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SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700
www.hagvangur.is

Framkvæmdastjóri Upplýsingar veitir:
Þórir Þorvarðarson 
thorir@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og  
með 10. júlí nk.

Umsóknir óskast fylltar út á  
www.hagvangur.is með ítarlegum 
upplýsingum um náms- og 
starfsferil ásamt kynningarbréfi  
eða sendist á netfangið  
thorir@hagvangur.is

Reykjavík Excursions óskar eftir að ráða framkvæmdastjóra til starfa. Leitað er að 
leiðtoga sem treystir sér og getur breytt fyrirtækinu úr rótgrónu fólksflutningafyrirtæki 
í öflugt alhliða ferðaþjónustufyrirtæki. Samstarfsfólkið er markmiðadrifið og fram-
sækið og hefur mikinn áhuga á að taka þátt í breytingaferlinu.

Starfssvið
• Dagleg stjórnun og yfirumsjón með starfsemi 
   fyrirtækisins heima og erlendis.
• Frumkvæði að stefnumótun, þróun og áætlanagerð.
• Skipulagning og þátttaka í öflugri markaðssetningu 
   fyrirtækisins.
• Samskipti við viðskiptavini og samstarfsaðila.
• Önnur verkefni í samráði við stjórn.

Reykjavik Excursions hf. – Kynnisferðir var stofnað árið 1968. Fyrirtækið starfrækir dagsferðir frá Reykjavík 
allt árið um kring auk þess að sjá um Flugrútuna í Flugstöð Leifs Eiríkssonar, hvataferðir, einstaklings- og 
hópferðir. Árið 2009 var Kynnisferðum skipt upp í tvö fyrirtæki, Kynnisferðir sem sjá um rúturekstur og 
Reykjavík Excursions sem sér um rekstur ferðaskrifstofu. Sameiginlegur starfsmannafjöldi er um 150 - 250 
eftir árstíðum, árleg velta er um 2,5 – 3,0 milljarðar. Markmiðið er að stórefla ferðaskrifstofuna með öflugri 
markaðssetningu og miklum fjárfestingum.

Menntun og hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi er æskileg.
• Reynsla af stjórnunarstörfum er nauðsynleg.
• Reynsla af erlendu markaðs- og kynningarstarfi.
• Stjórnunar- og leiðtogahæfileikar með áherslu á 
   frumkvæði, samskiptahæfni og skipulögð vinnubrögð.
• Góð tungumálakunnátta er nauðsynleg.
• Reynsla af stjórnun og starfi í ferðaþjónustunni nýtist vel
   í þessu mikilvæga starfi.



2. júlí 2011  LAUGARDAGUR2

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700
www.hagvangur.is

Verkstæðisformaður

Upplýsingar veita:
Inga Steinunn Arnardóttir
inga@hagvangur.is

Brynhildur Halldórsdóttir
brynhildur@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og  
með 10. júlí nk.

Umsóknir óskast fylltar út á  
www. hagvangur.isTeitur Jónasson ehf. óskar eftir verkstæðisformanni til starfa.

Starfssvið: 
• Verkstjórn á verkstæði 
• Innkaup á varahlutum og rekstrarvörum 
• Áætlanagerð um viðgerðir á bílum 
• Öll almenn verkstæðisvinna 
• Umsjón með fyrirbyggjandi viðhaldi 

Teitur Jónasson ehf. er alhliða ferðaþjónustufyrirtæki fyrir innlenda og erlenda ferðamenn. 
Fyrirtækið hefur til umráða á fjórða tug hópferðabíla og strætisvagna, allt frá 9-86 manna 
og getur því boðið upp á fjölbreyttan fararkost sem hentar við öll tækifæri. www.teitur.is 

Hæfniskröfur: 
• Reynsla af bílaviðgerðum, helst á stórum bílum 
• Próf í bifvélavirkjun er kostur 
• Reynsla af stjórnunarstörfum æskileg 
• Sjálfstæði og skipulögð vinnubrögð 
• Góðir samskipta- og samstarfshæfileikar 

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700
www.hagvangur.is

Framleiðslustjóri í plastdeild  
Upplýsingar veitir:
Þórir Þorvarðarson 
thorir@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og  
með 10. júlí nk.

Umsóknir óskast fylltar út á  
www. hagvangur.is

Plastprent auglýsir laust til umsóknar starf framleiðslustjóra í plastdeild sem heyrir 
undir framkvæmdastjóra félagsins sem er jafnframt yfirmaður framleiðslusviðs.  
Við leitum að áhugasömum og kraftmiklum einstaklingi sem er tilbúinn að  
taka að sér verkstjórn í plastdeild félagsins og endurvinnslu. Afurðir plastdeildar 
eru plastfilmur en afurðir endurvinnslunnar eru plasthráefni sem er notað til 
framleiðslu á umhverfisvænum umbúðum. 

Helstu verkefni: 
• Verkstjórn í plast- og endurvinnsludeild.
• Innkaup á plasthráefnum og tengdum hráefnum.
• Þróun og áframhaldandi uppbygging á endurvinnslu 
   félagsins á plasti.
• Reglubundnar framleiðslu- og kostnaðar-
   greiningaskýrslur.
• Þátttaka í vöruþróunarverkefnum.
• Afleysingar innan félagsins á skyldum sviðum.

Plastprent er leiðandi fyrirtæki í plastframleiðslu á Íslandi sem býður upp á 
umbúðalausnir fyrir matvæli, iðnað og verslanir. 

Hæfniskröfur og eiginleikar: 
• Tækniskóla- og/eða háskólamenntun.
• Reynsla af framleiðslu og framleiðslustjórnun og 
    þekking á vélum og tækjum.
• Góð þekking á gæða- og framleiðslukerfum.
• Frumkvæði og fagmennska í starfi.
• Sjálfstæð og öguð vinnubrögð.
• Hugmyndaauðgi, frumkvæði og keppnisskap.
• Færni í samskiptum og þægilegt viðmót.
• Góð tölvukunnátta og þekking á framleiðslukerfum úr 
   Axapta/Navision.
• Gott vald á íslensku og ensku.
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VERSLUNARSTJÓRI
KAREN MILLEN
Við leitum að duglegum einstaklingi í stöðu 
verslunarstjóra í Karen Millen.

Hæfniskröfur:
Reynsla af þjónustu
Áhugi á tísku
Lipurð í mannlegum samskiptum
Skipulagshæfni
Frumkvæði í starfi
Reynsla af verslunarstjórastörfum æskileg.

Erum einnig að leita eftir helgarstarfsfólki.

Umsækjendur vinsamlegast 
ekki yngri en 25 ára.
Umsóknarfrestur er til 16 júlí.
Ferilskrá sendist á Hulda@hbu.is 

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700
www.hagvangur.is

Ferðaskrifstofa óskar 
eftir starfsmanni í 
utanlandsdeild 

Um er að ræða rótgróið fyrirtæki 
sem sérhæfir sig meðal annars í 
skipulagningu og sölu utanlandsferða. 
Metnaður er lagður í gott starfsumhverfi, 
persónulega og góða þjónustu.

Upplýsingar veitir:
Brynhildur Halldórsdóttir 
brynhildur@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og  
með 10. júlí nk.

Umsóknir óskast fylltar út á  
www. hagvangur.is

Viðkomandi þarf að geta unnið sjálfstætt, 
sýnt frumkvæði og vera reiðubúinn að ganga 
í hvaða starf sem er innan deildarinnar.

Starfssvið:
• Undirbúningur og skipulagning ferða
• Samskipti við erlenda samstarfsaðila

Hæfniskröfur:
• Reynsla af störfum á ferðaskrifstofu er skilyrði
• Góð þýskukunnátta skilyrði, bæði í rit- og talmáli 
• Góð íslenskukunnátta 
• Góð tölvukunnátta

•
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Matreiðslumaður, 
framreiðslumaður og nemar 

Óskum eftir matreiðslumanni, faglærðum þjóni og 
þjónanemum. 
Um er að ræða 100% starf og unnið er á vöktum. 

Almennar hæfniskröfur
• Frumkvæði og metnaður til að sýna árangur í starfi
• Rík þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum
• Viðkomandi tali íslensku og ensku
• Snyrtilegur og stundvís.

Umsóknir skulu sendast á starf@grand.is

Grand Hótel Reykjavík er fjögurra stjörnu hótel sem 
leggur mikinn metnað í faglega og góða þjónustu.

Grand Hótel Reykjavík - Sigtúni 38 - 105 Reykjavik - grand.is

HS Veitur hf   Bæjarhrauni 14   220 Hafnarfirði
www.hsveitur.is   hs@hs.is

HS Veitur hf  óska eftir að ráða
rafvirkja / rafveituvirkja til starfa í

rafmagnsdeild fyrirtækisins í Hafnarfirði.

Helstu þættir starfsins eru:
 - viðhald og viðgerðir í dreifikerfi, línum og götulögnum
 - nýlagnir, tengingar og frágangur

Hæfniskröfur:
 - sveinspróf í rafvirkjun eða rafveituvirkjun
 - sjálfstæð vinnubrögð
 - góð framkoma og lipurð í mannlegum samskiptum

Hægt er að sækja um á heimasíðu HS Veitna hf 
www.hsveitur.is.
Einnig fást umsóknareyðublöð á skrifstofu. Frekari 
upplýsingar veitir starfsmannastjóri í síma 422 5200.
Umsóknarfrestur er til og með 14. júlí 2011.

Hæfniskröfur
» Leiðtogahæfileikar  
   og stjórnunarreynsla
» Orka og vilji til krefjandi verka
» Góðir samskiptahæfileikar
» Góð reynsla af vöruþróun 
   og uppbyggingu sölustarfs
» Mikil greiningarhæfni
» Góður skilningur á fjármálamarkaði
» Góður skilningur á upplýsingatækni
» Menntun á háskólastigi 
» Reynsla af viðkomandi starfssviði

Við leitum að öflugum 
framkvæmdastjórum
Í kjölfar stefnu- og skipulagsbreytinga auglýsir Reiknistofa  
bankanna hf. tvær nýjar framkvæmdastjórastöður. Framundan  
eru spennandi verkefni sem miða að því að gera Reiknistofuna  
að alhliða þjónustumiðstöð og fyrsta valkosti fyrirtækja á fjármála-
markaði, til að nútímavæða og hagræða í sínum tæknirekstri.

Sala og viðskiptaþróun er nýtt svið
innan RB sem er ætlað að efla tengsl 
við viðskiptavini, styrkja ímynd
félagsins og ekki síst að efla 
þjónustu  framboðið með mótun nýrra 
viðskiptatækifæra. Leitað er að 
framsæknum leiðtoga til að byggja 
upp sviðið, móta öfluga liðsheild og 
breyta félaginu til að styrkja og efla 
þjónustu þess. Framkvæmdastjóri 
Sölu og viðskiptaþróunar er einn af 
lykilstarfsmönnum félagsins, hann 
þarf að vera framsækinn og traustur 
leiðtogi og öðrum góð fyrirmynd.

Rekstrar- og öryggislausnir er nýtt 
svið innan RB sem er ábyrgt fyrir 
hönnun á tæknilegum innviðum  
og rekstri þjónustulausna félagsins 
sem sérsniðnar eru að þörfum 
fjármálamarkaðar. Mikil áhersla 
er lögð á rekstrar- og gagnaöryggi 
þeirra og hagkvæman og skilvirkan 
rekstur. Leitað er að framsæknum 
leiðtoga til að leiða sviðið, en þar 
starfa 50 manns. Honum er ætlað að 
móta öfluga liðsheild og taka þátt í að 
breyta félaginu með því að styrkja og 
efla þjónustu þess. Framkvæmdastjóri 
Rekstrar- og öryggislausna er einn  
af lykilstarfsmönnum félagsins. Hann 
þarf að vera framsækinn og traustur 
leiðtogi og öðrum góð fyrirmynd. Upplýsingar veita :

Friðrik Þór Snorrason, 
forstjóri Reiknistofunnar,
í síma 841 6000.  
Guðbrandur Jónasson, 
starfsmannastjóri,
í síma 896 3328. 

Umsóknir ásamt kynningarbréfi 
skal senda Guðbrandi Jónassyni, 
gudbrandur@rb.is, fyrir 14. júlí nk.

