helstu verkefni:
·    Skoðun fólksbíla, lítilla sendibíla, bifhjóla og 
      ferðavagna.
·    Önnur tilfallandi verkefni.

Nýtt fyrirtæki mun opna bílaskoðunarstöðvar á 
höfuðborgarsvæðinu á næstu vikum. 

Um er að ræða spennandi tækifæri til að taka þátt í
uppbyggingu á nýju fyrirtæki.

Nánari upplýsingar veitir Birgir Hákonarson í 
síma 665-9900. 

Umsókn með upplýsingum um menntun og 
reynslu skal skila á netfangið birgir@bski.is 
fyrir 25. febrúar.

BIFVÉLAVIRKJAR
ÓSKAST

Verðmat eigna við útlán, nauðungarsölu
og sölu uppboðseigna sjóðsins

Þátttaka í eftirliti og umsjón fasteigna

Fylgjast með þróun fasteignamarkaðar

Önnur tilfallandi verkefni

Hafa lokið 90 eininga námi sem er ætlað 
fasteignasölum

Minnst 5 ára starfsreynsla sem löggiltur 
fasteignasali eða hjá löggiltum fasteignasala

Háskólamenntun á sviði byggingatækni, 
verkfræði eða viðskiptafræði er kostur

Góð færni í Excel, Word og PowerPoint

Sjálfstæð, öguð og skipulögð vinnubrögð

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

Starfsmannastefna Íbúðalánasjóðs tekur mið 
af jafnréttisáætlun. Umsóknir gilda í 6 mánuði 
ef ráðið verður í önnur störf á þeim tíma.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Emilía Sveinbjörnsdóttir 
verkefnastjóri starfsmannamála, emilia@ils.is.

Umsóknarfrestur er til og með 28. febrúar næstkomandi 
og sótt er um starfið á heimasíðu Íbúðalánasjóðs.

ERTU
GÓÐUR
SÖLUMAÐUR?
Forlagið óskar eftir öflugu 
símasölufólki til starfa á kvöldin.

Mikið úrval af góðum 
og sölulegum bókum. 
Góðir tekjumöguleikar.

Áhugasamir hafi samband við 
Snorra Ingason sölustjóra í síma 
575 5600 eða með því að senda 
tölvupóst á snorri@forlagid.is

Sölufulltrúi
Óskum eftir öflugum og reyndum sölumanni í fullt starf í 
sölumennsku. Um er að ræða sölu á skriftofu- og 
rekstrarvörum til fyrirtækja.  
Reynsla af útisölumennsku algjört skilyrði. 
Starfið felst í að afla nýrra viðskiptavina og 
viðhalda tengslum. Einstaklingurinn sem við 
leitum að þarf að búa yfir frumkvæði og metnaði.

Vinsamlegast sendið umsóknir á starf@a4.is fyrir
20. febrúar. Ekki eru gefnar upplýsingar í síma eða 
á staðnum.
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Tilboð óskast 
Tilboð óskast í Langendorf SKS HS 20/28 malarvagn,  árgerð 2000. 
Tilboð skilist inná heimasíðu Tryggingamiðstöðvarinnar hf. ( útboð 
tjónabíla ) í síðasta lagi kl 07.00 að morgni 16. feb. 2010. Vagninn er 
til sýnis í Tjónaskoðunarstöð TM, Hamarshöfða 2   110  Reykjavík á 
opnunartíma ( frá 8.30 til 16.30 virka daga ) 

Einnig er bent á Sölutorg TM  http://www.tryggingamidstodin.is/solutorg 
en þar eru til sölu bifreiðar og munir í eigu félagsins. 

Norconsult is Norway’s largest multi-disciplinary 
consultancy, which is focused on community 
planning and projecting. Over an extensive period of 
time, Norconsult has built up a solid foundation as a 
leading player both nationally and internationally.

Planning & Management
We are looking for new employees for Department Road & Traffi c and Department Water & Sewage.
We have many projects, with varying sizes. You will have opportunities to participate in national & international
projects. Norconsult is located in Valkendorfsgate 6 in Bergen Norway, in newly refurbished modern premises.
We work in multidisciplinary projects, and our engineers get great opportunities to develop in other areas in
cooperation with our different departments.

Desired formal background: Civil engineering/ Master Degree in Road & Traffi c and Water & Sewage
Experience:  More than 5 years experience from relevant projects

Work tasks:
• Planning, projection and management
• Solution oriented, with interdisciplinary understanding
• Ability to market and build relationships
• Experience with CAD or GIS is an advantage
• Fully mastered the Scandinavian language, both written and orally

We are concerned with well-being, job satisfaction, career building and long-term possibilities. 
As an employee, you will have considerable opportunity to fulfi ll your ambitions.
Our employees have very good benefi ts and conditions: please look into our announce on: www.boos.no
Alex Lunde & Jens Kvarekvål will be available at Island, Reykjavik date 23rd of february 2010. 

For further information or inquiries, please contact:
Kristine Muri, Boos Bemanning, Manager (for position Road & Traffi c)
Ph: +47 55 52 50 90 / +47 926 05 486
E-mail: kristine.muri@boos.no
Alex Lunde, Norconsult AS, Road & Traffi c Jens Kvarekvål, Offi ce Leader, Norconsult AS
Ph: +47 55 37 55 03 / +47 45 40 45 03 Ph: +47 55375533 / +47 45 40 45 33
E-mail: alex.lunde@norconsult.com E-mail: jens.kvarekval@norconsult.com

Tilboð óskast 
Tilboð óskast í Mercedes Benz  Actros  krókheysis bíl, árgerð 2006, 
skemmdur eftir óhapp. Tilboð skilist inná heimasíðu Tryggingamið-
stöðvarinnar hf. ( útboð tjónabíla ) í síðasta lagi kl 07.00 að morgni 16. 
feb. 2010.Bifreiðin er til sýnis í Tjónaskoðunarstöð TM, Hamarshöfða 2   
110  Reykjavík á opnunartíma ( frá 8.30 til 16.30 virka daga ) 

Einnig er bent á Sölutorg TM  http://www.tryggingamidstodin.is/solutorg en þar eru til sölu 
bifreiðar og munir í eigu félagsins. 
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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.

Ertu besta mamma í heimi?

Starfssvið Hæfniskröfur

· Þátttaka í almennum störfum
· Ábyrgð á þjónustu og gæðum á
  sinni vakt

· Skipulags- og leiðtogahæfileikar
· Rík þjónustulund og hæfni í
  mannlegum samskiptum
· Dugnaður og metnaður í starfi

Veitingastaðakeðja óskar eftir að ráða ábyrgan og metnaðarfullan einstakling
í starf veitingastjóra kvöld- og helgarvakta. 
Unnið er á tvískiptum vöktum 2 daga aðra vikuna og 5 daga hina.
Um 72% starf er að ræða.
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Fiskræktarsjóður 

Fiskræktarsjóður starfar á grundvelli laga nr. 72/2008.  
Meginhlutverk sjóðsins er að veita lán og styrki til 
verkefna sem þjóna þeim markmiðum að efl a fi skrækt, 
bæta veiðiaðstöðu, styðja við rannsóknir í ám og vötnum 
og auka verðmæti veiði úr þeim. Umsóknir um lán og 
styrki úr Fiskræktarsjóði, sem koma til greiðslu árið 
2010, skal senda stjórn sjóðsins fyrir 1. mars 2010. Um-
sóknareyðublöð vegna styrkveitinga úr Fiskræktarsjóði má 
nálgast á http://www.fi skistofa.is undir lax- og silungs-
veiði.

Þar má einnig nálgast verklagsreglur sjóðsins.  Einnig 
er hægt að hafa samband við Jóhönnu E. Pálmadóttur, 
Akri sími 452-4290 eða starfsmann sjóðsins Marínu E. 
Samúelsdóttur í síma 569 7900 ef viðkomandi hefur 
ekki aðgang að tölvu.  Umsóknum um styrki eða lán úr 
sjóðnum skal skila til formanns Fiskræktarsjóðs á sérstöku 
eyðublaði á eftirfarandi heimilisfang:

Fiskræktarsjóður
Jóhanna E. Pálmadóttir formaður

Dalshrauni 1b
220  Hafnarfjörður.

Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið óskar 
eftir að ráða sérfræðing til starfa í ráðuneytinu. 
Um tímabundið starf er að ræða. Starfið tengist 
eftirliti með fjármálum sveitarfélaga. Upplýsing-
ar um starfsemi ráðuneytisins má finna á heima-
síðunni www.samgonguraduneyti.is

Æskilegar menntunar og hæfniskröfur:
• Háskólapróf í viðskiptafræði, hagfræði eða  

sambærilegt.
• Þekking á fjármálum sveitarfélaga er kostur.
• Greiningarhæfni.
• Hæfni til að vinna í teymi.

Helstu verkefni:
• Greining á fjármálum sveitarfélaga.
• Söfnun og úrvinnsla upplýsinga.
• Samskipti við sveitarfélög og aðra opinbera 

aðila.

Laun greiðast samkvæmt kjarasamningi Félags 
háskólamenntaðra starfsmanna stjórnarráðsins 
og fjármálaráðherra. Konur jafnt sem karlar eru 
hvattar til að sækja um auglýst starf. 