Rekstrar- og öryggislausnir
» Vörustjórnun
» Kerfisþjónusta 
» Gagnaþjónusta
» Net- og öryggisþjónusta
» Hýsingar- og rekstrarþjónusta
» Kortagerð og prentþjónusta

Framkvæmdastjóri Rekstrar- og öryggislausna

Sala og viðskiptaþróun
» Viðskiptaþróun
» Söluráðgjöf
» Viðskiptastýring
» Markaðsmál

Framkvæmdastjóri Sölu og viðskiptaþróunar

Hæfniskröfur
» Leiðtogahæfileikar  
   og stjórnunarreynsla
» Orka og vilji til krefjandi verka
» Góðir samskiptahæfileikar
» Góð reynsla af uppbyggingu 
   rekstrarþjónustu
» Mikil greiningarhæfni
» Ríkur skilningur á upplýsingatækni
» Góður skilningur á fjármálamarkaði
» Menntun á háskólastigi 
» Reynsla af viðkomandi starfssviði 
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Erum við að 
leita að þér?

Nánari upplýsingar veitir Ragnheiður Dögg Ísaksdóttir, risaksdottir@actavis.com.

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

Umsóknir óskast fylltar út á www.actavis.is, undir Störf í boði fyrir 10. júlí nk.

Actavis er alþjóðlegt fyrirtæki sem sérhæfir sig í þróun, framleiðslu
og sölu hágæðasamheitalyfja. Actavis hf. er eitt af dótturfyrirtækjum
samstæðunnar og er framleiðslueining fyrirtækisins hér á Íslandi.
Fyrirtækið er staðsett í Hafnarfirði og hjá okkur starfa um 350
starfsmenn, flestir á framleiðslu- og gæðasviðum.

Störf í pökkunardeild
Í pökkunardeild fer fram vélakeyrsla í kartona- og þynnupökkun, uppgjör eftir vinnslu og skjalfesting. Einnig tæknileg umsjón/aðstoð við uppsetningu auk 
breytinga og stillinga á pökkunarlínum. Unnið er á þrískiptum vöktum.

Ef þú ert...
hress og jákvæð/ur
stundvís
samviskusöm/samur og getur tileinkað þér nákvæm vinnubrögð
verklagin/n
með grunnþekkingu í ensku
góð/ur í að vinna í hópi

...þá bjóðum við
snyrtilegan og öruggan vinnustað
fjölskylduvænt starfsumhverfi
góðan starfsanda
gott mötuneyti
fræðslu og þjálfun
iðjuþjálfa, hjúkrunarfræðinga og lækni sem sinna heilsuvernd starfsmanna
árlegan styrk til íþróttaiðkunar auk fræðslustyrks
öflugt starfsmannafélag

Framkvæmdastjóri

Síðumúla 5, 108 Reykjavík
Sími 511 1225    Fax 511 1126
www.intellecta.is

Nánari upplýsingar um starfið veita Ari Eyberg (ari@intellecta.is) og Þórður S. Óskarsson (thordur@intellecta.is) í síma 511 1225.  

Umsóknarfrestur er til og með 11. júlí nk.  Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is.  Farið verður með allar umsóknir og fyrirspurnir 

sem trúnaðarmál og þeim svarað.  Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf á ensku, þar sem gerð 

er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfi viðkomandi í starfið.

Þörungaverksmiðjan hf. á Reykhólum 
framleiðir þang- og þaramjöl í háum 
gæðaflokki. Fyrirtækið er að stærstum 
hluta í eigu FMC BioPolymer (71%) og 
Byggðastofnunar (28%). Ársverk hjá 
fyrirtækinu sl. ár voru 14 auk starfa verktaka 
við þangslátt. Áætluð ársvelta er 375 milljónir 
kr. Afurðirnar eru að langmestu leyti fluttar 
út og m.a. nýttar til framleiðslu alginats, 
fóðurbætis, áburðar og snyrtivara. Rekstur 
Þörungaverksmiðjunnar hf. hefur gengið 
vel sl. ár og er fyrirhugað að efla hann enn 
frekar á komandi árum. Á Reykhólum er 
mikil náttúrufegurð og þar m.a. starfræktur 
gunnskóli, leikskóli, sundlaug og bókasafn. 
Nánari upplýsingar má finna á heimasíðu 
verksmiðjunnar www.thorverk.is

Helstu verkefni

• Dagleg framkvæmdastjórn með áherslu 
á öryggi og ábyrgð í framleiðslu, fjármál, 
starfsmannastjórnun, vöruþróun og dreifingu

• Setning markmiða og stefnumótun til 
framtíðar í samvinnu við stjórn fyrirtækisins 

• Áhersla er lögð á að viðhalda góðum tengslum 
við eigendur fyrirtækisins, viðskiptavini og 
samfélagið

Menntunar- og hæfniskröfur

• Háskólamenntun á sviði verk-, viðskipta-, 
tæknifræði eða stjórnunar – eða sambærileg 
menntun

• Reynsla af stjórnun í framleiðslufyrirtæki
• Reynsla af öryggis- og gæðamálum 
• Áhersla er lögð á að viðkomandi hafi góða 

kunnáttu í ritaðri og talaðri ensku og íslensku
• Viðkomandi þarf að vera framsækinn og 

sjálfstæður, sýna frumkvæði og hafa áræði til að 
takast á við krefjandi stjórnunarstarf hjá traustu 
og vel reknu fyrirtæki

Stjórn Þörungaverksmiðjunnar hf. á Reykhólum óskar eftir að 
ráða framkvæmdastjóra   

Á heimasíðu Intellecta, www.intellecta.is,  er 
að finna nánari upplýsingar um starfið á ensku
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Sunnulækjarskóli
Við Sunnulækjarskóla á Selfossi vantar umsjónar- 
og stærðfræðikennara í 8. bekk auk kennara til 
að kenna tungumál á elsta stigi.

Í skólanum er lögð áhersla á sveigjanlega og fjölbreytta 
kennsluhætti, einstaklingsmiðað nám, teymisvinnu kenn-
ara, ábyrgð nemenda og góða samvinnu allra sem að 
skólastarfinu koma.

Umsækjandi þarf að hafa kennsluréttindi, góða skipul-
agshæfileika og mikla hæfni í mannlegum samskiptum. 
Reynsla af teymisvinnu og áhugi á þróunarstarfi eru mikil-
vægir eiginleikar. 

Nánari upplýsingar má fá hjá Birgi, skólastjóra í síma 861-
1737 eða Þóru Björk, aðstoðarskólastjóra í síma 695-0226 
og á vef skólans.

Umsóknarfrestur er til 11. júlí n.k.

Umsókn með upplýsingum um menntun, starfsreynslu og 
umsagnaraðilum sendist Birgi Edwald, skólastjóra, birgir@
sunnulaek.is eða Sunnulækjarskóli, Norðurhólum 1, 800 
Selfoss.Gjáhella 4 • 221 Hafnarfjörður • Sími 569 2100 • hedinn.is

Héðinn hf. er málmtæknifyrirtæki sem veitir sérhæfða þjónustu 
í málmiðnaði og annast viðgerðir á vélbúnaði fiskiskipa.

Álsuðumenn / Rennismiðir
Vélvirkjar
Vegna aukinna verkefna óskar Héðinn hf. eftir að ráða öfluga fagmenn til starfa.
Suðumenn með réttindi fyrir MIG álsuðu. Rennismiði og vélvirkja með sveinspróf.

Við leitum að öflugum mönnum, áreiðanlegum og með reynslu í faginu. Um er að ræða krefjandi og áhugaverð 
verkefni við viðhald og nýsmíði. Við erum að leita eftir mönnum sem eru sjálfstæðir, hafa öguð vinnubrögð, 
hörku duglegir og með góða samskiptahæfileika ásamt því að vera stundvísir. 
Héðinn gerir miklar kröfur til sinna starfsmanna. Umsækjendur verða að geta hafið störf sem allra fyrst.

Vinsamlega sendið umsóknir til Héðins á netfangið 
atvinna@hedinn.is eða fyllið út umsókn á vefsíðu 
fyrirtækisins www.hedinn.is

Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

VIÐ LEITUM AÐ 

Matreiðslumanni 
 og kokkanema

Góð laun, fríðindi og skemmti legur 
vinnu staður í boði. Upplýsingar 

veitir Hrefna í síma 694 4884 og í 
tölvupósti info@fiskmarkadurinn.is

 Metnaðarfullir, jákvæðir og duglegir 
einstaklingar með auga fyrir 

smáatriðum óskast til starfa sem fyrst.

Félagsráðgjafar óskast til starfa.
Tveir félagsráðgjafar óskast til starfa við félagsþjónustu á 
sameiginlegu þjónustusvæði Hveragerðis, Ölfuss Uppsveita 
Árnessýslu og Flóahrepps. Aðsetur er í Þorlákshöfn og Hvera-
gerði. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst

Helstu verkefni eru:   
• Félagsleg ráðgjöf og fjárhagsaðstoð
• Barnavernd, 
• Málefni fatlaðra, 
• Málefni aldraðra, 
• Önnur mál sem falla undir lög um félagsþjónustu 
 sveitarfélaga.

Hæfniskröfur:
• Félagsráðgjafamenntun
•  Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.
• Lipurð í mannlegum samskiptum.
• Áhugi á þverfaglegri teymisvinnu.
• Hæfni í að tjá sig í ræðu og riti.

Samstarf er á milli sjö sveitarfélaga í Árnessýslu á sviði 
velferðarmála. Einn félagsmálastjóri er yfir svæðinu og 
sameiginleg velferðarnefnd. Félagsmálastjóri hefur yfirumsjón 
með faglegu starfi og ráðgjöf.  Sveitarfélögin  bjóða upp á 
fjölbreytt verkefni á sviði velferðarmála og svigrúmi til nýrra 
verkefna og vinnubragða.  Um spennandi og gefandi störf er 
að ræða í fallegu umhverfi þar sem áhersla er lögð á upp-
byggingu velferðarmála á nýjum grunni.  

Launakjör eru skv. kjarasamningi Félagsráðgjafafélags Íslands 
og launanefndar sveitarfélaga. Umsóknum skal skilað til 
Hveragerðisbæjar, Sunnumörk 2, 810 Hveragerði fyrir 
15. júlí 2011. Nánari upplýsingar veitir María Kristjánsdóttir 
félagsmálastjóri í síma 483-4000, 
netfang maria@hveragerdi.is.  

Fulbright stofnunin – 
Skrifstofu- og ráðgjafarstarf

Fulbrightstofnunin leitar að starfsmanni í 50% starf, 
en mögulega mun starfshlutfall aukast.

Starfssvið:
• Fjölbreytt skrifstofustörf og vinna við vef
• Upplýsingamiðlun um háskólanám í Bandaríkjunum
• Margvísleg samskipti við aðila innanlands og í  
 Bandaríkjunum. Einhver ferðalög fylgja starfinu.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólapróf sem nýtist í starfinu
• Mjög góð tölvukunnátta
• Mjög góð íslensku- og enskukunnátta í töluðu og  
 rituðu máli (textagerð)
• Góð þekking á háskólanámi í Bandaríkjunum
• Skipulagshæfileikar, sveigjanleiki, drifkraftur 
 og frumkvæði
• Góðir samskiptahæfileikar, jákvæðni og 
 þjónustulund

Gert er ráð fyrir að viðkomandi hefji störf 1. septem-
ber nk. Upplýsingar um Fulbright stofnunina má finna 
á www.fulbright.is. Nánari fyrirspurnir um starfið má 
senda á netfangið belinda@fulbright.is.

Umsóknir skulu vera á ensku og innihalda 
umsóknarbréf og ferliskrá. Umsóknir skulu sendar 
rafrænt á netfangið belinda@fulbright.is merktar 
„starfsumsókn“. Umsóknarfrestur er til og með 
24. júlí n.k.

Embætti dómara við héraðsdóm 
Austurlands laust til umsóknar

Embætti dómara með fast sæti við héraðsdóm Austurlands 
er laust til umsóknar, sbr. 15. gr. laga um dómstóla nr. 
15/1998. Miðað er við að skipað verði í embættið frá og 
með 1. september nk., eða hið fyrsta eftir að nefnd um 
hæfni dómara hefur lokið starfi sínu í samræmi við 4. gr. a, 
sbr. 3. mgr. 12. gr. laga um dómstóla nr. 15/1998 og reglur 
um störf dómnefndar sem fjallar um hæfni umsækjenda 
um dómaraembætti nr. 620/2010. Laun eru samkvæmt 
ákvörðun kjararáðs. 