Nánari upplýsingar veitir Hermann Sæmundsson 
skrifstofustjóri og Jóhannes Finnur Halldórsson  
sérfræðingur í síma 545 8200. 
Umsóknir berist í Samgöngu- og sveitarstjórn-
arráðuneytið, Hafnarhúsinu við Tryggvagötu, 
150 Reykjavík eða á tölvupóstfang ráðuneytisins 
postur@sam.stjr.is.
Umsóknarfrestur er til 27. febrúar nk. 
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun 
um ráðningu liggur fyrir. 

Iðnaðarráðuneytið auglýsir eftir 
fyrirtækjum til þátttöku í ráðstefnunni 
“Gulltaggen” sem haldin verður í Osló 

í Noregi 27.-29. apríl nk.

Veittur verður ferðastyrkur til allt að 10 fyrirtækja í 
eftirtöldum fl okkum. 

• 4 styrkir til fyrirtækja á svið fjölmiðlunar sem  
  sérhæfa sig í markaðssetningu, kynningarmálum og  
  margmiðlun. 
• 3 styrkir til fyrirtækja á sviði umhverfi svænna lausna  
  (clean tech) með áherslu á sjálfbæra nýtingu 
  auðlinda, endurvinnslu, nýjar orkulausnir svo sem  
  orkusparnað og orkulausnir í samgöngum.
•  3 styrkir til fyrirtækja sem sérhæfa sig í umhverfi s-

vænum lausnum fyrir sjávarútveg, fi skveiðar og  
sjófl utninga. 

Þau fyrirtæki sem styrkt verða þurfa að hafa nýsköpun 
að leiðarljósi í sínu starfi .

Umsóknarfrestur er til 26. febrúar nk. 
Nánari upplýsingar er að fi nna á heimasíðu iðnaðar-
ráðuneytis: www.idnadarraduneyti.is

Umsóknin sendist á rafrænu formi til Helgu 
Barðadóttur, sérfræðings í iðnaðarráðuneyti, sem 
einnig veitir nánari upplýsingar.

Netfang: helga.bardadottir@idn.stjr.is, sími: 545 8500. 
Heimasíðu ráðstefnunnar: http://www.gulltaggen.no

ÍAV óskar eftir tilboðum í glugga og 
glerveggi fyrir Tónlistar- og ráðstefnu-
húsið í Reykjavík.
Gluggana og veggina skal afhenda á 
tímabilinu apríl til september 2010. 

iav.is

Tilboðum skal skilað til ÍAV Höfðabakka 9,
4. hæð, 110 Reykjavík fyrir kl. 13:00 
þann 13. mars næstkomandi.

Útboðsgögn er hægt að nálgast á útboðsvef 
ÍAV á slóðinni www.iav.is/utbodsvefur frá 
og með 16. febrúar n.k.

ÍAV óskar eftir tilboðum í 
glugga og glerveggi.

ÚTBOÐ

Velferðarsvið

Styrkir til forvarnaverkefna 
í Reykjavík

Auglýst er eftir umsóknum um styrki úr Forvarnasjóði 
Reykjavíkurborgar til forvarnaverkefna. 

Markmiðið með styrkjunum er að styrkja samstarfsverk-
efni á sviði forvarna til samræmis við forvarnastefnu 
Reykjavíkurborgar. Hámarksstyrkupphæð sem veitt er úr 
sjóðnum er 500.000 kr. 

Upplýsingar um forvarnastefnuna og reglur sjóðsins má 
fi nna á vef Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is, og þar 
er einnig að fi nna sérstök umsóknareyðublöð um styrki 
úr sjóðnum.

Umsóknum skal skilað til Samráðshóps um forvarnir 
í Reykjavík, Velferðarsviði Reykjavíkurborgar, Borgar-
túni 12-14, 105 Reykjavík. Umsóknir má einnig senda 
rafrænt á netfangið: velferd@reykjavik.is. 
Umsóknarfrestur er til 1. mars 2010. 

Nánari upplýsingar veita Stefanía Sörheller, verkefna-
stjóri á skrifstofu Velferðarsviðs í síma 411-1111, stefania.
sorheller@reykjavik.is og Guðrún Halla Jónsdóttir, 
félagsráðgjafi  í Miðgarði í síma 411-1400, gudrun.halla.
jonsdottir@reykjavik.is. 

Meðferð umsókna fylgir almennum reglum um styrkja-
úthlutanir Reykjavíkurborgar, sjá  www.reykjavik.is. Allar 
umsóknir verða lagðar fyrir Samráðshóp um forvarnir í 
Reykjavík til umsagnar og fyrir velferðarráð Reykjavíkur 
til samþykktar.
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Hér með auglýsir Kirkjubyggingarsjóður Reykjavíkurborgar eftir umsóknum um styrki 
vegna ársins 2010. Sjóðnum er ætlað að veita fjármunum til að byggja kirkjur og 

safnaðarheimili í Reykjavík, en einnig má styrkja endurbætur og meiriháttar viðhald 
á kirkjum í borginni.  Umsóknir um styrki sendist til formanns sjóðsstjórnar, 

Katrínar Fjeldsted, Ráðhúsi Reykjavíkur, fyrir 27. febrúar nk., merktar sjóðnum. 

Þau skilyrði eru sett fyrir því að umsókn sé tekin til greina að henni fylgi 
greinargóðar upplýsingar um fyrirhugaðar framkvæmdir, ársreikningur fyrra árs, 
ráðstöfun fyrri styrkja sé um þá að ræða svo og um fjármögnun verksins að öðru 

leyti. Frekari upplýsingar fást hjá stjórn sjóðsins. 

Netföng stjórnarmanna eru sem hér segir: 
Gísli Jónasson: gisli.jonasson@kirkjan.is 
Jóhannes Pálmason: palmason@lsh.is   

Katrín Fjeldsted: katrinf@simnet.is
Iðan fræðslusetur

Skúlatún 2
105 Reykjavík

Sími: 5906400 
www.idan.is

Auglýsing um sveinspróf
Sveinspróf í matreiðslu, fyrri hluti, kalda stykkið, verður 
haldið 10.-11.mars n.k. í Hótel- og matvælaskólanum í 

Kópavogi. Umsóknarfrestur er til 1. mars n.k.
Seinni hluti prófs, heitur matur, verður í maí. 

Nánari dagsetning auglýst síðar.

Með umsókn skal leggja fram afrit af námssamningi, 
lífeyrissjóðsyfi rlit og burtfararskírteini eða staðfestingu 

skóla á því að nemi muni útskrifast í maí 2010. 

Umsóknareyðublöð má nálgast á heimasíðu IÐUNNAR 
www.idan.is og skrifstofunni.

VSB Verkfræðistofa auglýsir til leigu 
fullbúna skrifstofuaðstöðu að 
Bæjarhrauni 20 í Hafnarfi rði.

Um er að ræða nokkrar lausar 
vinnu stöðvar í opnu rými.

Aðgangur að fundaherbergjum, kaffi -
stofu, tölvubúnaði, prenturum, móttöku 
og fl eira samkvæmt samkomulagi.

Góður kostur fyrir einyrkja eða 
minni fyrirtæki.

Frekari upplýsingar gefur Guðrún 
Guðmundsdóttir í síma 585 8600 eða 
á netfangi gudrung@vsb.is

Skrifstofuaðstaða 
við Bæjarhraun 
í Hafnarfi rði

Aðalfundur Útivistar 2010
Aðalfundur Ferðafélagsins Útivistar verður 
haldinn miðvikudaginn 2. mars 2010 kl. 20.00 
að Laugavegi 178, í sal við hlið skifstofu Útivistar

Dagskrá:
1. Skýrsla stjórnar.
2. Reikningar lagðir fram til afgreiðslu
3. Kosning í nefndir og embætti
4. Kosning í kjarna
5. Kosning formanns
6. Lagabreytingar ef einhverjar eru
7. Önnur mál
8. Kaffi 
  
Félagsmenn með greitt árgjald 2010 hafa 
atkvæðisrétt á aðalfundi

Stjórnin

 

Próf í íslensku fyrir umsækjendur 
um íslenskan ríkisborgararétt 

Íslenskupróf vegna umsóknar um íslenskan 
ríkisborgararétt hefjast hjá Námsmatsstofnun 31. maí 
næstkomandi fyrir þá sem hafa skráð sig í próf fyrir 
10. maí. Þeir sem skrá sig eftir þann tíma eiga kost á 
því að taka próf í desember 2010. Prófi n verða haldin 
í Reykjavík og utan höfuðborgarsvæðisins ef næg 
þátttaka fæst. 

Skráning í prófi n hefst 1. mars nk. og fer hún fram 
með rafrænum hætti á vef Námsmatsstofnunar, 
www.namsmat.is. Þar er einnig að fi nna nánari 
upplýsingar um hvar prófi n fara fram, sýnishorn 
af verkefnum og prófkröfur. Einnig eru veittar 
upplýsingar í síma 550 2400. Gjald fyrir þátttöku í 
prófi  er 7.000 krónur. 

Dómsmála- og mannréttindaráðuneytinu, 
10. febrúar 2010 

Leikskólastjóri
Leikskóli Seltjarnarness

Skólaskrifstofa Seltjarnarness auglýsir lausa nýja stöðu 
leikskólastjóra við Leikskóla Seltjarnarness. Leitað er eftir 

metnaðarfullum einstaklingi sem er tilbúinn að leiða 
kraftmikið leikskólastarf til móts við nýjar áskoranir.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Leikskólakennaramenntun
• Farsæl reynsla í skólastjórnun
• Hæfni og lipurð í mannlegum samskiptum
• Skýr sýn á hvert stefna beri í leikskólastarfi
• Skipulagshæfileikar, frumkvæði og kraftur
• Víðsýni og brennandi áhugi á skólastarfi
• Framhaldsmenntun æskileg.