Umsækjendur skulu fullnægja skilyrðum 2. mgr. 12. gr. 
laga um dómstóla nr. 15/1998. Í samræmi við 4. gr. reglna 
nr. 620/2010 er áskilið að í umsókn komi fram upplýsingar 
um 1) menntun og framhaldsmenntun, 2) reynslu af 
dómstörfum, 3) reynslu af lögmannsstörfum, 4) reynslu af 
stjórnsýslustörfum, 5) reynslu af fræðistörfum, s.s. kennslu 
og öðrum akademískum störfum og upplýsingar um 
útgefnar ritrýndar greinar og bækur, fræðilegir fyrirlestrar 
o.s.frv., 6) reynslu af stjórnun, 7) reynslu af öðrum 
aukastörfum sem nýtast dómaraefni, s.s. vinnu í tengslum 
við undirbúning lagasetningar o.fl., 8) upplýsingar um 
almenna og sérstaka starfshæfni, 9) upplýsingar um 
andlegt atgervi og sjálfstæði í vinnubrögðum og 10) 
upplýsingar um þrjá fyrrverandi samstarfsmenn sem geta 
veitt dómnefnd bæði munnlega og skriflega upplýsingar 
um störf og samstarfshæfni umsækjanda, sbr. 5. mgr. 5. gr. 
reglna nr. 620/2020 og 11) aðrar upplýsingar sem varpað 
geta ljósi að faglega eiginleika og færni umsækjanda sem 
máli skiptir fyrir störf héraðsdómara. 

Umsóknir óskast sendar til innanríkisráðuneytisins, 
Sölvhólsgötu 7, 150 Reykjavík og á netfangið postur@irr.
is. Með umsókn skal fylgja eftir því sem við á: 1) afrit af 
prófskírteinum, 2) afrit dóma í munnlegum fluttum málum 
sem umsækjandi hefur samið atkvæði í síðustu 12 mánuði, 
3) afrit af stefnu og greinargerð í málum sem umsækjandi 
hefur samið og flutt munnlega síðustu 12 mánuði, 4) 
afrit af úrskurðum stjórnvalda sem umsækjandi hefur 
samið síðustu 12 mánuði og 5) útgefin fræðirit og ljósrit 
af tímaritsgreinum umsækjenda. Þess er óskað að þær 
tímaritsgreinar sem hafa verið ritrýndar verði auðkenndar. 
6) Önnur gögn sem varpa ljósi á faglega færni umsækjanda 
til starfa sem héraðsdómari. 

Til þess að hraða afgreiðslu umsókna, er áskilið að 
umsækjendur gefi upp netfang sem notað verður til að eiga 
öll samskipti við umsækjendur. Öllum umsóknum verður 
svarað þegar ákvörðun um skipun liggur fyrir. 

Umsóknir skulu berast innanríkisráðuneytinu Sölvhólsgötu 
7, 150 Reykjavík eigi síðar en 15. júlí nk.

Innanríkisráðuneytinu,
30. júní 2011.

Kennara vantar í eftirtaldar námsgreinar á 
haustönn 2011
Enska -  Fullt starf.
Íslenska - Fullt starf. 
Sálfræði -  Fullt starf. 
Á sjúkraliðabraut - Fullt starf. 
Einnig vantar námsráðgjafa í 50% starf til að sinna 
tilteknum verkefnum.

Umsóknarfrestur er til  1. ágúst. 

Umsóknir skulu sendar Guðrúnu Hrefnu 
Guðmundsdóttur skólameistara, ghg@fb.is, eða 
Stefáni Benediktssyni aðstoðarskólameistara, 
sb@fb.is.
Upplýsingar um störfin gefa skólameistari í síma 
899 2123 eða aðstoðarskólameistari í síma 
896 1808.                                                 

Skólameistari

Framhalds-
skólakennarar
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INGVAR HELGASON og B&L  •  Sævarhöfða 2, sími 525 8000

INGVAR HELGASON og B&L

Umsóknum skal skilað til Ingvars Helgasonar og B&L, Sævarhöfða 2, 

merktar viðkomandi starfi. Umsóknarfrestur er til 15. júlí.

Bílasmiðir 
Starfssvið:  Almenn réttingarvinna / öflun varahluta og eftirlit með verkum 
Hæfniskröfur:  Bílasmiður / reynsla af Cabas og góð tölvukunnátta skilyrði

Nánari upplýsingar um starfið veitir Magnús Högnason, magnus@bl.is eða í síma 840 1423 

Bílamálarar
Starfssvið:  Málning og frágangur á bílum í viðgerð
Hæfniskröfur:  Sveinspróf í bílamálun / reynsla af Cabas og góð tölvukunnátta skilyrði  

Nánari upplýsingar um starfið veitir Magnús Högnason, magnus@bl.is eða í síma 840 1423 

Gjaldkeri í verkstæðismóttöku
Starfssvið:  Almenn gjaldkerastörf í verkstæðismóttöku og frágangur uppgjöra
Hæfniskröfur:  Kurteis framkoma, létt lund, nákvæmni í vinnubrögðum og reynsla af 
gjaldkerastörfum 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Þór Marteinsson, thor@ih.is eða í síma 822 8038

Þurfum 
að fjölga í 
þjónustuliðinu

GISTIHEIMILI
Gistiheimili á Suðurlandi óskar eftir starfsmönnum 
nú þegar. Reynsla af gisti- og veitingahúsastörfum 
nauðsynleg. Húsnæði og fæði í boði. Lágmarksaldur 
18 ára og íslenskukunnátta æskileg.

Fyrirspurnir og umsóknir berist á 
gistingsudurland@gmail.com fyrir 11.júlí.

Upplýsingar um störfin eru veitt á skrifstofu ÍSTAKS, Engjateigi 7, 

105 Reykjavík og í síma 530 2700 milli 8:15 og 17:00. Sækja skal um 

störfin á www.istak.is – undir „auglýst störf“ fyrir 17. júlí næstkomandi.

ÍSTAK er leiðandi fyrirtæki á íslenskum 

verktakamarkaði. Hjá fyrirtækinu starfa 

um 500 manns, víðsvegar um landið 

sem og erlendis. 

ÍSTAK er alhliða verktakafyrirtæki sem 

var stofnað árið 1970 og hefur annast 

ýmis verkefni, svo sem virkjanir, stór-

iðjuver, hafnargerð, vega- og brúagerð 

auk flugvalla. Ennfremur húsbyggingar 

fyrir opinberar stofnanir, sveitarfélög, 

fyrirtæki og einstaklinga.

Framkvæmdagleði í fyrirrúmi

VEGNA FRAMKVÆMDA VIÐ BÚÐARHÁLSVIRKJUN

STARFSMENN TIL JARÐGANGAGERÐAR
ÍSTAK óskar eftir að ráða einstaklinga vana jarðgangagerð til starfa við 

framkvæmdir á Búðarhálsi. Viðkomandi þurfa að hafa meirapróf og 

helst almenn vélaréttindi.

STEYPUDÆLUSTJÓRI
ÍSTAK óskar eftir að ráða til starfa steypudælustjóra við framkvæmdir 

á Búðarhálsi.

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

Búðarhálsi. Um er að ræða stjórnun á byggingarkrönum.

MÖTUNEYTI
ÍSTAK óskar eftir að ráða starfsfólk í mötuneyti á framkvæmdasvæði 

fyrirtækisins við Búðarháls. Æskilegt er að umsækjendur hafi reynslu af 

sambærilegum störfum og geti hafið störf fljótlega.

JÁRNSMIÐIR / RAFSUÐUMENN
ÍSTAK óskar eftir að ráða járnsmiði eða rafsuðumenn til starfa við fram-

kvæmdir hér á landi. Umsækjendur þurfa að geta hafið störf fljótlega.
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Verkfræðingur
Vegna aukinna verkefna leitar Marorka að metnaðargjörnum véla- eða 

iðnaðarverkfræðingi til starfa við uppbyggingu á nýju teymi innan söludeildar 

félagsins.  Markmið teymisins er að styðja við alþjóðlegt sölunet Marorku og 

felst m.a. í þarfagreiningu fyrir viðskiptavini, greiningu orkustjórnunarlausna, 

tilboðsgerð og arðsemisgreiningu. 

Mikilvægt er að viðkomandi hafi gott vald á ensku og búi yfir lipurð í mannlegum

samskiptum þar sem starfið felur í sér náið samstarf við alþjóðlegt sölunet 

Marorku auk ráðgjafar til viðskiptavina Marorku í stærri verkefnum.  Starfið 

getur falið í sér ferðalög erlendis.

Umsókn ásamt ferilskrá sendist á marorka@marorka.com fyrir 16. júlí nk.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Leifur A. Kristjánsson, leifur@marorka.com, 

í síma 693-1818.

www.marorka.com

Marorka er leiðandi í þróun hugbúnaðar og lausna fyrir orkustjórnun skipa. Marorka starfar í alþjóðlegu 
umhverfi og nú þegar eru lausnir Marorku í notkun um allan heim.  Hjá Marorku starfa nú ríflega 30 manns.

VIÐ LEITUM AÐ 

Vaktstjóra í sal

Góð laun, fríðindi og skemmti legur 
vinnu staður í boði. Upplýsingar 

veitir Hrefna í síma 694 4884 og í 
tölvupósti info@fiskmarkadurinn.is

 Þjónustulundaður og úrræða-
góður einstak lingur sem á auðvelt 
með mannleg samskipti óskast til 

starfa frá og með 1. september nk.

Ritstjóri
Stúdentablaðsins 
starfsárið 2011-2012. 

Starf ritstjóra er tvíþætt, annars vegar skal hann 
hafa yfiruumsjón með útgáfu Stúdentablaðsins og 
hins vegar er hann ábyrgur fyrir efni á heimasíður 
Stúdentaráðs. 

Ritstjóri Stúdentablaðsins er ráðinn í 50% stöðu frá 
10. ágúst 2011 – 10. maí 2012. Upphaf starfstíma 
getur þó verið sveigjanlegt eftir samkomulagi. 

Laun fara eftir kjarasamningum VR og SA um 
skrifstofufólk eftir 3. ár í starfsgrein fyrir 50% starf. 
Ritstjóri skal hafa fasta viðveru á skrifstofu 
Stúdentaráðs og vinnur í nánu samstarfi við 
stúdentaráðsliða og framkvæmdastjóra Stúdenta-
ráðs. Hæfniskilyrði og nánari upplýsingar um kröfur 
og skil á umsókn má finna á www.student.is.

Umsóknarfrestur er til og með 15. júlí 2011

 
Verkefnisstjóri á 
skrifstofu rektors 
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Á skrifstofu rektors Háskóla Íslands er laust til umsóknar tímabundið starf verkefnisstjóra 
til 1. október 2012.

Um er að ræða fjölbreytt og krefjandi starf. Meðal verkefna eru móttaka, skráning og afgreiðsla erinda sem skrifstofunni 
berast, sjálfstæð upplýsingaöflun og bréfaskriftir á íslensku og erlendum tungumálum, undirbúningur funda háskólaráðs, 
umsjón með málaskrá, þjónusta við nefndir, þátttaka í brautskráningu kandídata, afgreiðsla styrkumsókna, símsvörun, 
móttaka gesta sem og önnur almenn skrifstofustörf og verkefni sem nauðsynleg eru hverju sinni.

Umsóknarfrestur er til 5. ágúst nk.

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. 
Nánari upplýsingar um starfið á www.starfatorg.is og 
www.hi.is/is/skolinn/laus_storf
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Verkefnisstjóri heimaþjónustu

Félagsþjónusta Akraneskaupstaðar hefur með 
höndum heimaþjónustu. Markmið þjónustunnar 
er að veita einstaklingum sem þess þarfnast 
stuðning við heimilishald og daglegt líf. 

Meginhlutverk verkefnisstjóra heimaþjónustu
• Stýra og bera ábyrgð á daglegri starfsemi,
 fjármálum og rekstri 
• Veita málaflokknum faglega forystu 
• Bera ábyrgð á stefnumörkun og þróun 
 heimaþjónustu

Menntunar- og hæfniskröfur 
• Menntun  sem  nýtist í starfi
• Framhaldsmenntun t.d. á sviði stjórnunar 
• Reynsla af stjórnun og rekstri 
• Frumkvæði, skipulagshæfileikar og sjálfstæði 
 í vinnubrögðum
• Fjölbreytt starfsreynsla er kostur
• Hæfni til að veita faglega forystu og frumkvæði 
• Færni í mannlegum samskiptum 

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. 
Umsóknarfrestur er til 10. júlí. Nánari upplýsingar 
um starfið veitir Inga Ósk Jónsdóttir, starfsmanna-
stjóri í síma 433 1000, netfang 
inga.osk.jonsdottir@akranes.is. Umsóknir skulu ber-
ast bæjarskrifstofu, Stillholti 16-18, 300 Akranesi.

Carbon RecyclingInternational (CRI) fangar koltvísýring frá iðnaðarútblæstri og umbreytir í endurnýjanlegt
metanól eldsneyti sem blanda má út í bensín fyrir óbreytta bíla. Föngun koltvísýrings dregur úr losun
gróðurhúsalofttegunda. Fyrirtækið er um þessar mundir að byggja fyrstu verksmiðju sinnar tegundar að
Svartsengi.

Starfslýsing
Yfirmaður bókhaldsmála og umsjón með 
færslu bókhalds. 
Gerð  fjárhags- og uppgjörsskýrslna.
Launagerð og frágangur skilagreina.
Ábyrgðasvið
•Uppsetning og viðhald bókhaldskerfis.
•Skýrslugerð á sviði fjármála og uppgjörsmála. 
•Aðkoma að fjárhagsáætlanagerð, 
stjórnendaúttektum og ársreikningum. 
•Skattaskil og launagreiðslur.
•Hæfniskröfur
•Viðskiptafræði með áherslu á endurskoðun 
eða fjármál.
•Mjög góð þekking á Navision og skil á 
bókhaldi til endurskoðanda.
•Mjög gott vald á ensku í ræðu og riti. 
•Nákvæmni, talnagglegni, öguð og vönduð 
vinnubrögð og skipulagshæfileikar. 
•Sjálfstæð vinnubrögð og hæfni í mannlegum 
samskiptum. 

Yfirbókari/Verk- og Tæknifræðingar
Yfirbókari

Starfslýsing
Ábyrgur fyrir skipulagningu og 
framkvæmdaráætlun verkefna og að 
framkvæma og samræma hönnun og 
byggingu endurnýjanlegs metanól 
verksmiðju undir stjórn verkefna- og 
verkfræðideildar.
Ábyrgðasvið 
•Ábyrgur fyrir hönnun, innsetningu og 
viðhaldi á margvíslegum rafkerfum og 
tækjum.
•Skjalastjórnun og skýrslugerðir.
•Tækniteiknun og greining
•Hæfniskröfur
•BS í rafmagnsverk/raftæknifræði
•Mjög gott vald á ensku í ræðu og riti. 
•Hæfni til að skrifa nákvæmar tæknilýsingar 
og þróa tækja- og kerfisupplýsingar. 
•Öguð og vönduð vinnubrögð og 
skipulagshæfileikar. 
•Sjálfstæð vinnubrögð og hæfni í 
mannlegum samskiptum. 

Starfslýsing
Ábyrgur fyrir skipulagningu og 
framkvæmdaráætlun verkefna og að 
framkvæma og samræma hönnun og 
byggingu endurnýjanlegs metanól verksmiðju 
undir stjórn verkefna- og verkfræðideildar.
Ábyrgðasvið
•Gerð flæðirita og teikninga.
•Skjalastjórnun og skýrslugerðir.
•Tæknirannsóknir og gerð einkaleyfa.
•Ferilhermun. 
•Innkaup og kostnaðargreiningar
•Hæfniskröfur
•BS í vélaverk/véltæknifræði.
•Mjög gott vald á ensku í ræðu og riti
•Góð þekking á AutoCAD/Inventor.
•Hæfni við gerð reiknilíkana. 
•Öguð og vönduð vinnubrögð og   
skipulagshæfileikar. 
•Sjálfstæð vinnubrögð og hæfni í mannlegum 
samskiptum. 

Verk-/Tæknifræðingur – véla og rafmagns

Lögg. fasteignasali óskast
Fasteignasala sem hefur mikil umsvif í fasteigna- og leigumiðlun 
auglýsir eftir lögg. fasteignasala til starfa. Æskilegt er að viðkomandi 
hafi víðtæka reynslu af sölu- og leigumiðlun fasteigna, bæði íbúðar- 
og atvinnuhúsnæðis. Góð föst laun í boði. 

Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun og fyrri störf 
umsækjenda berist  á netfangið: gtj@fastmark.is

FASTEIGNA-
MARKAÐURINN

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

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

Innanríkisráðuneytið, auglýsir laust til umsóknar embætti 
héraðsdómara við héraðsdóm Reykjavíkur til setningar, 
meðan á leyfi skipaðs dómara stendur, sbr. 2. mgr. 20. 
gr. laga um dómstóla nr. 15/1998. Laun eru samkvæmt 
ákvörðun kjararáðs. 

Miðað er við að innanríkisráðherra setji í embættið frá og 
með 1. september nk. til og með 29. febrúar 2012, skv. 
tillögu dómstólaráðs. 

Umsækjendur skulu fullnægja skilyrðum 2. mgr. 12. gr. 
laga um dómstóla nr. 15/1998. Áskilið er að í umsókn komi 
fram, eftir því sem við á upplýsingar um 1) menntun og 
framhaldsmenntun, 2) reynslu af dómstörfum, 3) reynslu 
af lögmannsstörfum, 4) reynslu af stjórnsýslustörfum, 
5) reynslu af fræðistörfum, s.s. kennslu og öðrum 
akademískum störfum og upplýsingar um útgefnar 
ritrýndar greinar og bækur, fræðilegir fyrirlestrar o.s.frv., 6) 
reynslu af stjórnun, 7) reynslu af öðrum aukastörfum sem 
nýtast dómaraefni, s.s. vinnu í tengslum við undirbúning 
lagasetningar o.fl., 8) upplýsingar um almenna og sérstaka 
starfshæfni, 9) upplýsingar um andlegt atgervi og sjálfstæði 
í vinnubrögðum og 10) upplýsingar um þrjá fyrrverandi 
samstarfsmenn sem geta veitt bæði munnlega og skriflega 
upplýsingar um störf og samstarfshæfni umsækjanda og 
11) aðrar upplýsingar sem varpað geta ljósi að faglega 
eiginleika og færni umsækjanda sem máli skiptir fyrir störf 
héraðsdómara. 

Umsóknir óskast sendar til innanríkisráðuneytisins, 
Sölvhólsgötu 7, 150 Reykjavík og á netfangið postur@irr.
is. Með umsókn skal fylgja eftir því sem við á: 1) afrit af 
prófskírteinum, 2) afrit dóma í munnlegum fluttum málum 
sem umsækjandi hefur samið atkvæði í síðustu 12 mánuði, 
3) afrit af stefnu og greinargerð í málum sem umsækjandi 
hefur samið og flutt munnlega síðustu 12 mánuði, 4) 
afrit af úrskurðum stjórnvalda sem umsækjandi hefur 
samið síðustu 12 mánuði og 5) útgefin fræðirit og ljósrit 
af tímaritsgreinum umsækjenda. Þess er óskað að þær 
tímaritsgreinar sem hafa verið ritrýndar verði auðkenndar. 
6) Önnur gögn sem varpa ljósi á faglega færni umsækjanda 
til starfa sem héraðsdómari. 

Til þess að hraða afgreiðslu umsókna, er áskilið að 
umsækjendur gefi upp netfang sem notað verður til að eiga 
öll samskipti við umsækjendur. Öllum umsóknum verður 
svarað þegar ákvörðun um setningu liggur fyrir. 

Umsóknir skulu berast innanríkisráðuneytinu, Sölvhólsgötu 
7, 150 Reykjavík, eigi síðar en 15. júlí nk.

Innanríkisráðuneytinu,
30. júní. 2011

Velferðarsvið

Fjármálasérfræðingur á skrifstofu Velferðarsviðs

Vakin er athygli á stefnu Reykjavikurborgar um jafnan hlut kynja í 
störfum og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli það marg-
breytilega samfélag sem borgin er.

Laust er til umsóknar starf sérfræðings á sviði hagfræði og 
greininga. Um er að ræða tímabundið starf til eins árs. 
Starfið felur m.a. í sér úrvinnslu gagna vegna fjárhags-
aðstoðar og húsaleigubóta. Auk þess vinnur sérfræðingur 
að fjármálatengdum tölfræðigreiningum í velferðarþjónustu. 

Helstu verkefni og ábyrgð
• Fjárhagsaðstoð, tölfræðilegar úttektir og mat á þróun og   
 áætlun útgjalda
• Húsaleigubætur, tölfræðilegar úttektir og mat á þróun og   
 áætlun útgjalda
• Gæðahandbók, innra eftirlit

Hæfniskröfur
• Háskólamenntun í hagfræði, framhaldsmenntun á sviði   
 hagfræði eða viðskipta æskileg 
• Reynsla af vinnu með talnasöfn og greiningar æskileg 
• Sjálfstæð vinnubrögð og frumkvæði í starfi
• Góð hæfni í mannlegum samskiptum

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar 
og Kjarafélags viðskiptafræðinga og hagfræðinga. 
Nánari upplýsingar um starfið veitir Hörður Hilmarsson 
í síma 411 1111 eða með því að senda fyrirspurnir á 
hordur.hilmarsson@reykjavik.is

Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja um 
starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is, 
umsóknarfrestur er til 20. júlí n.k.

Reykjalundur, endurhæfi ngarmiðstöð 
SÍBS auglýsir lausa stöðu til umsóknar:

Iðjuþjálfun
Lausar eru til umsóknar 2 fastar stöður iðjuþjálfa frá 
haustinu. Nú gefst tækifæri til að starfa á fjölmennasta 
starfsstað iðjuþjálfa, þar sem fagmennska, fjölbreytt verk-
efni og vinnugleði ræður ríkjum. 

Hæfnikröfur: Próf í iðjuþjálfun frá skóla viðurkenndum af 
Heimssamtökum iðjuþjálfa (WFOT) og með íslenskt starfs-
leyfi og löggildingu. 

Reykjalundur er stærsta endurhæfingarstofnun landsins, 
með fjölbreyttan hóp skjólstæðinga á 9 sviðum, lungna-
, gigtar-, tauga-, hæfingar-,  verkja-, hjarta-, offitu-, geð-, 
og starfsendurhæfingu. Á Reykjalundi er starfað í öflugri 
teymisvinnu þar sem lögð er áhersla á skjólstæðingsmiðaða 
nálgun, fræðslu í hópum og heildræna sýn.   Á iðjuþjálfun-
ardeildinni starfa 17 iðjuþjálfar og 4 aðstoðarmenn sem 
taka þátt í fjölbreyttum verkefnum s.s. kennslu í verkjaskóla 
og námskeiði í streitustjórnun og slökun.

Laun greiðast samkvæmt kjarasamningi Iðjuþjálfafélags Ís-
lands og fjármálaráðherra auk stofnanasamnings Iðjuþjálfa-
félags Íslands og Reykjalundar.

Umsóknarfrestur er til 22. júlí n.k.

Nánari upplýsingar veitir Lilja Ingvarsson forstöðuiðjuþjálfi 
í síma 585-2153 og skulu umsóknir ásamt ferilskrá berast 
henni á netfangið liljaing@reykjalundur.is  

Umsóknarform og upplýsingar um Reykjalund má finna á 
heimasíðunni  www.reykjalundur.is
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Styrkir

Frá Alþingi
Styrkir til að stuðla að 
umræðu og fræðslu um 
Evrópusambandið.

Samkvæmt ákvörðun á fjárlögum Alþingis er auglýst 
eftir styrkumsóknum til að stuðla að opinberri og 
upplýstri umræðu og fræðslu um Evrópusambandið, 
stefnu þess og áhrif hugsanlegrar aðildar Íslands að sam-
bandinu.  Að þessu sinni er úthlutunarfé til ráðstöfunar 
allt að 27 milljónir króna.

Styrkir eru veittir til íslenskra félaga og félagasamtaka 
sem, samkvæmt tilgangi sínum, fjalla um málefni 
Evrópusambandsins og lýsa sjónarmiðum sínum til 
hugsanlegrar aðildar að sambandinu.

Styrkir eru eingöngu veittir til skýrt afmarkaðra 
verkefna, svo sem til þess að:
 a. útbúa efni og birta það í blöðum, ritum eða með   
 öðrum hætti,
 b. halda opna fundi og ráðstefnur,
 c. standa fyrir fyrirlestrum sérfræðinga,
 d. standa fyrir ýmiss konar fræðslustarfsemi, 
 samkvæmt nánari ákvörðun úthlutunarnefndar um 
 styrki til að stuðla að umræðu og fræðslu um 
 Evrópusambandið.

Ekki er heimilt að veita styrki til eiginlegs reksturs, 
m.a. rekstur skrifstofu, þ.m.t. húsaleigugreiðslur og 
launagreiðslur til starfsfólks. Ekki eru veittir styrkir til 
einstaklinga.

Í umsókn um styrk skal koma fram greinargóð lýsing á 
því verkefni sem sótt er um styrk til að vinna að ásamt 
kostnaðaráætlun. Jafnframt skal greina frá þeim grund-
velli sem félag eða félagasamtök byggja starfsemi sína 
á og hver sé tilgangur þeirra. Með umsókn skulu fylgja 
samþykktir eða stofnskrá félags eða félagasamtaka. 
Hægt er að sækja um styrki til fl eiri en eins verkefnis í 
sömu umsókn.