Umsókn skal fylgja greinargerð um störf umsækjanda og stjórn-
unarreynslu ásamt upplýsingum um verkefni sem varpað geta 
ljósi á færni til að sinna leikskólastjórastarfi. Þá er nauðsynlegt 
að umsækjandi setji fram hugmyndir um stefnu, áherslur og 
árangursríkar aðferðir í því starfi sem sótt er um. 

Leikskóli Seltjarnarness er heildstæður leikskóli með um 190 börn. 
Leikskólinn er starfræktur í tveimur starfstöðvum sem standa 
á sömu lóð. Skólinn er ný starfseining sameinuð úr núverandi 
leikskólum Seltjarnarness og tekur til starfa 1. júlí 2010. Skólastjóri 
þarf að vera reiðubúinn til að koma að stefnumótunarvinnu við 
skólann fyrir þann tíma.

Umsóknarfrestur er til 24. febrúar 2010. Umsóknir er hægt að 
senda í tölvupósti á netfangið postur@seltjarnarnes.is eða skila á 
bæjarskrifstofur Seltjarnarness, Austurströnd 2, 170 Seltjarnarnes.

Í samræmi við jafnréttisáætlun Seltjarnarnesbæjar eru konur jafnt 
sem karlar hvattar til að sækja um stöðuna. 

Húsfélög
Námskeið í undirbúningi viðhaldsframkvæmda

Verksýn ehf. býður forsvarsmönnum húsfélaga til 
námskeiðs í undirbúningi viðhaldsframkvæmda. Á 
námskeiðinu verður farið yfi r það ferli sem þarf að setja 
í gang þegar ráðist er í viðhaldsframkvæmdir á fjöl-
býlishúsum. Námskeiðið verður haldið í húsakynnum 
Verksýnar ehf. að Síðumúla 1, Reykjavík. Námskeiðið 
er opið öllum stjórnarmönnum húsfélaga, þeim að 
kostnaðarlausu.

Áhugasamir geta skráð sig á námskeiðið með því að 
senda tölvupóst á verksyn@verksyn.is eða með því að 
hringja í síma 517 6300.

Verksýn ehf. er ráðgjafarfyrirtæki sem sérhæfi r sig í 
viðhaldi á fasteignum. Fyrirtækið var stofnað í upphafi  
árs 2006 og hefur sinnt fjölda verkefna fyrir einstaklinga 
og húsfélög. Hjá fyrirtækinu starfa sérfræðingar með 
áratugareynslu í mannvirkjagerð og viðhaldi fasteigna.

Verksýn ehf.
Síðumúla 1
108 Reykjavík
www.verksyn.is

Umhverfi sráðuneytið
Prófnefnd mannvirkjahönnuða

Löggildingarnámskeið
Námskeið fyrir mannvirkjahönnuði, sem óska lög-
gildingar umhverfi sráðuneytisins til að gera aðal- og 
séruppdrætti sbr. ákvæði 48. og 49. gr. skipulags- og  
byggingarlaga nr. 73/1997, verður haldið í mars 2010, 
ef næg þátttaka fæst. Námskeiðið mun hefjast föstud-
aginn 2. mars. 2010 kl. 13:00 og standa dagana 12.- 13., 
19.- 20.- 26.- 27. mars 2010 og lýkur með prófi  laugard-
aginn 10. apríl 2010.

Námskeiðsgjald er 90.000.- kr. og 57.000.- kr. fyrir þá 
sem sækja námskeiðið til upprifjunar.

Upplýsingar og umsóknareyðublað fást hjá  IÐAN- 
fræðslusetur, Skúlatúni 2, Reykjavík eða vefsetrinu 

http://www.mfb.is/namskeid/loggilding-mannvirkja-
honnuda/

 Umsóknum skal skilað þangað útfylltum ásamt 1) afriti 
af prófskírteini umsækjanda, 2) vottorði frá iðnaðar-
ráðuneyti um réttindi til starfsheitis, 3) vottorði faglegs 
yfi rmanns um starfsreynslu, sjá 48.gr. skipulags og byg-
gingalaga, eigi síðar en miðvikudaginn 3. mars 2010. 

Nánari upplýsingar í síma 590 6434.
 

Reykjavík 5. febrúar 2010.
 Prófnefnd mannvirkjahönnuða - umhverfi sráðuneytið.

Úr lögum frá 1994 nr. 36
73. gr. Þeim einum, sem hlotið hafa til þess sérstakt leyfi  félagsmálaráðherra, er 
heimilt að reka miðlun með leiguhúsnæði, sem lög þessi taka til, í því skyni að koma 
á leigusamningi eða annast framleigu eða skipti á leiguhúsnæði. Starfsheiti þess sem 
rekur leigumiðlun er leigumiðlari.

Minnum á aðalfundinn á mánudaginn 15. febrúar kl. 
16.00 í Kjörgarði, Laugavegi 59, sal á 4 hæð. Samkvæmt 

aðalfundarboði frá 2. Febrúar. sl.

Upplýsingar á  heimasíðu Félags löggiltra leigumiðlara. www.fl l.is .

Stjórnin
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Múlar – Skeifan
Verslunarhúsnæði óskast 

til leigu

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

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

Höfum verið beðin um að útvega 5-6.000 fermetra 
verslunarhúsnæði til langtímaleigu fyrir traustan 
aðila. Óskastaðsetning er í Múlum eða í Skeifunni, 
en aðrar staðsetningar koma mögulega til greina.

Allar nánari upplýsingar veitir Guðmundur Th. 
Jónsson, lögg. fasteignasali, í síma 570-4500.

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

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

Óskum eftir góðum sumarbústað/heilsárshúsi 
í Kiðabergi, Öndverðarnesi eða við Álftavatn, 
Grímsnesi.

Staðgreiðsla í boði fyrir rétta eign.

Sumarbústaður/heilsárshús 
óskast.

Ingólfur Gissurarson lgf.
Valhöll fasteignasala • Síðumúla 27 • Sími:588-4477.

Eldri borgarar, takið eftir.
Góðar eignir í húsum fyrir eldriborgara.

2ja herb. 65,6 fm íbúð á 
2-hæð. Íbúðin er mjög vel 
staðsett í húsinu, með vestur 
svölum. Verð 20,9 milj.

Vesturgata 7

Hjallasel
2ja herb. Mjög fallegt ca.80 fm 
parhús, með fallegum garði, 
sólstofu, og nýrri afgirtri timbur 
verönd sem snýr í suður, við 
Seljahlíð, verð 22,9 milj.

Afl agrandi 40 
Falleg 2ja herb. íbúð á 
3-hæð með suður svölum í 
þessu vinsæla fjölbýli í ves-
turbæ Reykjavíkur. Íbúðin er 
nýmáluð. Verð 19,9 milj

Austurbrún 2 
Mikið endurnýjuð glæsileg 2ja 
herb. 47,6 fm íbúð á 4-hæð 
með útsýni. Nýtt eldhús og 
bað, ný gólfefni, nýtt rafmagn, 
nýjar hurðir og skápar. Eignin 
er ný máluð. Verð 15,7 milj.

Í öllum fjölbýlishúsunum er lyfta, húsvörður og ýmis mismun andi 
þjónusta. Allar eignirnar afhendast við kaupsamning.

Allar frekari uppl. um eignirnar veita: Ellert Róbertsson 
s: 893-4477 ellert@valholl.is og Heiðar Friðjónsson í 
s: 693-3356 eða heidar@valholl.is. Við erum alltaf við símann og 
erum reiðubúnir að sýna, skoða 
og verðmeta ykkar eignir ykkur að 
kostnaðarlausu.

Í VR blokkinni, 2ja herb. 77fm 
íbúð á 6-hæð, með glæsilegu 
útsýni og suð-vestur svölum. 
Þarna er gott að búa í göngu-
færi við kringluna. 
Verð 21,6 milj.

Hvassaleiti 56-58

Hæðargarður 35 
Glæsileg 2ja herb.63,5 fm 
íbúð á 2-hæð, með suður 
svölum. Verð tilboð. Höfum 
einnig 4ra herb. 104 fm íbúð 
með stæði í bílageymslu í 
sama húsi. Verð tilboð.

Skúlagata 20
3ja herb. 90 fm útsýnisíbúð 
á 4-hæð með tveimur svefn-
herbergjum. Yfi rbygðar suður 
svalir. Glæsil. útsýni í norður 
m.a. Esja, Sundin, Akrafjall 
og Skarðsheiði. 
Verð 29 milj. / Tilboð

Ingibjörg Þórðardóttir, löggiltur fasteignasali.

Suðurgata 7, 101 Reykjavík  - www.hibyli.is
 hibyli@hibyli.is - Sími: 585 8800 - Fax: 585 8808

Mjög falleg og björt 108 fm íb. á neðstu hæð í góðu fjölbýlishúsi. Íbúðin, sem er 
mikið endurnýjuð skiptist þannig: Stófa og eldhús opið út í eitt, nýleg vönduð 
innrétting, 3 svefnherb. baðherb. með glugga. Parket á stofu og holi. Nýtt gler. 
ÍBÚÐIN ER LAUS FLJÓTLEGA. FRÁBÆR STAÐSETNIG, STUTT Í MELA- OG 
HAGASKÓLA OG HÁSKÓLINN Í NÆSTA NÁGRENNI. GÖNGUFÆRI VIÐ 
MIÐBORGINA. 