Vakin er athygli á reglum úthlutunarnefndar, sem nálgast 
má á vefslóðinni:
http://www.althingi.is/pdf/ESB-styrkir_2011.pdf 

Styrkhafar skulu fyrir lok árs og við lok styrkts verkefnis 
skila stuttri skýrslu til úthlutunarnefndar um ráðstöfun 
styrkjanna ásamt reikningum.

Umsóknarfrestur um styrki er til þriðjudagsins 
9. ágúst 2011.

Umsóknir skulu berast skrifstofu Alþingis, merktar:
 ESB fræðslu- og umræðustyrkir
 Jörundur Kristjánsson, ritari úthlutunarnefndar
 Skrifstofa Alþingis
 150 Reykjavík
Stefnt er að því að úthlutun fari fram í fyrri hluta 
septembermánaðar.

ODDEYRARSKÁLI
Endurnýjun á þaki

ÚTBOÐ

Fyrir hönd Eimskips er  hér með  óskað eftir
tilboðum í endurnýjun á þaki Oddeyrarskála 
á Akureyri. 

Byggingin er ríflega 3.000 fermetra vöruhús og 
felst verkið í því að byggja nýtt timburþak ofan á 
núverandi þakklæðningu, ásamt endurnýjun á
þakrennum. Gefinn er kostur á að bjóða í mis- 
munandi útfærslur verksins en miðað er við að 
þakið verði klætt pappa eða dúk. 

Verklok eru áætluð 15. október 2011.

Útboðsgögn er hægt að nálgast frá og með
miðvikudeginum  6. júlí  á  útboðsvef  VSÓ
Ráðgjafar, www.vso.is, og verða þau afhent án
endurgjalds.

Tilboð  verða  opnuð  samtímis  á  skrifstofu 
Eimskips í Oddeyrarskála við Strandgötu á 
Akureyri og hjá VSÓ Ráðgjöf,  Borgartúni 20, 
105 Reykjavík, miðvikudaginn 20. júlí 2011
kl. 14:00 að viðstöddum þeim bjóðendum sem
þess óska.  Tilboðum skal skila á opnunarstað
fyrir þann tíma. 

Auglýsing um styrki til námskeiða í 
íslensku haustið 2011

   
Auglýst er eftir umsóknum um styrki til námskeiða í 
íslensku sem ekki eru hluti af almennu námi á grunn- 
eða framhaldsskólastigi. Markmiðið með styrkjunum 
er að gefa öllum sem búsettir eru á Íslandi færi á að 
öðlast þá færni í íslensku að þeir geti orðið virkir 
samfélagsþegnar. 

Fræðsluaðilar og fyrirtæki sem bjóða starfsmönnum 
sínum upp á skipulagða kennslu í íslensku og eru á 
fyrirtækjaskrá geta sótt um styrki. Fyrirtæki, sem ekki 
eru fræðsluaðilar, þurfa að láta undirritaðan samning 
við hæfan fræðsluaðila er annast kennsluna fylgja 
umsókninni.

Vakin er sérstök athygli á að umsækjendum er gert að 
sækja um á rafrænu formi.

Umsóknareyðublöð og úthlutunarreglur eru aðgengi-
legar undir flokknum sjóðir og eyðublöð á vef mennta- 
og menningarmálaráðuneytis: menntamalaraduneyti.
is. Umsóknir skal senda á postur@mrn.is.

Umsóknarfrestur er til 8. ágúst 2011. 

Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 29. júní 2011.
menntamálaráðuneyti.is

MENNINGARSJÓÐUR (SUT )
SAMTAKA UM TÓNLISTARHÚS 

OG RUTHAR HERMANNS
Umsókn um styrki til tónleikahalds í Hörpu 2012
Auglýst er eftir umsóknum í Menningarsjóð SUT og Ruthar 
Hermanns. Sjóðurinn varð til vegna framlaga styrktarfélaga 
SUT og hefur nú verið stofnaður menningarsjóður fyrir þá 
fjármuni sem safnast hafa fram að opnun Hörpu.
Um er að ræða styrkveitingu til tónlistarmanna eða tónlist-
arhópa til tónleikahalds í Hörpu. Veittir verða styrkir árlega 
frá og með árinu 2012.

Umsóknarfrestur er til 4. ágúst 2011. 

Umsóknum skal skilað á rafrænum umsóknareyðublöðum 
sjóðsins. Umsóknareyðublöð verða aðgengileg á netinu á 
slóðinni; http://www.viska.is/mssut/umsokn/

Greint verður frá nöfnum fyrstu styrkþega sjóðsins þann 
19. ágúst í Hörpu á heiðurstónleikum við styrktarfélaga SUT. 

Auglýsingasími

Allt sem þú þarft…

Sérstök úthlutun í 
skötusel.
Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytið hefur gefið 
út reglugerð nr. 630/2011, um ráðstöfun aflaheimil-
da í skötusel á fiskveiðiárinu 2010/2011.

Reglugerðina má sjá á vef Fiskistofu, en þar er ein-
nig eyðublað til að sækja um úthlutun. 

Umsóknarfrestur er til og með 14. júlí 2011 
og skulu umsóknir sendar Fiskistofu, Dalshrauni 
1, 220 Hafnarfirði.

Rafiðnaðarmaður
RARIK óskar eftir rafvirkja í vinnuflokk Fram-
kvæmdasviðs fyrirtækisins í Borgarnesi. Hér 
er um fjölbreytt starf að ræða við nýbygg-
ingar, breytingar og viðhald á dreifikerfi 
fyrirtækisins. Æskilegt er að viðkomandi 
geti hafið störf sem fyrst.

Starfssvið

Almenn störf við dreifikerfi  
fyrirtækisins

Hæfniskröfur

Sveinspróf í rafvirkjun

Æskilegt er að umsækjendur hafi 
reynslu af rafveitustörfum

Nánari upplýsingar veita Sturla Rafn 
Guðmundsson deildarstjóri Framkvæmda-
sviðs á Vesturlandi og starfsmannastjóri í 
síma 528 9000. Vinsamlegast sendið skrif-
legar umsóknir til starfsmannaþjónustu 
fyrirtækisins fyri 5. júlí n.k.

RARIK ohf. er í eigu ríkisins, en er rekið sem opinbert hlutafélag. 
Hlutverk RARIK er að flytja og dreifa raforku, afla, dreifa og 
annast sölu á heitu vatni. Starfsmenn RARIK eru um 200, 
aðalskrifstofur eru í Reykjavík og um 25 starfsstöðvar eru 
dreifðar vítt og breytt um landið.

Þú getur alltaf lesið Fréttablaðið frítt á Vísi 

eða fengið sendan daglegan tölvupóst 

með blaði dagsins. Nánari upplýsingar á: 

visir.is/dreifing

FRÉTTABLAÐIÐ Á NETINU
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F.h. Framkvæmda- og eignasviðs Reykjavíkurborgar:
Boltagerði við Selásskóla Selásbraut, 110 
Reykjavík.
Útboðsgögn á geisladiski verða seld á  kr. 3.000, 
frá kl. 9:00 þann 4. júlí 2011 í þjónustuveri 
Reykjavíkurborgar, Borgartúni 12–14, 1. hæð.

Opnun tilboða: 19. júlí 2011 kl. 10:00, í Borgartúni 
12-14. Tilboðum skal skilað í þjónustuver.

12669

Nánari upplýsingar er að finna á www.reykjavik.
is/utbod.

ÚTBOÐ 
Sveitarfélagið Árborg óskar eftir tilboðum í verkið: 

RÆSTING-SÓLVALLASKÓLA
RÆSTING-AUSTURVEGI 67

Verkið felst í reglulegri ræstingu og hreingerningu á hús-
næði Sólvallskóla og húsnæði framkvæmda og veitusviðs 
Austurvegi 67.

Útboðsgögn verða afhent á rafrænu formi frá og með 
fimmtudeginum 7 júlí. Þeir sem hyggjast gera tilboð í verkið 
skulu senda tölvupóst á proark@proark.is eða hafa sam-
band í síma 482-4430 og gefa upp nafn, síma og netfang 
og fá í kjölfarið send útboðsgögn í tölvupósti. 

Tilboðum skal skila á Framkvæmda- og veitusvið sveitar-
félagsins Árborgar, Austurvegi 67 fyrir kl. 11:00 fimmtu-
daginn 28. júlí 2011, tilboð verða opnuð að viðstöddum 
þeim sem þess óska.

Sveitarfélagið Árborg óskar eftir tilboðum í 
jarðvinnu og lagnavinnu við verkið: 

„SNIÐRÆSI ÁRVEGUR 2011“.

Verklok eru 20 október 2011

Verkið felst í gerð fráveitu lagna í Árvegi frá sjúkrahúsi Suður-
lands að lóð MBF og endurbyggingu 30m kafla af götunni 
Heiðmörk, einnig skal lagfæra gatnamót Heiðmerkur og 
Austurvegar
Leggja á skólplögn, regnvatnslögn og vatnslögn og hitaveitu. 
Jarðvegsskipta skal og fylla í með burðarlagi þar sem þess er 
þörf.  Ganga skal frá lagnastæði með malbiki, grasi og möl 
þar sem þess er þörf samt því að steypa kantsteina, malbika 
gangstétt og götu. Að lokum skal jafna yfirborð lands utan 
gatna og ganga frá því samkvæmt fyrirmælum eftirlits.
Tekið skal fram að búast má við miklu jarðvatni á svæðinu, 
verktaki mun því þurfa að dæla jarðvatni á verktímanum. 
Einnig þarf að dæla skólpi og halda skólplögnum í rekstri á 
verktímanum.

Helstu magntölur eru:
 • Gröftur 2650 m3
 • Fleygun/sprengingar 1400 m3
 • Fyllingar 3400 m3 
 • Fráveitulagnir 387 m
 • Vatnslagnir 25 m
 • Malbikun 975 m2
 • Hitaveita 14 m

Útboðsgögn verða afhent á rafrænu formi frá og með 
þriðjudeginum 5 júlí. Þeir sem hyggjast gera tilboð í verkið 
skulu hafa samband við Ingibjörgu í síma 412 6900, eða með 
tölvupósti til imba@verksud.is og gefa upp nafn, heimilis-
fang, síma og netfang og fá í kjölfarið útboðsgögnin send í 
tölvupósti.
Tilboðum skal skila til Verkfræðistofu Suðurlands, Austurvegi 1-5, 
800 Selfossi fyrir kl. 11:00 þriðjudaginn 19 júlí 2011, en þá verða þau 
opnuð að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

Framkvæmda og veitusvið Árborgar

ÚTBOÐ

F.h. Framkvæmda- og eignasviðs Reykjavíkurborgar:
Laugardalslaug, viðhaldsframkvæmdir.
Útboðsgögn á geisladiski verða seld á  kr. 3.000, 
frá kl. 12.00, frá og með 5. júlí 2011 í þjónustuveri 
Reykjavíkurborgar, Borgartúni 12–14, 1. hæð.

Opnun tilboða: 19. júlí 2011 kl. 14:00, í Borgartúni 
12-14. Tilboðum skal skilað í þjónustuver.

12672

Nánari upplýsingar er að finna á www.reykjavik.
is/utbod.

Dúkarar, málarar, málmiðnaðarmenn, 
múrarar, píparar, rafvirkjar, 

skrúðgarðyrkjumenn og trésmiðir. 

A.T.H
Frestur til að skila gögnum í yfirstandandi útboði 
á þjónusta iðnaðarmanna við viðhaldsverkefni á 
vegum ríkisins rennur út 7. júlí n.k. 

Áhugasamir geta leitað upplýsinga á vef Ríkiskaupa, 
www.rikiskaup.is útboðsnúmer 15045 
eða í síma 530 1423. 

Borgartúni 7c, 105 Reykjavík
Sími 530 1400
www.rikiskaup.is

ÚTBOÐ ÚTBOÐ

ÚTBOÐ
HJÚKRUNARHEIMILI MOSFELLSBÆ

Helstu magntölur eru:

Mót
Steypa
Steypustyrktarstál
Flísaklæðning
Viðsnúið þak

Verkinu skal vera lokið eigi síðar en 15. ágúst 2012.

Útboðsgögn verða afhent rafrænt á verkefnavef verksins, lykilorð að útboðsgögnum veitir 
Samúel Guðmundsson  samuel@thg.is. Einnig er hægt að fá gögnin afhent á geisladisk frá 
kl. 10.00 mánudaginn 4. júlí n.k. á bæjarskrifstofum Mosfellsbæjar.