SIGURÐUR OG TINNA TAKA Á MÓTI GESTUM Í DAG, LAUGARDAG, 
MILLI KL. 15 OG 16.

HJARÐARHAGI 44 - OPIÐ HÚS

Opið hús

OPIÐ HÚS

Guðfi nna Jóh. Guðmundsdóttur hdl og lögg.fasteignasali

Nánari upplýsingar gefur Atli sölufulltrúi 
s: 899-1178 eða atli@husasala.is

Nýtt parhús 

Dalsbrún 3 Hveragerði.
Um er að ræða vel heppnaða  og fullbúna eign á góðum stað í Hveragerði  samtals 
161 m2 og telur hún; forstofu, stofu, eldhús, sjónvarpshol, 3 svefnherbergi, 
baðherbergi, þvottahús ásamt rúmgóðum bílskúr. Eignin er ný innréttið og tilbúin til 
afhendingar.  

Ásett verð er 25,7 millj. FERMETRAVERÐ AÐEINS 159 þús, 
lán frá ILS getur fylgt.  Eignin getur einnig fengist til útleigu.  

Sölu og leigusýning sunnudag milli kl 15:00 og 16:00.

Til sölu
Fiskislóð 73

1000m2 verslunar- iðnaðar- og þjónunstuhúsnæði
Þar af skrifstofur c.a. 200m2. Stórar innkeyrsludyr. 

7m lofthæð í sölum. Góð athafnalóð og næg 
bílastæði. Laust til afhendingar strax. Hagstæð lán. 
70-80% fjármögnun í boði fyrir kaupanda til 25 ára 

með 5.5% föstum vöxtum. 

Upplýsingar í S: 861 3889

Ingólfur Gissurarson lgf.
Valhöll fasteignasala • Síðumúla 27 • Sími:588-4477. 

Opið hús sunnudaginn 14. febrúar á milli kl. 13-14
Sérlega vönduð eign þar sem engu hefur verið til sparað við betrumbætur að 

innan sem utan.  Húsið er teiknað af Kjartani Sveinssyni arkitekt.  Um heildareignina 
er að ræða, aðalíbúð á tveimur hæðum með fjórum svefnherbergjum og aukaíbúð 
í kjallara með tveimur svefnherbergjum alls 282 fm.  Bílskúr með hurðaopnara og 

gryfju.  Uppl veitir Jón Rafn í síma 695-5520

HAMRAHLÍÐ 37

Opið hús

Fasteignir til sölu:
Bugðuleira 6, 2.hæð, Höfn, skrifstofuhúsnæði, 137,6m², fmr 221-8238

Hafnarbraut 14, Dalvík, íbúðarhúsnæði samtals 297 m², fmr 215-4889

Laxabraut 7, Ölfus, iðnaðarhúsnæði, samtals 1572,1 m², fmr 226-5169

Héðinsbraut 4, Húsavík, fi skverkun, samtals 1949,7 m², fmr 215-2903

Stórholt 6, Þórshöfn, 348.1 m², fmr 216-7827

Álaugarvegur 3, Höfn, samtals 882,3 m², fmr 224-1880

Álaugarvegur 19a, Höfn, iðnaðarhúsnæði 315.4 m², fmr 218-0501

Ófeigstangi 9, Höfn, fi skvinnsluhús 927 m², fmr 224-7883

Nesbraut 7, Reyðarfi rði, iðnaðarhúsnæði 722.4 m², fmr 226-4904

Eyrarland 1, Hvammstanga, skrifstofuhúsnæði 159.2 m², fmr 228-6462

Langanesvegur 1, Þórshöfn, verslunarhúsnæði 471.9 m², fmr 223-7380

Sjávargata 152-117, Hrísey, fi skvinnsla 2.192,3 m², fmr 215-6379

Sundstræti 45, Ísafi rði, hús á 3 hæðum, 1.745,0 m², fmr 212-0614

Sólvellir 23, Breiðdalsvík, hraðfrystihús, 2.081,6 m², fmr 217-8922

Selnes 15, Breiðdalsvík, sérhæfð eign 782,1 m², fmr 217-8878

Hólsgata 3, Neskaupsstað, iðnaðarhúsnæði, 165,6 m², fmr 216-9223

Sindragata 27, Ísafi rði, steypustöð 659,6 m2, fmr 228-0628

Nánari upplýsingar um eignirnar má fi nna á heimasíðu 
Byggðastofnunar www.byggdastofnun.is 

Byggðastofnun óskar eftir tilboðum í eignirnar.  Tilboð skulu 
send Byggðastofnun, Ártorgi 1, 550 Sauðárkróki, fax 455-5499 
eða hjalti@byggdastofnun.is Nánari upplýsingar eru veittar í

 Byggðastofnun í síma 455 5400.  Byggðastofnun áskilur sér rétt 
til að taka hvaða tilboði sem er eða hafna öllum.

Byggðastofnun  

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki



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

BÍLAR &
FARATÆKI

Porsche 911, Turbo 04/2005. ek 13 
þkm. Tilboð óskast Raðnúmer 211494 
Bílamarkaðurinn Smiðjuvegur 46E-200 
Kópavogur s. 567-1800 www.bbv.is

Bílamarkaðurinn
Smiðjuvegi 46E, Kópavogi

Sími: 567 1800
 

Magellan GPS leiðsögutæki. Roadmate 
1415 EU Götuleiðsögn með Evrópukorti. 
Íslandskort fáanlegt. Triton 400 og 1500 
fyrir útivistarfólk.

AMG Aukaraf
Dalbrekka 16, 200 Kópavogur

Sími: 585 0000
www.aukaraf.is

CHEVROLET SILVERADO Z71 1500. Árg 
2005, EINS OG NÝR, stendur inni í sal, 
sjón er sögu ríkari. , 20“ dekk og fleira. 
Sjálfskiptur. Verðtilboð. 2.450 þús stað-
greitt... Rnr.127772

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík

Sími: 577 4747
www.hofdabilar.is

VW polo 1.4 árg. 06/2008, ek. 34þ. 
lítur út eins og nýr, sparneytin bíll, eyðir 
aðeins 6l á hundraði, ásett verð 1.930þ, 
uppl. í síma 567-4000.

M.Benz E 400 CDI (DISEL) árg. 2005, 
260 hestöfl, ek. 58þ, ssk. leður, topplúga, 
Xenon, álfelgur o.mfl. ökutæki sem vert 
er að skoða , ásett verð 5.900þ. uppl. í 
s. 567-4000.

Toyota Yaris DISEL, DISEL, árg. 07/2007, 
ssk. ek. aðeins 23þ, tilboðsverð 2.200þ. 
uppl. í s. 567-4000.

M. Benz árg. 12/2007, ek. aðeins 25þ. 
með AMG útlitspakka, svakalega flottur A 
Benz með nánast öllu, ásett verð 3.900þ. 
uppl. í s. 567-4000.

Toyota Avensis árg. 09/2002, ek.118þ. 
bíll í mjög góðu ástandi, ásett verð 
1.190þ FÆST Á 100% LÁNI, uppl. í s. 
567-4000.

Ford Explorer XLT árg. 2006, ek. 66þ ssk, 
leður, krókur, álfelgur, GULLMOLI, ásett 
verð 3.190þ. uppl. í s. 567-4000.

Heimsbílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 5674000
http://heimsbilar.is

CHEVROLET AVALANCHE.1500 
4X4 Árgerð 2003, ekinn 108 þ.km, 
TILBOÐSVERÐ 1.890.000. Síðasti séns! 
Opið í dag milli 11.00 og 14.00 kíktu í 
kaffi og súkkulaði. Vantar allar tegundir 
af vögnum á skrá.

Bíla og vagnasalan
Funahöfða 1, 110 Reykjavík

Sími: 5272424
http://www.bilaogvagnasalan.is

Nissan Patrol árg. 11/2000, 35“ breyttur 
á nýlegum dekkjum, jeppi í góðu við-
haldi, ásett verð 1.950þ er með Webasto 
miðstöð, skoðar ýmis skipti á ódýrari bíl, 
uppl. í s. 567-4000.

Heimsbílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 5674000
http://heimsbilar.is

NISSAN DOUBLE CAB 4WD. Árgerð 
2004, ekinn 103 þ.km, DÍSEL, 5 gírar. 
SÉRTILBOÐ 1.650.000. Bíllinn er á staðn-
um

Bíla og vagnasalan
Funahöfða 1, 110 Reykjavík

Sími: 5272424
http://www.bilaogvagnasalan.is

SUBARU LEGACY sjálsk. Árg. 2006, ekin 
56 mjög snyrtilegur bill Verð 2.790.000.