Tilboð verða opnuð á bæjarskrifstofum Mosfellsbæjar, Kjarna Þverholti 2, 270 Mosfellsbæ 
þriðjudaginn 19. júlí nk. kl. 11.00 að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

9.100
1.350

113.000
1.300
1.300

m²
m³
kg
m²
m²

Mosfellsbær, óskar eftir tilboðum í uppsteypu og utanhússfrágang vegna byggingar 
á nýju hjúkrunarheimili að Hlaðhömrum í Mosfellsbæ. Verkið nær til að gera húsið 
fullfrágengið að utan og tilbúið fyrir innréttingar að innan.

Stærð hússins þegar það er fullbyggt er 2.268 m².



LAUGARDAGUR  2. júlí 2011 13

Skráðu fasteignina þína hjá okkur og við seljum hana!

Þóra Birgisdóttir

777 2882

Breiðagerði 23
108 Reykjavík
Einbýlishús í Smá-íbúðahverfinu

Stærð: 158,3 fm
Fjöldi herbergja: 5-6

Byggingarár: 1953
Fasteignamat: 30.550.000

Verð: 44.900.000

RE/MAX Senter og Þóra kynna fallegt og mikið endurnýjað einbýlishús í Smá-íbúðahverfinu. Húsið er fallegt,
hæð og ris, skráð 158 fm. skv. fasteignamati en eru um 180 nýtanlegir fermetrar eftir stækkun efri hæðar.
Neðri  hæð;  Rúmgóð  forstofa,  gangur/hol,  geymsla,  stofa/borðstofa,  eldhús,  lítið  baðherbergi,  hjónaherbergi
og barnaherb. auk þvottahúss. Gólfefni dúkur og innréttingar eldri.
Efri hæð; Hol/alrými með fallegri sjónvarpsstofu, stórt baðherbergi með sturtuklefa, stórri innréttingu og gólhita
nýtt (2010) auk þriggja stórra herbergja, tvö eru 12,5 fm. og eitt rúmir 15 fm. Meðfram herbergjum, undir súð
er gott afmarkað geymslupláss. Gólfefni efri hæðar er olíuborin eik. Efri hæðin er öll ný (2004 og síðar) auk
þess er hefur verið endurnýjað frárennsli og raflagnir auk stórs hluta lagna og ofna hússins.
Húsið er í mjög góðu ástandi, nýtt þak og gluggar efri hæðar, málað 2010. Garðurinn er gróinn og fallegur og
býður upp á ýmsa möguleika, þar er 8 fm geymsluskúr með rafmagni.
Allar  frekari  upplýsingar  um  eignina  veitir  Þóra  í  síma;  777-2882  eða  thora@remax.is

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

Þóra Birgisdóttir
Sölufulltrúi

arg@remax.is

thora@remax.is

Opið
Hús

Mánudaginn 4. júli kl. 18-18.30

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 101 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

0

7772882

Dalaland 16
108 Reykjavík
5 herbergja íbúð í Fossvoginum

Stærð: 139,1 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1969

Fasteignamat: 26.250.000
Bílskúr: Já

Verð: 34.900.000

RE/MAX Senter og Þóra kynna rúmgóða íbúð á annari hæði í litlu fjölbýlishúsi í Fossvoginum.
Íbúðin skiptist í hol, eldhús með borðkrók, stóra stofu/borðstofu, 4 herbergi, baðherbergi og þvottahús innan í
búðar.
Eldhús  með  eikarinnréttingu  og  borðrkók.  Stofa  er  stór  og  teppalögð  með  miklum  gluggum  og  svölum
meðfram sem snúa í suður og út yfir grænt svæði.
Á  svefnherbergisgangi  er  hjónaherbergi  með  skápum,  2  barnaherbergi,  annað  með  skáp,  baðherbergi  og
þvottahús. Í holi í forstofu eru góðir skápar, geymsluskápur og rúmgott herbergi/skrifstofa með skápum.
Íbúðinni fylgir bílskúr fyrir ofan bílastæði og geymsla á jarðhæð.
Íbúðin er staðsett í Fossvoginum þar sem stutt er í alla þjónustu, 3 leikskólar og grunnskóli auk íþróttasvæðis
Víkinga. Fallegir gögnustígar eru um hverfið og Fossvogsdalinn.
Allar  frekari  upplýsingar  um  eignina  veitir  Þóra  í  s.  777-2882  eða  thora@remax.is

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

Þóra Birgisdóttir
Sölufulltrúi

arg@remax.is

thora@remax.is

Opið
Hús

Sunnudaginn frá kl. 18-18.30

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 101 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

0

7772882

Fjallalind 57
201 Kópavogur
Björt og falleg eign á einni hæð.

Stærð: 146,8 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1995

Fasteignamat: 32.700.000
Bílskúr: Já

Verð: 44.400.000

RE/MAX  SENTER  KYNNIR:  Fallegt  og  vel  skipulagt   parhús  á  einni  hæð  á  vinsælum  stað  í  Lindunum  í
Kópavogi.
Lýsing: Forstofa með flísum á gólfi og fataskáp. Rúmgóð stofa og borðstofa hátt til lofts með parketi (hlynur) á
gólfi. þaðan er gengið út á virkilega skjólsæla og huggulega timburverönd með heitum potti. Eldhús opið inn í
stofuna, viðar-innrétting með góðu skápa og borðplássi, flísar á milli innréttinga, borðkrókur þar sem einnig er
útgengi út á timburpall  sem snýr í  suð-vestur. 2 barnaherbergi með parketi  á gólfum, rúmgott hjónaherbergi
með  skápum.  Baðherbergi  flísalagt  í  hólf  og  gólf,  baðkar  og  góð  innrétting.  Úr  Þvottahúsi  er  innangengt  í
bílskúrinn. Fyrir ofan þvottahúsið er lítið leikherbergi en þar er einnig geymsluloft yfir hluta að húsinu.
Frábær eign fyrir þá sem vilja vera á einni hæð miðsvæðis  á höfuðborgarsvæðinu, þar sem stutt er í flest alla
þjónustu, skóla og leikskóla.

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

arg@remax.is

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi

gunnar@remax.is

Opið
Hús

Opið hús á máudaginn kl 18.00 - 18.30

899 6753

8622001

Grænlandsleið 18
113 Reykjavík
Auðveld kaup - Gott áhvílandi lán

Stærð: 83 fm
Fjöldi herbergja: 2-3

Byggingarár: 2005
Fasteignamat: 18.400.000

Verð: 21.900.000
RE/MAX Senter og Þóra kynna glæsilega, nýja, íbúð í tvíbýlishúsi með sér-inngangi. Forstofa með
flísum og skáp, eldhús með hvítri/svartri sérsmíðaðri innr. og eyju, stofa/borðstofa opin og tengd
eldhúsi. Stórt baðherb. hjónaherb., vinnuherb/geymsla er gluggalaust (7fm) og geymsla/þvottahús er
innan íbúðar. Gólfhiti í öllum gólfum. Glæsileg íbúð í barn/dýra vænu umhverfi. Gott áhvílandi lán.
Allar frekari upplýsingar um eignina veitir Þóra í s. 777-2882 eða thora@remax.is

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

Þóra Birgisdóttir
Sölufulltrúi

arg@remax.is

thora@remax.is

Opið
Hús

Sunnudaginn kl. 17-17.30

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 101 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

0

7772882

Mosprýði 5
210 Garðabær
Vandað og fjölskylduvænt parhús

Stærð: 229,9 fm
Fjöldi herbergja: 5-6

Byggingarár: 2010
Fasteignamat: 21.120.000

Bílskúr: Já

Verð: 46.000.000
RE/MAX Senter og Þóra kynna glæsilegt og vandað uppsteypt parhús í hrauninu í Garðabæ.
Húsið er staðsteypt og skiptist í 4 svefnherbergi, opið eldhús og stofu, miðrými og stóran bílskúr auk
geymslu og þvottahúss. Gert er ráð fyrir pöllum og lagnir komnar fyrir heitan pott. Húsið skilast pússað
að utan og veggir að innan, einangrað loft, gluggar og hurðir í komið, sjá nánari lýsingu á
www.remax.is. Allar frekari upplýsingar um eignina veitir Þóra í s. 777-2882 eða thora@remax.is

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

Þóra Birgisdóttir
Sölufulltrúi

arg@remax.is

thora@remax.is

Bókið skoðun hjá Þóru

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 101 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

899 6753

7772882

Skráðu fasteignina þína hjá okkur og við seljum hana!

Gunnar Sverrir

862 2001
Ástþór Reynir

899 6753
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Laust strax. Ath. lækkað verð 29,8 millj.

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

Laust strax. Ath. lækkað verð 29,8 millj.

FASTEIGNASALA / LEIGUMIÐLUN

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

Laust strax. Ath. lækkað verð 29,8 millj.

Stekkjarholt 3. Heilsárshús, Selfoss 

Fallegur heilsársbústaður, húsið er skráð 47,2 fm + geymslu, sem er áföst húsinu. 
Húsið skiptist í 2 svefnherb. Stofu, eldhús og 18 fm svefnloft. Rafmagn, heitt og kalt 
vatn. Heitur pottur, góð útiaðstaða, 5.mín. gangur niður að vatni þar sem heimilt er 
að veiða. Fallegt hús, vel staðsett. V. 14,8 millj. 
Knútur eignandi sýnir,hann er með gsm. 898-0762

OPIÐ HÚS

Opið hús laugardag og sunnudag milli 12-16,

 Álfaskeið 73. Einbýlishús 

Einbýlishús á sérlega fallegri hraunlóð vel staðsett innarlega í lokuðum botnlanga. 
Húsið er 157,1 fm ásamt bílskúr sem er 31,5 fm.  Húsið skiptist m.a. í eldhús, stofu, 4 
svefnherb. gestasalerni, baðherbergi, bílskúr og fl. Húsið er endurnýjað að hluta en 
það þarfnast lagfæringar. einstök staðsetning, hraunlóð, stutt í skóla og leikskóla. 
V. 35,5 millj. 

OPIÐ HÚS

Opið hús á morgun sunnudag milli 14-15. 

Öldutún 20. Sérhæð

Smekkleg 6.herb. efri sérhæð  í fallegu tvíbýlishúsi, hæðin er 162 fm og er á tveimur 
hæðum. Eignin skiptist m.a. í 5 svefnherb. Stofu, eldhús með borðkróki og fl. Þetta er 
smekkleg eign sem hentar sérlega vel fyrir stórar fjölskyldur. Góð staðsetning rétt við 
Öldutúnsskóla. V. 29,9 millj. 

OPIÐ HÚS

Opið hús í dag. milli 14-15 

SÍMI 512 4900  – BOLHOLTI 4 – LANDMARK.IS

MAGNÚS EINARSSON
Löggiltur fasteignasali
Sími: 512 4900

MAGNÚS EINARSSON - Löggiltur fasteignasali

KRISTBERG SNJÓLFSSON
Sími: 892 1931

Hafðu samband

Vélsmiðja í Hafnarfirði
Til sölu eða leigu rótgróin vélsmiðja í Hafnarfirði. 

Fyrirtækið hefur verið rekið farsællega í meira en hálfa öld og  er 
ágætlega vel tækjum búin. Nú þegar stórframkvæmdir eru fyrirsjáan-
legar er því upplagt tækifæri fyrir drífandi aðila að fara af stað eða 
nota þetta sem útibú á höfuðborgarsvæðinu. 
Hagstæður leigusamningur.

Upplýsingar veitir Kristberg Snjólfsson S. 892-1931

Sími 562 4250

FJÁRFESTING
FASTEIGNASALA EHF

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

Pétur Þ. Sigurðsson hrl.
löggiltur fasteignasali

Óskar Þór Hilmarsson
Löggiltur fasteignasali

Lundur 1, íb. 1002 – Penthouse – 
Stórglæsileg eign, ótrúlegt útsýni.

Stórglæsileg. penthouseíbúð, 165,6 fm. að stærð, á 10. og efstu hæð 
með stórkostlegu útsýni í Lundi 1 í Kópavogi. Íbúðin er öll stórglæsileg 

hvar sem er litið og er innréttuð og hönnuð á mjög glæsilegan hátt. Allar 
innréttingar, fataskápar og hurðir eru úr eik. Gólfefni eru eikarparket og 

flísar. Íbúðinni fylgja tvö stæði í bílageymslu. Stórar þaksvalir með heitum 
potti. Stórkostlegt útsýni til sjávar.  Íbúðin er öll mjög björt og rúmgóð 

með góðri lofthæð og stórum gluggum. Allar upplýsingar hjá 
sölumönnum Fjárfestingar í síma 562-4250 og 896-8750.

GARÐATORGI 7 
210 GARÐABÆ  
Sími : 545-0800
gardatorg@gardatorg.is 
www.gardatorg.is

Þóroddur S. Skaptason löggiltur fasteignasali

Sumarhús á frábærum stað í landi Hvamms í Skorradal á 4615 fm lóð.  
Glæsilegt og mjög vandað 131,8 fm heilsárshús ásamt 34,8 fm gestahúsi 

samtals 166,6 fm.  Húsið er timburhús klætt með annars vegar álklæðningu 
og hins vegar harðvið. Steyptir sökklar og gólf með hitalögn. Þrjú svefnher-
bergi, stór og björt stofa, rúmgott eldhús, stórt baðherbergi og geymsla. 

Stór verönd. Gert er ráð fyrir heitum potti. Húsið skilast fullbúð að utan með 
verönd og skjólveggjum og fokhelt að innan. Verð 32 millj.

Skorradalur - Furuhvammur 6

FjögurSEX
Kl. 16:00

Svali
Kl. 9:00

Heiðar
Kl. 13:00

Villta Vestrið
Kl. 7:00

AÐ EILÍFU
FM

FjögurSEX  Brynjar Már og Margrét Björns gera heimferðina skemmtilegri

Villta Vestrið Nýr og ferskur morgunþáttur frá mönnunum 
  á bak við lögin Sjomleh, Keyrum þetta í gang, 

Þú getur alltaf lesið Fréttablaðið frítt á Vísi 

eða fengið sendan daglegan tölvupóst 

með blaði dagsins. Nánari 

upplýsingar á: visir.is/dreifing

FRÉTTABLAÐIÐ Á NETINU



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

MINI One R50. Árgerð 2003, ekinn 73 
Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 1.650.000. 
TILBOÐ 1.450.000,- stgr Rnr.110097 er 
á staðnum

SUZUKI GSF 1250 sa Bandit. Árgerð 
2008, ekið 25 Þ.Km,Tilboðsverð 
1.390.000.- Rnr 162397. Sími hjá 
seljanda 6633600

Diesel.is
Kletthálsi 15, 110 Reykjavík

Sími: 578 5252
http://www.diesel.is

YAMAHA Cygnus 125. Árgerð 2007, 
ekinn 2 Þ.MÍLUR, bensín, sjálfskipt. Verð 
490.000. frábært í borgina. Rnr.203281.

Bílakaup
Korputorgi, 112 Reykjavík

Sími: 577 1111
http://www.bilakaup.com

TOYOTA LAND CRUISER 90 VX 33” 
COMMON RAIL 11/2000, ekinn 152 
Þ.KM, dísel (CR), sjálfskiptur. Verð 
2.180.000. #321157 - Gífurlega fallegt 
eintak og fallegustu felgur norðan 
Alpafjalla! Sjáðu, þráðu og fáðu!

Bílalind
Funahöfði 1, 110 Reykjavík

Sími: 5808900
Hlökkum til að sjá þig :)

www.bilalind.is

Þarftu að kaupa 
eða selja bíl?

Bilauppbod.is er uppboðsvefur þar sem 
þú getur keypt eða selt bíl á einfaldan 
og hagkvæman hátt. Kynntu þér málið. 
www.bilauppbod.is Sími 522-4610.

Bílauppboð - Krókur
Sími: 522 4610

www.bilauppbod.is
www.bilauppbod.is

VW Transporter kasten langur lwb 4x4. 
Árgerð 2008, ekinn 59 Þ.KM, dísel, 
5 gírar Flottur Húsbíll/sendibíll með 
webasto . Verð 4.190.000. Rnr.144388.

VOLVO Xc90 d5 dísel. Árgerð 2007, 
ekinn 106 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur eiðir 
ca 7-10 l . Verð 5.890.000. Rnr.152822.

Bíll.is
Sími: 577 3777

www.bill.is

 HJÓLHÝSI, A-HÝSI, FELLIHÝSI, 
PALLHÝSI!!, Okkur vantar ferðavagna 
á staðinn og á skrá, Við sérhæfum 
okkur í ferðavögnum allt seldist upp 
síðasta sumar, Frábært 5000m2 
plan með góðri nágrannavörslu og 
flottur 750m2 salur þar sem fellhýsin 
standa uppsett, Við erum ekki staddir 
í iðnaðarhverfi, Mikið af vögnum á 
staðnum, Sendu okkur skráningu og 
myndir á 100bilar@100bilar.is eða í 
síma 5179999, www.100bilar.is

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00, 

Lokað á laugardögum.
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

Toyota Corolla árg. ‘99 Ek. 185 þús. 
Sjáfsk., m. dráttarkrók. Bíll í góðu 
standi. Verð 500 þús. Uppl. í síma 
845 3404.

Til sölu Toyota Corolla árg ‘99. Ek. 184þ. 
Upplýsingar í síma 869 2900

Tilboð óskast í Volvo 240 station ssk. 
beinn innspýting árg ‘89 ekinn aðeins 
296 þ. Upplýsingar í síma 825 1272.

V/flutn úr landi MMC Pajaro 05’ árg. 
Dísel, sjálfsk. með öllu. Ek 114 þús. 
Skipti á ódýrari eða gott staðgreiðslu 
verð. Uppl. í síma 692 9404.

Til sölu Toyota Land Cruiser 90 árg.’00 , 
einn með ríflega öllu og mjög vel með 
farinn bíll. Uppl. í s. 869 2900.

Nissan Almera árg ‘00 1,8Z, ssk, 
nýskoðaður. Ek. 134 þús. V. 490 þús. 
Mjög góður bíll. Uppl. í s. 893 2284.

Til sölu Subaru Forster 2,0 X 4wd 
sjálfsk. árg. ‘04 ek. 86 þús. km. sk. ‘12. 
Hlaðinn búnaði, sóllúga, lofkæling o.fl. 
Verð 1.690.000,- S. 660 8632.

Kia Clarus 2.0 6/99 ek 151.þús 
nýskoðaður 2012, ný tímareim ofl, 
krókur og topplúga. Er í Rvk. Verð 390 
þús Mögulegt VISA lán - meðalgreiðsla 
11 þús ( 36 Mán ) Uppl í síma 820-
3283.

Tilboð 1850 ath skipti
CHRYSLER GRAND VOYAGER. Árgerð 
2005, ekinn 114 þ.km, BENSÍN, 5 gírar. 
Ath minni vél eyðir minna áhvílandi lán 
930 þús. Verð 2.290.000. TILBOÐ 1850 
þús. Ath öll skipti. Mjög Fallegur Bíll. 
Uppl. í síma 693 5053

Subaru Legacy LUX árg.’07. Ek 70þús 
Verð kr. 2.990 þús. Rétt verð 3.440 þús. 
Uppl. hjá Bílalandi í s. 525 8000.

Tilboð. Suzuki 250 fjórgengis. 08” ek. 
aðeins 15 tíma. Algjörlega eins og nýtt. 
590þ stgr. s. 822 6160

Nissan Almera árg. ‘99 1,6. Sjsk. Ek. 151 
þús. V. 250 þús. S. 772 5332.

Subaru Legacy Lux til sölu. Árg. 2005, 
ek. 90.000 km. Leður, topplúga, filmur, 
krókur, upphækkaður, 17” álfelgur ofl. 
Ásett verð 2.190.000. Finnur, s. 898 
5172.

Til sölu MERCEDES-BENZ E 270 CDI 
E-270 ekinn 303 þ.km. Verð 1.990.000 
staðgreitt 1.690.000kr. Upplýsingar í 
síma 897 1731.

DISEL 4X4 395þús
Galloper ‘99 EK.190 þús.5gir. rafm r. ný 
upptekin vél,2,5l mikið endurnýaður 
krókur .11,5L innan bæjar nagladekk á 
felg. fylgja. S. 8477-663

TILBOÐ 649 þúsund, ATH
Til sölu RENAULT MEGANE BERLINE 
árg. 2003 ek 139 þús. 5 dyra bsk, ný 
skoðaður, ný tímareim Verð 850 þús.en 
TILBOÐ 699 þús. ATH SKIPTI á ódýrari. 
Uppl. í s 691-1001

Til sölu Dodge Caravan árg.’00, ek. 142 
þús. 7.manna, nýtt í bremsum. Sk’12. V. 
700 þús. Uppl. í s. 844 0952.

Partrol árg. 2001. Ek. 196000 km. Verð 
1.300.000 kr. Uppl. í s. 618 3011.

Til sölu Opel Vectra 1600 árg.2000 
Ek. 122.500 km. Sk. 2012. Bíll í góðu 
standi. Uppl. í s. 895 7151 hjá Rafni.

Chevrolet Silverado 2500 ‘05. 79þ.
km. Bensín. V. 2,9 m. ATH TILBOÐ 
kr.1.950þús.S.698 6021.

METAN!!!
METAN Ford 150 King Ranch árg. 2005 
til sölu. Ekinn 80 þús. Vel með farin. 
Ásett verð 3650 þús uppl. Í síma 
840-5756

Corolla ‘98 til sölu. Þarfnast lagfæringa. 
Ek. 230 þús. V. 180 þús. S. 696 5632.

VW Polo árg. ‘00 ek. 152 þús. Nýsk. V. 
420 þús. S. 663 9664.

BMW 330Ci, árg. ‘03, ek. 135 þ. Frábært 
eintak, verð 2,3 millj. Uppl. í síma 866 
4643.

Toyota Hilux árg. ‘06 ek. 120þ. Beinsk. 
Diesel 33’’ breyttur. Verð 2.850 þús. 
Uppl. sigurst@gmail.com.

Subaru Impreza’03. Ek. 103þ. Sk’11. Ný 
tímareim. V. 790þ. S: 861 7642

Toyota Carina 97’árg. 1,8cc , sjálfskiptur, 
keyrður 190þús. ný tímareim, nýir 
bremsuklossar, skoðun út 12. 250þús. 
s: 869-1977

MUSSO Disel 35’’ breyttur. Árg 2001 ek. 
181Þ km. Sérstaklega vel með farinn og 
gott viðhald. Vel búinn bíll. Sjón er sögu 
ríkari. Uppl: 860 2026

Toyota Corolla árg.’04 til sölu. 
Fallegur og mjög góður. Ek. 94þ. Einn 
eigandi. Ssk, allt nýtt í bremsum. Bíll í 
toppstandi. Verð 1390þús. Engin skipti. 
Uppl í s 864 4611

FLAGGSKIPIÐ!
Benz 600SEL ‘91,flottur bíll með 
öllu,þarnast smá lagfæringa. Engin 
skipti,skoða öll tilboð 666-8888

BMW X5 3.0l beinsk.4X4 m/öllu árg. 
‘02 ek.212þ verð 1,4 milljón 693 2991.

TILBOÐ ÓSKAST!
Chevrolet Silverado 1500 
‘04,leður,22”,góður bíll, engin 
skipti,skoða öll tilboð. 666-8888

Til sölu
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Til sölu Vw Passat FSI árg 07 ek 61þús 
sjálfsk,framdrif,turbo,leður,lúga,xenon 
ljós, S. 898 5544

Nissan micra sol 2005,grár, ss., ekinn 
73 þ., topplúga. Skipta á mjög ódýrum. 
s:8622213

FORD 350 ‘02 með ferðahúsi á palli. 
OPEL Vectra ssk. 2,5 v6 ‘97. KIA Sporteg 
Grand ssk. ‘00. RENAULT Megane Senic 
4x4 ‘00. S. 895 6307

Til sölu Toyota Aygo 07’ árg. Með góðu 
láni sirka 30 þús. á mánuði. Uppl. í 
síma 692 4362

Nissan Alm.árg.98, ekinn 150 þús, 
beinsk. 5.dyra, mikið endurn. selst 
skoðaður 2012, verð 250 þús eða 
tilboð. Ekki skipti. uppl. 896 5951

Subaru Impreza árg. 00” sedan, ssk. 
ek. 139þ. Ný dekk & tímareim, ný 
skoðaður.Verð 590þ. s. 699 7709

 0-250 þús.

Til sölu Mótor flugdreki Púma Sprint 
TF 126 árg 1986 Tilbúinn í flug . Villi 
s.695 4540

Porsche 18” felgur og dekk, passa á 911 
og Boxter 897 2779.

hyundai galloper 2,5 disel turbo 7 
manna árg 98 sk 2012 verð 200þús 
6993548

Díseljeppi. Til sölu svartur Ssangyong 
Kyron árgerð 2007, frábær ferðabíll. 
Vel með farinn, sjálfskiptur, krókur, 
keyrður 74 þ. Upplýsingar s: 8634638, 
oligunn59@gmail.com. Verð 2,8.