Bíll.is
Sími: 577 3777

www.bill.is

LAND ROVER RANGE ROVER HSE. 
Árgerð 1997 innfluttur nýr! ekinn aðeins 
118 þ.km, sjálfskiptur, leður ofl. ofl. 
Tilboðsverð 650.000 stgr. #280973 
Bíllinn er á staðnum og bíður eftir útrás-
arvíkingi! Opið laugardag kl. 11:30-15:00

DODGE RAM 1500 - 5,7 HEMI. Árgerð 
2006, ekinn 73 þ.km, 35“ dekk, pall-
lok og fleira skraut! Verð 2.980.000. 
#280777 Bíllinn er á staðnum og það er 
kominn fiðringur í hann! Opið laugardag 
kl. 11:30-15:00

SUZUKI GRAND VITARA DIESEL 35“ 
BREYTTUR. 08/2005, ekinn 49 þ.km, 
Rosalega vel breyttur jeppi í toppá-
standi! Verð 2.690.000. #281140 
Forystusauðurinn er á staðnum og bíður 
þess að fara með þér í fjallaferðir! Opið 
laugardag kl. 11:30-15:00

 HYMER ERIBA NOVA S 680. 06/2007, 
Rosalega flott hjólhýsi nú loksins til 
sölu, aðeins bein sala! Verð 4.840.000. 
#280666 Er á staðnum og bíður eftir 
þér! Erum farin að taka við skráningum 
á ferðavögnum, vaxandi eftirspurn! Opið 
laugardag kl. 11:30-15:00

Bílalind
Funahöfði 1, 110 Reykjavík

Sími: 5808900
Hlökkum til að sjá þig :)
 http://www.bilalind.is

TOYOTA COROLLA H/B 1.6 VVTI TILBOÐ 
!!!. Árgerð 2006, ekinn 66 þ.km, BENSÍN, 
5 gírar. Verð 1.750.000. Rnr.332066

AUDI A4 QUATTRO TURBO. Árgerð 2002, 
ekinn 145 þ.km, BENSÍN, 5 gírar. Verð 
1.590.000. Rnr.312603

MMC OUTLANDER COMFORT 2,4. 
Árgerð 2004, ekinn 86 þ.km, BENSÍN, 
Sjálfskiptur. Verð 1.890.000. Rnr.312626.

Toppbílar
Kletthálsi 2, 110 Rvk.

Sími: 587 2000
www.toppbilar.is

AUDI A3 SPORTBACK Sjálfskiptur 
Nýskráður 8 / 2006 Ekinn 22 þ.km. Verð 
3.280.000 DÍSEL

FIAT STILO Nýskráður 2 / 2006 Ekinn 80 
þ.km. Verð 1.190.000

OPEL CORSA-C LIMITED Nýskráður 9 
/ 2006 Ekinn 50 þ.km. Verð 990.000 
Staðgreitt

DODGE CHARGER Nýskráður 2006 Ekinn 
58 þ.km. Verð 1.990.000

FORD RANGER CREW CAB XL Diesel 
Nýskráður 12 / 2002 Ekinn 174 þ.km. 
Verð 1.290.000 Tilboðsverð 990,000

HYUNDAI ACCENT Nýskráður 9 / 2000 
Ekinn 126 þ.km. Verð 340.000 Ný 
Tímareim í 77þ / 100% lánamöguleikar 
Gott eintak

NISSAN PRIMERA GX Nýskráður 10 / 
1999 Ekinn 149 þ.km. Verð 390.000

SUBARU LEGACY WAGON GL 4WD 
Nýskráður 5 / 2002 Ekinn 158 þ.km. 
Verð 870.000

TOYOTA COROLLA 1,4 VVTI Nýskráður 6 
/ 2003 Ekinn 151 þ.km. Verð 890.000 
ásett 990

CITROEN C3 SX Nýskráður 11 / 
2004 Ekinn 57 þ.km. Verð 1.190.000 
Sjálfskiptur.......Flottur bíll......

MERCEDES-BENZ Sprinter 212 D KA Verð 
kr. 690.000 Árgerð 1996 Akstur 206 
þ.km.

Hymer FEELING 430 Nýskráður 4 / 2007 
Verð 2.690.000 Glæsilegt hjólhýsi

Bílasalan.is
Nethyl 1, 110 Reykjavík

Sími: 565-2500
www.bilasalan.is

Honda Cr-v, árg. 10/2004, ek.92þús.
km, sjálfskiptur, cd, rafmagn, krókur, ofl. 
Sumar og vetrardekk, Einn eigandi, Vel 
með farinn og bíll í topp standi!! Ásett 
verð 1980þús.kr! Er á staðnum

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardaga 12-16
www.100bilar.is

Bíladagar

Bílar til sölu
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 Bílar til sölu

Landrover Discovery árg. ‘98 til sölu. 
2.5 dísel, ssk., ek. 238þ. V. 790þ. S. 
892 5195.

Til sölu Hyundai Sonada tdi 2007 
e.70þkm og Ford Fiesta 2007 e.52Þkm 
Uppl. í s. 894 0068.

VW Tureg V-10 disel 2004 model ek. 
84þkm Verð 4790.000,- magnaður og 
kraftmikill diseljeppi ath. öll skipti á 
ódýrari uppl. í síma 895-5577.

Til sölu Ford F350 dísel árg. ‘88. Verð 
690þ. Uppl. í s. 840 6940.

Cadillac Escalade langur árg. 2004, ek. 
aðeins 32 þús.km. Perluhvítur. Ath skipti 
á ódýrari. Uppl. í s. 895 5577.

Subaru Outback H6-3.0. Árg. ‘02 ek. 93 
þús. Mjög gott eintak hlaðið búnaði! 
Fullkomin þjónustubók. Listav. 1700 þ. 
Tilboð óskast. Ákv. lán. S. 895 8684 eða 
jonhjon@simnet.is

Suzuki Vitara árg. ‘97 ek. 190þ. Ný dekk 
og nýsk. Verð 390þ. 290þ. stgr. S. 840 
6940.

M. bens S430 árg. 2002, ek. aðeins 59 
þús.km. Svartur, ljós að innan. Rafmagn 
í öllu. Gott eintak. Ásett verð 3.790 ath 
skipti á ódýrari eða gott stgr.verð. uppl. í 
sima 895 5577.

Ford Transit Turbi Dísel árg. ‘99. Verð 
440þ. stgr. Uppl. í s. 840 6940.

FORD ECONOLINE E150 V8 bensín 
12/2003 ek.55.000þ. Ásett 2.650þ. 
Uppl. 896-4664

Til sölu Ford Escorg árg. ‘97 sk. 2011. Ek. 
145þ. Verð 160þ. Uppl. í s. 896 3575.

Af sérstökum ástæðum er þessi eðal-
vagn til sölu. Ford Explorer sport track 
árg. ‘07 ek. tæpa 17 þús. km. Einn með 
öllu. V. 3.999 þús. Ekkert áhv., Engin 
skipti. S. 820 7778.

Isuzu D-max 2009 ek. 1 þ.km sjálfskiptur 
disel ath. skipti á ódýrari uppl. í sima 
895 5577.

Til sölu Mitsubishi Pajero árg.1997 Ekinn 
205 km.í góðu ástandi, 35“dekk. Verð 
500.000 kr.staðgreitt. S. 773 4747.

Lipur sparibaukur, tilboð 
295þ.

Suzuki Baleno árg. ‘99 5g., sk. út árið. 
Smur og þjónustubók. Ek. 96þ. Verð 
295þ. Uppl. í s. 891 9847.

Til sölu Peugeot 207 árg.’07 ek. 47 þ.km. 
Ásett verð 2,8 milj. áhv. 2,1. Afborgun 31 
þús. á mán. S. 694 2609.

Mjög fallegur og traustur 7 mann bíll á 
góðu verði. Plymoth Voyager árg. ‘98. S. 
897 2274 & 897 2274.

Ford Escort station sk. 10/’10 m. kúlu. 
Hiti í framr. og afturr. Vel með farinn. V. 
175 þús. Björn, s. 865 3640.

Hyundai Getz árg. ‘08 ek. 32þ. Nýjar álfel. 
& sumard. Vetrard. á felgum fylgja. Mjög 
sparneytinn og góður bíll. Ásett v. 1490þ. 
Fæst á góðu stgr.v.i S. 823 1656, Óli.

Huyndai Elantra 1.6 árg. ‘03 5gíra, ek. 
100þ.km. Bensín 6l. Uppl. í s. 616 2597.

Fiat Multipla árg. ‘01 ek. 105 þús. Nýsk. 
Mikið endurnýjaður. Tilboð óskast. S. 
866 0916.

Land Rover Freelander til sölu! 2001 
árg. ekinn 120þ. v6 2,5 L. 178 Hö. Verð 
hugmynd 600þ. kr. Hafa samband í síma 
822 5503 eða 565 4604.

Tilboðsverð 2.750þ !
VW Golf GTI - EDITION 30, árg 2007, 
ek:72þ.km, ssk, 230hö, leður, topp-
lúga, 19“ felgur ofl. Ásett Verð: 3.690þ. 
Tilboðsverð! 2.750. Skoða skipti á ódýr-
ari. Upplýsingar í síma 699 5880

Suzuki Ignis 4x4 2006, ek.52000, bsk, 
sk.11 án aths. 1.150.000kr engin skipti. 
S.8211174

Tilboðsverð 3.470þ !
BMW 530Dísel, árg. 2004, ek:145þ.km, 
leður, ssk, lúga, 18“ felgur, comfort sæti, 
head up display, hlaðinn aukabúnaði. 
Ásett Verð:4.490þ. Tilboðsverð: 3.470þ.! 
Upplýsingar í síma 699 5880.