Til sölu Skoda felicia sparibaukur, ekinn 
130 þúsund. Skoðaður 2012. Nokkuð 
ryð í lakkinu. Verðhugm.150 þús. Uppl 
6119740

 250-499 þús.

Auðveld kaup
Einn með öllu. Renault Laguna árg. ‘02, 
sjálfsk. Ekinn 127þ. Áhvílandi 435þ. Fer 
á yfirtöku + 275. S. 864 2929.

Til sölu toyota corolla árg 97 ek.177þkm 
S. 865 9637.

Subaru Impreza, árg 00 til sölu 
nýskoðaður, ekinn 150þ, verð 300þ 
S:822-0562

Til sölu Reno kango 00’ árg. Sk 2012. 
Ný tímareim og fl. Uppl. í síma 898 
4004

Renault Megane árg. ‘99. Sk. ‘12. 387 
þús. eða tilboð. Uppl. í s. 698 0481 & 
587 0481.

skoda octavia2000 arg ekinn133þ 
beinsk næsta sk 12.nýleg 
tímareim,heddpakkning.verð 500þ 
S.696 3911

VW Passat árg. 2000 Ekin 177 þús. 
Tilboðsverð 400 þús. Upplýsingar í 
6985820

 500-999 þús.

Tilboð 790 þús. Citroen -Xsara 
Picasso-2,0 Exl. Sjálfsk. Skráður 
05/2004. Ekin 69 þús. Uppl. í s. 669 
9318.

Honda CR-V STW Advance árgerð 1999 
sjálfskiptur, ekinn 168 þús. í góðu 
standi, næsta skoðun 2012. Verð 770 
þús. Upplýsingar í síma 864 5225.

Toyota Yaris ‘04. Beinskiptur, 1,0L. Ekinn 
128þ. 5dyra. Dökk Grár. Nýskoðaður. 
Mjög vel með farinn. Reykl. Verð 900þ 
S: 862 8338

Nissan Primera 2002, beinsk, 1600 , 
ekinn 158, 4 dyra, nýskoðaður, nýjar 
bremsur, ný kúpling. verð 550þ. 
s:6933386

 1-2 milljónir

MMC Outlander ‘04, ekinn 78 þús. 
Nýskoðaður, ný tímareim, sumar- og 
vetrardekk, dráttarkrókur, loftkæling. 
Toppeintak. Verð 1590 þús. Uppl. í 
síma 897 1073.

Ford Focus trend árg. 2004. Ek. 91. þús. 
sjálfsk. einn eigandi. Verð 1.200.000 
Uppl. í s. 698 9849.

Hyundai diesel lyftari ‘03. Afl 3 tonn. 
Glussadrif á gafli. Gámagengur. 7600 
klst. Hörku lyftari. GSM 690 8110

Subaru Legacy árg. ‘05. Skoðaður 12. 
V. 1690þús. eða tilboð. Uppl. í s. 698 
0481.

 2 milljónir +

Subaru Impreza 2.0R AERO 2008. 
Frábært eintak. Ásett verð 3.450þ. 
Uppl, 862-6878

Chapparal bátur 
 Bílar óskast

BÍLL ÓSKAST. Corolla, 
Yaris, Avensis, Micra, 

Almera, Golf, Polo, Focus, 
Peugeot 206 eða Lancer

Árg. 1998-2003 fyrir 100-300 þúsund. 
Helst í góðu lagi en má þarfnast 
lagfæringa. Uppl. í síma 772-5450.

Bíll óskast
 á 25-250þús.

Má þarfnast lagfæringa. Hringdu S. 615 
1810 eða sendu sms.

Óska eftir gömlum sendibíl. Má 
þarfnast lagfæringa. Fyrir allt að 100þ. 
S. 869 9766.

 Jeppar

35” Montero 2004 3,8 be., toppl, 
lúxusbíll með rafm. & leðri. Ásett 2,6m 
tilb. 1890þ stgr. 861 7080

39,5” Patrol 96, lo gír, læsingar, 5:42 
hlutföll, loftdælur, 220v, 3”púst, auka 
tankur oflr. Nýtt hedd, tímareim, 
vatnskassi, hluti af pústi oflr.900þ stgr. 
8617080

Til sölu Suzuki RMZ 450 ónotað hjól 
Trausti síma 7704567

 Pallbílar

Pall-lok á ameríska pickupa. Eigum til á 
lager pall lok frá www.undercoverinfo.
com. Þetta eru sterk og létt lok sem 
gefa pallbílnum aukið notagildi og 
minnkar eyðslu. Uppl. hjá Frank 844 
5222.

Nissan Dobule cab 35” breittur árg.99 
2,5 tdi beiskiptur.ekinn 178þús.Ný 
kúpling er í bílnum og fleirra.Bílinn 
þarfnars lagfæringar fyrir skoðun. .Uppl 
849-9605

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

VW Caddy árg. ‘05 1,4. Ek. 128 þús. V. 
1.190 þús. ATH skipti á hópferðabíl. S. 
893 1050 e. kl. 14:00.

Til sölu Benz Sprinter 412D árg „96 
með kassa og lyftu. Biluð vél., ek. 320 
þús Verð 350 þús + vsk. Uppl í síma 
898 7741

Til sölu Toyota Hiace 2WD árg’00, 
turbo, disel, sjálfskiptur. Uppl. í s. 899 
7188

 Hópferðabílar

Vegna endurnýjunar Scania berkhof ‘01 
52 sæti,bova futura ‘01 50 sæti,bova 
futura ‘96 71 sæti og man berkhof ‘98 
38 sæti. uppl í síma 840-1540 (sævar) 
eða í pósti info@bus4u.is Allir eru 
bílarnir í góðu standi og til afhendingar 
eftir samkomulagi.

 Húsbílar

TEC Ford Freetour 678cs. Árg. 2006 
6 manna. Ekinn 33.000km, Markísa, 
Loftnetsstöng, Sjónvarpsloftnet, 
CD-Spilari + hátalarar, 15” flatskjár 
+ DVD spilari, Inverter, Loftpúðar, 
Bakkmyndavél, Snúningsstóll. Uppl. í 
s. 898 6410.

Econoline ‘93 húsbíll með beltum fyrir 
6 eldavél ísskápur og gasofn, tilb. í 
ferðalagið. Fortjald fylgir með uppl í 
s. 898 0569

 Mótorhjól

Honda VTX 1800C, nýskráð 2006, 
ekið 8 þús. mílur. Mjög vel með farið. 
Fullt af aukahlutum. Verð 1.450.000 
áhugasamir hafi samband við 
bjarnikristjans@gmail.com

Husaberg FE450e 2006/2007 til sölu. 
Götuskráð, ekið 65 tíma í toppstandi. 
verð 650 þús. Uppl. í s. 659 4994.

Yamaha fjr 1300 2008 mdl. Ekið 
10 þ. Ný dekk. Hlaðið aukabúnaði, 
stærri rúðan, auto-com, útvarp/gsm 
talstöðvar. Til sölu engin skipti bein sala 
tilboð. Uppl. 823 2555

NULL
Til sölu YAMAHA wrf 450 ‘03 yfirfarið 
topphjól verð 299þús. Uppl. í s. 896 
9497.

 Fjórhjól

6 hjól
Polaris sportsman 6x6. Árg. 6/05 gott 
hjól í toppstandi V. 980Þ. S. 864 8338.

Til sölu Sandstorm xl. fjórhjól, 500cc. 
4x4 árg. 08. Snjótönn, spil, loftdæla, 
ný dekk, ekið 3500. Verð. 790 þús. 
Upplýsingar í sima 820 7704.

Óska eftir fjórhjóli t.d. DS 650 eða 
sambærilegu í skiptum fyrir stóra 
öfluga 2. öxla kerru eða 2 stk BOS 
gáma. Uppl í síma 892 1524

 Reiðhjól

 Kerrur

Tveggja öxla kerrurnar frá HUBAUR voru 
að koma. Komið og skoðið úrvalið af 
kerrum hjá okkur. HUMBAUR umboðið 
á Íslandi www.topplausnir.is Lyngás 8, 
Garðabæ s. 517 7718.

Til sölu stór öflug 2. öxla kerra og 2 stk 
BOS gámar. Skipti á fjórhjóli t.d. DS 650 
koma til greina Uppl í síma 892 1524

 Hjólhýsi

Til sölu Aliner ‘04. Sólarsella, 15” dekk, 
rafmagn. Uppl. í s. 893 0603.

Hymer Eriba Nova 680 GL árg. ‘08 (09). 
Kojuhús af stærstu og flottustu gerð 
með öllu þ.á.m. sólarsella, tveir 100 
amp rafgeymar, TV loftnet o.fl. Ekkert 
ákv. Verð 5,4 millj. S. 898 3420.

Gullvagn Til sölu LMC lord ambassador 
565 rbd ‘08. Alde gólfhiti og sólarsella, 
leður, markisa og grjótgrind. Mjög 
fallegt hús. V. 4.250. Uppl. í s. 824 5181.

Hobby 560 Ufe Prestige 
hjólhýsi 2007 árg

Hobby 560 Ufe Prestige hjólhýsi, keypt 
nýtt í maí 2007. Ýmsir aukahlutir fylgja 
með. Verðtilboð óskast í síma 892 7512

Til sölu Hobby Prestige 650,kojuhús. 
með sólarsellu, gasskipti, markisu og 
alde hitakerfi. Uppl. símar 8971461 og 
8640031

 Fellihýsi

Fleetwood Evolution E1 2007, 
upphækkað, fortjald, markísa, 
sólarsella, 2 gaskútar, aukadýnur og 
teppi fylgja, tilboð kr. 2,1 m. Uppl. í s. 
893 7388.

Til sölu A-LINER árg. 07/2007, mjög 
lítið notaður vagn með sólarsellu, 
grjótgrind og stórt geymslubox, galv. 
grind. uppl. í s.8998477

Álbox fyrir tjaldvagna, fellihýsi og 
húsbíla. KE Málmsmíði, Axarhöfða 18. 
S. 587 0626 & 696 3522. www.ke.is

Til sölu Coachmen Futura fellihýsi 
árg. 2005 með fortjaldi, sólarsellu og 
ísskáp, er skoðað 2011. Ásett verð 
1.300.000 Uppl. í síma 618 5859 og 
899 1838.

FUTURA 10” fellihýsi til sölu. árg 2005. 
Fortjald, sólarsella, Markísa, heitt og 
kalt vatn, geymslubox, hitari og margt 
fl. lítið notað. verð 1300Þ. uppl 864-
0950

Starcraft 1707 árg. 2007. Geymslukassi, 
TV loftnef o.fl. fylgir. Ásett 1500 TILBOÐ 
1350 Upplýs. 665-9113

Rockwood Premier 1904 10 feta 
fellihýsi árg. 2007. Fullt að aukahlutum 
m.a. Fortjald frá Ægir og fl. Verð 1.980 
þús. Uppl. í s. 869 9187.

FLEETWOOD CHEYENNE 2007 m. 
fortjaldi, sólarsellu, geymslukassi, 
loftpúðafjöðrum, heitt vatn, ískápur, 
nýr geymir, grjótgrind og fl. Verð. 1,9 m. 
Uppl. í s. 899 0909.

Til sölu colt 9 ft. 05’ árg. Fortjald, 
svefntjald. Verð 1.150 þús. Combi camp 
04’ árg. Fortjald, svefntjald, eldhús. 
Flottur vagn 950 þús. Uppl. í síma 
861 6700.

Til sölu fellihýsi árg 2002 með sólarsellu 
og fortjaldi uppl 6624961

Coleman cheyenne 12ft með 
farangurskassa V 1150Þ. S. 895 0665

 Tjaldvagnar

Til sölu: Tjaldvagn, Camp-let concorde, 
árg. 2000, mjög flottur, topp vagn í 
topp standi, Klár í útileiguna, mjög vel 
með farinn og ný skoðaður. Það fylgja 
honur allir fylgihlutir, vagninn er til 
sýnis uppsettur á morgun milli klukkan 
14 og 16 (í Reykjavík) og einnig eftir 
samkomulagi. S: 822 7243

 Pallhýsi

Ferð með pallhýsi um landið er engu 
lík. Sýningarhús eru á Oddagötu 8. ( 
Háskólaplanið) Eigum 1 hús fyrir F150 
m/stuttan pall. Einkaumboð á Íslandi 
„Travellitecampers.com” S. 6634646 
Erum alltaf við símann

Til sölu Tracker pallhýsi árgerð 1999. 
Upplýsingar í síma 861 5541.