NULL
Land Cruiser GX árg’08.Ssk.disel.8manna.
Ek 32þ.Reyklaus. V.7.4m. S. 892 4624.

Trooper árg. ‘98 3.5 bensín ek. ca. 180þ. 
mílur. Góður bíll. Verð 480þ. Uppl. í s. 
894 0886.

 Daewoo Nubira station Sjálfskiptur 
02/11/99 nýskoðaður 11 ekin 109,Þ verð 
390,000 upp í síma 895-8873

Nissan Almera árg 98 svartur 1,4 bens-
ín beinskiptur ný.sk.11 ekin 135,Þ Verð 
390,000 uppl í síman 847-6400

 Hyundai H-1 árg 1/12/99 hvítur ekin 
115.Þ ný.sk 11 beinskiptur verð 490,000 
uppl í síma 893-5400

NÝ OG GLÆSILEG 
INNANDYRABRAUT!

Gokartbrautin-korputorgi sérhæfir sig í 
hópum. Alltaf heitt og alltaf skemmti-
legt! Bókanir í síma 771-2221 eða www.
gokart.is

Nissan almera árg’01 5.g. Ek.135þ.Mikið 
nýtt í honum,þarfnast smá lagfæringar.
Tilboðsverð 350þ.S.849 6589

TIL SÖLU Dodge Ram 1500 ‘06 Ekinn 30 
þús. Srt 10 Look. palllok. Toppeintak. Ákv 
2390 þús. 34 þús á mán. TILBOÐ 150 
þús+ yfirtaka. S :864 3898

Mitsubishi Lancer árg.’04, silvur grár, 
sjálfsk.,ek.72þús. Áhvíl. 1139þ.Fæst á 
yfirtöku. ath skipti á ódýrari. S:8990017

Nissan Almera árg. ‘99 ek. 212 þús. 
Þarfnast smá lagfæringa. S. 898 1649.

SKOÐAÐUR 2011
Renault Megane Wagon ‘00 ek. 142þ. 
ssk. Ásett v. 530þ. selst á 480þ. Opel 
Vectra B. Wagon ‘01 ek. 133þ. ssk. Ásett 
v. 550þ. selst á 475þ. Líta vel út og eru í 
fínu lagi. S. 659 8277.

Til sölu SUBARU FORESTER 2000 X árg. 
‘04 ek. 34.000 km. Einn eigandi. Uppl. í 
s. 555 3482 & 693 1695.

Suzuki Grand Vitara árg. ‘99 ek. 117þ. 
ssk. Uppl. í s. 864 1773.

 0-250 þús.

Vetrartilboð á Jmstar vespum 175.000 kr 
m/vsk með hjálm og skráningu. www.
BMVehf.is s:8615385

Skodi Fabia árg.2007, ek.12 þ.km. topp-
lúga, álfelgur, sumar/vetrard. Ásett verð 
1290 þ. Uppl. s. 895 0730

 250-499 þús.

BMW 523iA ‘96 (E39) til sölu 2.5 L 
bensín vél, 170 hö. ekinn: 190.000 km, 
Sjálfskiptur, Álfelgur, Sumar og nagla-
dekk, nýsmurður og vel með farinn. 
Rúmgóður fjölskyldubíll. V. 495.000 stgr. 
engin skipti. S. 862 9121.

Tilboð 390 þús.
Toyota Corolla Árg. ‘98 ek. 179 þús
./90þús. á vél. Nýskoðaður. Verð 390 
þús. Uppl. s. 659 3459.

Tilboð 350 þús
Nissan Almera árg. ‘99 ek. 113þús, sk’11. 
Verð 350 þús. Uppl. s. 659 3459.

Tilboð 350 þús
Alfa Romeo 156 árg. ‘98 ek. 107 þús. ný 
tímareim, topplúga. sk. ‘11 Verð 350 þús. 
Uppl. s. 659 3459.

Peugeot 406, 10/99, sk 11 5 gíra, 1,8L, ný 
tímare. Verð 299 þ. S:690 3466.

Toyota Corolla árg. ‘98 ek 164 þús. Mikið 
nýtt + skoðaður. V. 350. S. 698 4123.

Corolla Station 9/99, 5g ek. 179þ. Ný 
tímareim+str, bremsur, a.demp. dekk 
o.fl. 470þ. 892 5157.

 500-999 þús.

Corolla 03 ek.164Þ 3D,5G 1,4VVTI. Ásett 
990Þ Þarfnast smá lagf og fæst því á 
690þ Uppl í S: 617 6031

 1-2 milljónir

Vel með farin Toyota Corolla’03.
Ek 111.000.Á 1250þús.Hafa samb í 
s:8692014 Lilja

Ford Focus Trend árg. ‘05. Ek. 52þ. 5dyra, 
beinsk. Heilsársd. Vel með farinn frúar-
bíll. Verð 1.290 þús. 897 2010.

 2 milljónir +

Til sölu KIA Sorento árg. 2007 ek. 59 þús.
km. Sumar+vetrard. á felgum, dráttar-
kúla. Uppl. í s. 865-4936.

LAND CRUISER 120 GX árg. 2006, diesel, 
ssk., 1 eigandi, ek. 77.000 km. sími 
861 9535

 Bílar óskast

Corolla árg ‘04 (‘05 model) bsk ek 67þús 
verð 1400þús uppl 8993077 eftir kl 12

Óska eftir skoðuðum bíl á 100 þús. Allar 
teg. koma til greina. Uppl. í s. 8615777

Óska e.að kaupa gamla bíla til niðurrifs. 
Nán.uppl.í s:866-0471

Óska eftir dísel jeppa 31-35“ br. fyrir allt 
að 700þ. stgr. Uppl. sendist á helgi72@
gmail.com

Vantar Ódýran bíl. Má Þarfnast viðgerðar 
frá 20.000 til 150.000 sími. 866 5052.

Húsbíll eða hjólhýsi ósk-
ast

Óska eftir húsbíl eða hjólhýsi fyrir 100-
800 þúsund. Uppl. 772-5450.

Óska eftir að kaupa dekurbíl ekki mikið 
keyrðan. Ódýran og ekki mjög gamlan 
eða of nýjan. Ca. 300-400þ. S. 690 7110 
e. kl. 16.00 fram á þriðjudag.

Óska eftir Chrysler T&C eða Grand 
Caravan langur m/ stow & go. Mynd 
og uppl. t.d. ástand, akstur aukab. ofl. 
sendist á himmihimm@gmail.com & 
897 2724.

Óska eftir bmw 5línu, eða m.benz c200 
yngri en 05’ s. 849 6130 Sigþór.

Sparneytinn bíll óskast
Á 50-300 þúsund. Má þarfnast lagfær-
inga. Uppl. 892-1994.

Corolla, Yaris eða Avensis 
óskst

Árg. 1998-2001 fyrir 150-350 þúsund. 
Má þarfnast lagfæringa. Uppl. 821-2545.

Kaupi bíla sem þarfnast lagfæringar á ca. 
20-120 þús. stgr. Sími 820 3286.

Húsbíll eða hjólhýsi ósk-
ast

Óska eftir húsbíl eða hjólhýsi fyrir 100-
800 þúsund. Uppl. 772-5450.

Bíladagar

Bílasala

Bílar til sölu
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Þjónusta

STEYPUSÖGUN KJARNABORUN
MÚRBROT PÍPULAGNIR

820 0070 577 5177

EHF

 Jeppar

Pajero, 2.5, 1998, ekinn 170-þús. Verð 
650 þús. staðgreitt. S. 8975286.

Cherokee overland 38“ Árg 02, breytt 
2009, ek 75 þ km,V8 ,Jeppi í algjörum 
sérflokki. Verð 3,3m.S. 690 3466.

Til sölu 44 tommu Pæja árg. ‘05 ekinn 
78 þús. full breyttur og tilbúinn í allt sími 
894-2255.

Óska eftir gömlu mótorhjóli árg 1970-85, 
skoða allt. uppl. síma 840-2170

EBERSPACHER, vatns- og hitablásarar 
12 & 24volt, diesel og bensín, Viðgerðar 
og varahlutaþjónusta. Stilling sími: 520 
8000.

Isuzu crew cab árg. 96, diesel. Einnig góð 
kerra tilvalin f. fjórhjól. s: 840 7796.

Peugeot 307. Bensín. Beinsk. 155þ.km. 
Árg 2003. Ný tímareim. Dráttarkr. Tilboð 
í S:8999830

Land Rover Discovery ‘98 til sölu. e.231.
þús. Snorkel, 32“ dekk, HD gormar, drátt-
arkrókur. skipti á dýrari jeppa 250-300 
stgr á milli. Uppl. 8209039.

 Sendibílar

Tilboð 600 þúsund Renault Kangoo ‘04 
ekin 89þús snyrtilegt og gott eintak ný 
tímareim uppl í sima 8989795

 Vörubílar

FM 12 420 6x4. Árg. 00. Ek 395 þús. 
Ný dekk. 2föld Dæla. Gámagrind Van 
hool 3 öxla á lofti. Árg 92. Sigga Súr. 2 
öxla á lofti. Árg. 95. Uppl. í 862-1189 og 
bos3@hi.is

MB 1840 Actros árg 1998 640.000km 2ja 
öxla dráttarbíll, svefnhús, Olíumiðstöð, 
smurkerfi, retarder Einnig Flatvagn Van 
Hool 3jaöxla árg 1995 loftjaðrandi lág-
byggður 19,5“ dekk. Höfum fl vinnubíla 
og tæki á söluskrá einnig varahluta-
þjónusta fyrir vörubíla og vinnuvélar 
O.K.Varahlutir ehf S:696-1050.oks-
pares@simnet.is

Man 26-480 TGA 6x4 árgerð 2005 
260.000Km Dráttarbíll svefnhús,Olíu-
miðstöð, smurkerfi, retarder. Höfum fl 
vinnubíla og tæki á söluskrá einnig vara-
hlutaþjónusta fyrir vörubíla og vinnuvél-
ar O.K.Varahlutir ehf S:696-1050.oks-
pares@simnet.is

Man 33 464 ‘00 3 drifa ek. 230þ. Pallur 
og stóll, Hiab 166 ‘03 er á hradfesting-
um, snjómokstursbúnaður ofl. Man 19 
422 ‘92 framdrif og búkki ek.624þ. pallur 
og stóll, Hiab 195 ‘96 er med undirtönn 
‘04 og snjómokstursbúnadi. Bádir eru i 
gódu standi. S. 690 7141, Sverrir.

Renault Maxity árg ‘05/08 ek. 41 þús, 
verð 4,7m. Man N15 árg 03/06 ek. 73 
þús, verð 4,7 Uppl. í s. 896 0735

MAN 33.464 6x6 árg. 10/2000 Dráttarbíll 
m. færanl. stól. Vökvakerfi, smurkerfi 
og olíumiðstöð. 620 þ. km. Höfum fl 
vinnubíla og tæki á söluskrá einnig vara-
hlutaþjónusta fyrir vörubíla og vinnuvél-
ar O.K.Varahlutir ehf S:696-1050.oks-
pares@simnet.is

Benz 817 árg. ‘89 Pallur og sturtu. Ek. 
235 þús. Góðu bíll. Líka 2 hásinga óskráð 
kerra m. loftbremsum. Uppl. í s. 898 
1649.

Forþjöppur, varahlutir, viðgerðarþjón-
usta. Eigum á lager / getum útvegað 
flesta varahluti fyrir vörubíla og vinnuvél-
ar. Stilling sími: 520 8000.

Til sölu kranaskóflur nokkrar stærðir. 
Tveggja manna karfa, staurabor og fimm 
arma krabbi. Uppl. s. 893 1229.

 Mótorhjól

Kawasaki VN 800 árg 1999 keyrt 5Þ 
mílur. Glæsilegt hjól. V 450Þ. S:773 
5165.

Skellinaðra. Peugeot XPS TL 50 CC Árg 
2006 Verð 220.þús Sími 893-6321

NULL
Er með Mercedez Benz 300 4matic, árg 
‘88. Góður bíll. Óska eftir skipti á mótor-
hjóli. Uppl. í S. 663 4493.

Óska eftir Fjórhjóli eða Enduro hjóli, ekki 
Kína hjól í skiptum fyrir nýrri kerru frá 
Víkurvögnum verð allt að 900þús. Uppl. 
í s. 822 8808.

 Fjórhjól

Eigum til Linhai 300 sem við bjóðum á 
Sama gamla verðinu, aðeins 799,000,- ! 
Götuskráð og traust fjórhjóladrifin hjól 
Sem hafa sannað sig. VDO Verkstæðið 
Borgartún 36, S: 588 9747 www.vdo.is

Óska eftir ódýru fjórhjóli - Kinroad 200cc 
í varahluti. Uppl. ú s. 894 3098.

2 Can am Renegade fjórhjól til sölu árg. 
07’ og ‘08 uppl. 894-4563.

 Vélsleðar

Til sölu Skidoo Renegade 600 SDI 136“ 
árg 2006. 125 hö, Ek 2400 km, nelgt 
32mm belti, bakkgír, nýr rafgeymir. 
Listaverð 1.300 þús. Tilboð 990 þús 
Uppl í s: 892-1200

 Vinnuvélar

Lionlift GS 18-11 til sölu
Til sölu eru tvær Lionlift GS 18-11 vinnu-
lyftur á beltum. Ná í 18,5 m hæð og 
snúast 360° í 10,5 metra radíus. Lyfta 
allt að 200 kg og koma með körfu fyrir 
vinnumann. Einstök tæki til að vinna 
við fjölbreyttar aðstæður og ná á staði 
sem erfitt getur verið að nálgast með 
hefðbundnum vinnulyftum. Bensín vél 
- Glussatjakkar - Heildarþyngd 2850 kg 
Upplýsingar veitir Ármann Guðmundsson 
í síma 618 5575 eða ag@palmetto-con-
sulting.com

 Bátar

Handfærarúllur
BJ5000 Handfærarúllur. Sjóvélar ehf. 553 
3311 www.sjo.is

Óska eftir plast- eða trébát um 6 metra 
langan. Með utanborðsmótor eða vél. 
Hafið samb. Bjarni s: 663-5370.

Útvega koparskrúfur á allar gerð-
ir báta beint frá framleiðanda upp-
lýsingar á www.somiboats.is Óskar 
0046704051340

Kroatia
Til sölu 2 hlutar af 10 í ferðabíl og 
skemmtibát Sealine 305 Fly Conty 1985. 
2 X 110 Volvo Penta vélar duo prop. 
Verð kr. 550 þús. á hlut. Í bátnum er 
eldunaraðstaða og svefnpláss fyrir 4-6 
manns. Heimahöfn við Adriahafið www.
marinadalmacija.hr í Zadar, Króatíu. 
Bátaklúbburinn er með veitingastaði, 
verslanir og baðströnd. Hafnargjöld og 
tryggingar kr. 8.500 á mánuði. Myndir 
af bátnum eru á netsíðu sites.google.
com/site/kroatiaperla/ Áhugasamir hafi 
samband við Erlend Guðmundsson í s. 
899 0778 eða icelandinfo@internet.is

 Hjólbarðar

Þarftu að láta hjólastilla 
bílinn?

 Við notum fullkomna hjólastillitölvu. 

 PITSTOP, S: 565 2121 Hjallahrauni 4, 
220 Hafnarfirði

 Aukahlutir í bíla

FELGUR Á X5. Óska efitir 20“ felgum á 
dekkjum fyrir BMW X5 2007 og yngri. 
Helst Y-Spoke. Get látið 19“ felgur í stað-
inn + milligjöf. Fer eftir ástandi á felgum 
og dekkjum. S. 840 3940.

Óska eftir pallhúsi (skel) á Ford 150 eldri 
en 04. Eða skiptum á 150 bíl m. húsi fyrir 
150 bíl m. loki á palli. uppl 6981667

 Varahlutir

Bílapartasala
Höfum opnað varahlutasölu með notaða 
varahluti í nýlega bíla www.netpartar.is

Óska eftir ódýru fjórhjóli - Kinroad 200cc 
í varahluti. Uppl. ú s. 894 3098.

Benz 210 Body
Til sölu nýir body varahlutir, húdd, skott-
lok, hægra frambretti, vinstri framhurð 
og efri hurðalistar beggja vegna. Einnig 
5stykki 17’ felgur þar af ein ónotuð. Uppl. 
í S.868 0998 Ómar.

Erum að rífa Yaris 99 og Mazda 323 98. 
896-1442.

 Viðgerðir

VIÐGERÐIR VIÐGERÐIR 
VIÐGERÐIR

TÖKUM AÐ OKKUR FLESTAR ALMENNAR 
VIÐGERÐIR Á FÓLKSBÍLUM. FLJÓT OG 
GÓÐ ÞJÓNUSTA. HRAÐÞJÓNUSTA Á 
BREMSUVIÐGERÐUM. VDO VERKSTÆÐIÐ 
BORGARTÚNI 36 105 REYKJAVÍK 
S:5889747 www.vdo.is

 Veislusalir

Þorrablót fyrir minni og stærri hópa, 
hagstætt verð s. 696 2242.

 Hreingerningar

A-Ö Þrif & Hreinlæti Sími 
662 0 662

Hreingerningar, Flutningsþrif, Gólfbónun, 
Teppahreinsun og Húsgagnahreinsun.

Tek að mér hreingerningar í heimahús-
um er vön og vandvirk. S. 894 2891, 
Eva.

 Garðyrkja

Trjáklippingar og fellingar, laufahreinsun, 
stéttahreinsun, þökulagnir, girðingasmíði, 
jarðvegsvinna og margt fleira. Garðar 
Best ehf s. 698 9334 garðarbest.is

Trjáklippingar - Almenn garðvinna. 
Vönduð vinna. Garðyrkjufræðingur S. 
843 6680.

Trjáklippingar
Trjáfellingar og öll almenn garðavinna. 
Eiríkur Sæland garðyrkjufræðingur s. 848 
1723.

Garðyrkjufræðingurinn Trjáklippingar-
Trjáfellingar.Gerum verðtilboð Jóhann 
Sigurðsson-Mímir Ingvarsson garðyrkjufr 
S 8691600

 Bókhald

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

Bókhald, framtöl, stofnun fél, ársreikn. VSK 
uppgj, erfðarfjárskýrslur o.fl.HAGSTÆTT 
VERÐ. s. 517-3977, framtal@visir.is

Account Bókhald og 
rekstrarráðgjöf slf.

Framtöl, M&A o.fl. S. 571 0040 Vesturgötu 
42.

Fyrirtæki og einstaklingar. Skattframtöl, 
bókhald, ársreikningar, laun. Vönduð 
vinna, hagstætt verð. s 892 5784

 Fjármál

Fjármálaráðgjöf, útreikningar og gagna-
öflun vegna greiðsluaðlögunar, yfir 20 
ára reynsla, sími: 577-7796, 770-7796, 
www.regis.is

Bíladagar
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Stofnun fyrirtækja, greiðsluerfiðleikar, 
bókhadslþjónusta, samningar við lána-
drottna og viðskiptaáætlanir. atoz@
atoz.is s. 588 4545.

 Málarar

Málarameistari
Jón Ingvar Garðarsson málarameistari 
tilboð - tímavinna s. 896 6148.

Getum bætt við okkur inni- og útiverk-
efnum. Vönduð vinnubrögð og góð 
umgengni. Tilboð eða tímavinna. Lítið 
Mál ehf. S. 896 5758.

 Búslóðaflutningar

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

Búslóðaflutningar og allir alm. flutning-
ar. Meðalstór og stór bíll. S. 661 1977 
www.toppflutningar.is

 Vöruflutningar

Búslóðir & alhliða sendib.þjónusta. 
Sanngjarnt verð! S. 892 6363 & á www.
vefsida.is/skutlari.

 Húsaviðhald

Caelum verktakar 
Reykjavík og nágrenni

 
Allt sem tengist húsavið-
haldi s.s endurnýjun þak 

og þakrennu, lekaviðgerðir, 
sprunguviðgerðir málun og fl. 
Hellulagnir, þökulagnir, klóa-

klagnir, drenlagnir, múrviðgerð-
ir, flísalagnir og allt því tengt. 
Sólpallasmíði og trjáfellingar. 

Fagleg og góð þjónusta. Tökum 
að okkur stór og smá verk. 
Tilboð að kostnaðarlausu.

Uppl. í síma 820 8888. 

VISA - MASTER - EURO

Fagþjónusta - Allt á 
einum stað

Getum bætt við okkur í flísa-
lögn, múrverki, málingu, pípu-
lögn, glerísetningum og fleira. 

Fljót og góð vinnubrögð.
Strúktor ehf. Uppl. í síma 824 

0150 og 824 0160.

Húsaviðgerðir
Múrarar, málarar og smiðir með mikla 
reynslu í viðhaldi fasteigna geta bætt 
við sig verkum. Allt viðhald fasteigna. 
Viðhaldsverk ehf S. 699 0712 & 618 
7712 verk@vidhaldsverk.is

Uppsteypa- almenn tré-
smíði - viðhald eigna.

 Leitaðu þér tilboða að kosnað-
arlausu / Tímavinna

Áratuga reynsla fagmanna.
s: 699 7898 & 692 4597

Pípulagnir
Faglærðir píparar geta bætt við sig verk-
efnum í bæði viðhaldi og nýlögnum. 
Vönduð vinnubrögð. Upplýsingar í síma 
699 6069.

Smíði, málun, flísalögn 
og múrun..

Iðnaðarmannateymi óskar eftir verk-
efnum inni og úti. Baðherbergi, eldhús, 
allt kemur til greina. Sjá; verkadvinna.is. 
S. 770 5599.

Pípulagnameistarar geta bætt við sig 
verkefnum. Allar almennar pípulagnir. 
Óttar S:6950170 - Gunnar S:6958615 
G.Ó Pípulagnir

Pípulagningameistari - Öll almenn 
píparaþjónusta. TILBOÐ/Tímavinna. S. 
824 7788.

 Tölvur

Tölvuviðgerðir, gagnabjörgun. Kem 
á staðinn. Gott verð. S. 699 6735 
Baldvin.

 Nudd

Whole body massage. S. 849 5247

NUDD
Whole body massage. S. 841 8529.

 Spádómar

Spásíminn 908 5666. Stjörnuspá. Tarot. 
Ársspá. Draumráðningar, ást og pening-
ar. Andleg hjálp. Trúnaður.

 Rafvirkjun

Fatabreytingar Viltu láta breyta kjólnum 
eða annarri flík? Tek að mér alhliða 
fatabreytingar. Vönduð vinna. Margrét 
699 1946 margret@mhildur.is mhild-
ur.is

 Önnur þjónusta

Yfir 100 tegundir af ótrúlega flottum 
öskudagsbúningum fyir krakka á öllum 
aldri, frá kr. 1,950. Opið 10-22 alla daga 
til öskudags. Partýbuðin, Faxafeni 11, 
s. 534-0534.

Ódýr blekhylki og tónerar í HP, Dell, 
Brother, Canon og Epson send sam-
dægurs beint heim að dyrum eða 
í vinnuna sjá nánar á Blekhylki.is S. 
517-0150.

 Til sölu

SNJÓKEÐJUR - 
S.K.M 517 8400 

Heildarlausnir Í Snjókeðjum - EN BETRA 
VERÐ & Áralöng Reynsla Vinnuvélar 
- Traktora - Gröfur - Paylodera - 
Flutningabílar o.s.frv S.K.M Viðarhöfða 
2. 110 RVK (V/Stórhöfða 37 ) www.
snjokedjur.is Fáðu Tilboð!!

Til sölu 68 fm af plastparketi, lítið 
notað. Tveir litir birki, eik 8 skilrúmsein-
ingar. Sambyggt síma og faxtæki Ricoh 
RF 02. Ljósritunarvél Nashuatec DSm 
516 px. S. 698 5799.

Til sölu rafmagns heitur pottur 6 manna 
er eins og nýr. Verð 350Þ. S:773 5165.

Kjarval tússteikning. Gunnlaugur 
Scheving vatnslitir. Þorvaldur Skúlason 
vatnslitir. 1948, 1960. 1973 Eiríkur 
Smith vatnslitir. 1973 Sveinn Björnsson 
krítarmynd. Pétur Friðrik krítarmynd. 
Veturliti Gunnarsson krítarmynd. 9 
myndir samtals, verð 1250þ. S. 694 
3272.

Þvottavélar, varahlutir.
Til sölu yfirfarnar þvottavélar, þurrkar-
ar,ísskápar og stór frystikista. Tökum 
bilaðar upp í. Einnig mjög ódýrir 
VARAHLUTIR í þvottavélar.Opið laugard
.&sunnudag.S. 847 5545.

Marilyn Monroe verslun með notaðan 
og nýjan fatnað. Opið þrið-föst frá 14-
17:30 og fim til 20. Starrmýri 2, gengið 
inn frá Álftamýri. Sími 662 2513.

Er með hjónarúm til sölu. Tvo 90cm 
rúm frá Betra Bak, tempur dýnur og 
rafmagn. 7 ára gamalt. Nánari uppl. í 
s. 860 4306.

Nýlegur Sony Bravia flatskjár til sölu á 
verulegum afslætti. S. 899 8837.

 Óskast keypt

KAUPUM GULL - 
JÓN & ÓSKAR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

Jón og Óskar - jonogoskar.is 
s. 552-4910.

Staðgreiðum gull og úr.
Hringar, hálsmen, armbönd, 

Rolex, Cartier, Patek Philippe 
o.fl. Hringdu núna og fáðu 

tilboð þér að kostnaðarlausu! 
www.kaupumalltgull.is

Upplýsingar í síma 661 7000.

Kaupum ýmislegt 
gamalt dót

30 ára og eldra, t.d. húsgögn, 
ljósakrónur, hansahillur, leirtau, 
veski, dúka, spegla, skartgripi, 

leikföng og fl. og fl. (óskum 
einnig eftir dánarbúum)

Fríða frænka, Vesturgata 3, 

Opið mánud - föstudaga 12-18 
og laugard 12-14. 

S. 551 4730 & 864 2223.

Kaupi gull !

Ég, Magnús Steinþórsson 
gullsmíðameistari, kaupi gull, 
gull peninga og gull skartgripi. 
Kaupi allt gull, nýlegt, gamalt 

og illa farið. Leitið til fagmanns 
og fáið góð ráð.

Upplýsingar á demantar.is 
í s. 699 8000 eða komið 
í Pósthússtræti 13 ( við 

Austurvöll ), Verið velkomin

Stólar: óska eftir 35 stólum í Kaffihús. 
Uppl. í s. 898 2466.

Ó.E. HLEÐSLUBORVÉL með höggi, helst 
DeWalt. Má vera önnur góð tegund. 
S:659-9003.

Kaupi gamla mynt, ísl. & erlenda brons, 
silfur og gullpeninga. Peningaseðla frí-
merki póstkort. Verðmet heil söfn. S. 
615 2715.

FRÍMERKI
Kaupi frímerki og frímerkjasöfn, 
sanngjarnt verð. Hafið samband við 
Guðmund í s. 857 4001 eða gudmund.
jensson@gmail.com

 Heimilistæki

Ný og notuð heimilistæki til sölu. 
(Ísskápar og þvottavélar). S. 843 6425.

 Sjónvarp

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

 Vélar og verkfæri

Góð borðsög óskast eða lítil samstæða. 
S. 892 3454.

 Skotvopn

Til sölu nýr Bushnell 3-9x40 riffilsjón-
auki með ljós i krossi.kr. 16.000, einnig 
tvífótur kr. 10.000 uppl. í 821-6625.

 Ýmislegt

40 feta fleti og ca. 60 fm. kaffi/vinnu-
skúr. Staðsett í Hafnarfirð. s. 772 2990.

 Verslun

Til sölu Námskeið


