
atvinna Allar 
atvinnuauglýsingar 
vikunnar á visir.is

Sölufulltrúar 
Viðar Ingi Pétursson vip@365.is 512 5426
Hrannar Helgason hrannar@365.is 512 5441

Reynd leitar að reyndu metnaðarfullu fólki til  
starfa á sviði viðskiptalausna í alþjóðlegu umhverfi.
Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun t.d. í tölvunarfræði, verkfræði, kerfisfræði, viðskiptafræði 
 eða reynsla sem nýtist í starfi 
• Reynsla af forritun og innleiðingu viðskiptalausna 
• Hæfni í mannlegum samskiptum og skipulögðum vinnubrögðum
• Sjálfstæði, frumkvæði og nákvæmni í starfi
• Góð enskukunnátta
 
Umsóknir með ítarlegri ferilskrá skulu sendar á job@reynd.is fyrir 18. apríl 2012.
Frekari upplýsingar veita Bjarni Gaukur Sigurðsson (gaukur@reynd.is).  
Allar umsóknir verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál.

Um Reynd. 
Reynd sérhæfir sig í ráðgjöf, innleiðingum og þjónustu á Microsoft Dynamics NAV og LS Retail. Starfsmenn fyrirtækisins hafa 
áralanga reynslu á þessu sviði og hafa unnið fjölda slíkra verkefna innanlands sem og erlendis. Þekking starfsmanna fyrirtækis-
ins nær út fyrir hið hefðbundna svið upplýsingatækninnar og innan fyrirtækisins eru aðilar sem hafa mikla reynslu af ráðgjöf 
til stjórnenda, breytingarstjórnun innan fyrirtækja, greiningu gagna og rekstri fyrirtækja. Um helmingur viðskipta Reyndar er 
erlendis en á meðal innlendra viðskiptavina eru ÁTVR, Víðir, IKEA og NTC. Starfsmenn eru 15 talsins og eru stofnendur og 
eigendur þeirra á meðal.

Leynist í þér snillingur?
Mjólkursamsalan ehf. óskar eftir að ráða bifvélavirkja eða 

mann vanan viðgerðum á stórum bílum á bifreiðaverkstæði 
fyrirtækisins í Reykjavík.  

Um er að ræða framtíðastarf við viðhald og viðgerðir 
á bílaflota fyrirtækisins.  Krafa er um að viðkomandi 
hafir reynslu af  viðgerðum stærri  bíla.  Viðkomandi 
þarf að geta unnið sjálfstætt og hafa góða færni í 
mannlegum samskiptum. 

Umsóknir ásamt ítarlegri ferilskrá berist í netfangið  
magnusg@ms.is fyrir 13. apríl n.k.  

Mjólkursamsalan ehf er framsækið framleiðslu- og 
markaðsfyrirtæki á sviði mjólkurframleiðslu í eigu 700 
bænda og er eitt stærsta og traustasta matvælafyrir-
tæki landsins. Félagið rekur 5 starfsstöðvar víðsvegar 
um landið. Frekari upplýsingar um fyrirtækið er að finna 
á heimasíðu félagsins www.ms.is.

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

Viðskiptastjóri á fyrirtækjasviði Nánari upplýsingar:

Inga Steinunn Arnardóttir
inga@hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og  
með 29. apríl nk.

Umsóknir óskast fylltar út á  
www.hagvangur.is.

Leitað er eftir öflugum og þjónustulunduðum 
einstaklingi til að vinna í hópi metnaðarfullra starfs-
manna sem sinna sölu og þjónustu við fyrirtæki og 
stofnanir. Starfið er í senn fjölbreytt og krefjandi. 

Starfssvið:
• Vátryggingaráðgjöf
• Sala vátrygginga
• Greining og áhættumat
• Samskipti og þjónusta við viðskiptavini félagsins

Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun á sviði viðskiptafræði eða  
   sambærileg menntun sem nýtist í starfi
• Reynsla af sölu vátrygginga æskileg
• Góð þekking á tölvu- og upplýsingatækni
• Marksækni og reynsla af sölustörfum
• Hæfni til að koma frá sér upplýsingum í ræðu og riti
• Frumkvæði og þjónustulipurð

Starfssvið:
• Þjónusta við viðskiptavini vegna sjó- og eignatjóna 
• Tjónaskoðanir 
• Mat og uppgjör á tjónum 
• Yfirferð og frágangur gagna sem tengjast tjónum 
• Tjónavakt 

Hæfniskröfur:
• Menntun sem nýtist í starfi
• Þekking og áhugi á smábátum og skipum
• Frumkvæði og þjónustulipurð
• Hæfni til að koma frá sér upplýsingum í ræðu og riti 
• Skipulögð vinnubrögð, vandvirkni og nákvæmni

Vörður tryggingar hf. er alhliða vátryggingafélag í meirihlutaeigu BankNordic. Félagið hefur vaxið 
hratt á undanförnum árum og í dag starfa yfir 60 manns hjá félaginu. Vörður er áhugaverður 
vinnustaður fyrir fólk sem vill taka þátt í frekari uppbyggingu og vexti félagsins á komandi árum. 
Allar nánari upplýsingar um félagið má nálgast á www.vordur.is

Leitað er eftir öflugum og þjónustulunduðum einstaklingi 
til að takast á við starf tjónafulltrúa í sjó- og eignatjónum. 
Viðkomandi starfar í hópi metnaðarfullra starfsmanna sem 
sinna tjónaþjónustu við viðskiptavini félagsins. Starfið er í 
senn fjölbreytt og krefjandi. 

Tjónafulltrúi sjó- og eignatjóna

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

Sölu- og markaðsfulltrúi

Nánari upplýsingar:

Þórir Þorvarðarson
thorir@hagvangur.is

Inga Steinunn Arnardóttir
inga@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og  
með 15. apríl nk.

Umsóknir óskast fylltar út á  
www.hagvangur.is.

GlaxoSmithKline ehf. óskar eftir að ráða starfsmann til að kynna líftæknilyf og nýjungar 
fyrirtækisins fyrir heilbrigðisstéttum.

Starfssvið
Starfið felst í markaðssetningu og kynningu á líftæknilyfjum og 
öðrum sérhæfðum sjúkrahúslyfjum. Viðkomandi skipuleggur og 
sækir fræðslufundi og ráðstefnur á þeim sjúkdómasviðum sem 
um ræðir og starfar náið með tengdum deildum innan GSK.

Viðkomandi eflir þekkingu á vörum GSK og veitir vandaðar 
og áreiðanlegar upplýsingar sem byggðar eru á öflugum 
rannsóknum fyrirtækisins. Starfað er eftir starfs- og siðareglum 
GSK með heiðarleika og hagsmuni sjúklinga að leiðarljósi.

Hæfniskröfur
Háskólamenntun á heilbrigðissviði eða lífvísindum (lyfjafræði, 
líffræði, hjúkrunarfræði eða sambærileg menntun). 

• Færni í mannlegum samskiptum
• Metnaðarfull vinnubrögð
• Dugnaður
• Góð kunnátta í íslensku og ensku
• Góð almenn tölvuþekking
• Reynsla af sambærilegu starfi er kostur

GlaxoSmithKline ehf. er dótturfyrirtæki GlaxoSmithKline plc, eins stærsta fyrirtækis 
heims á sviði rannsóknar og þróunar nýrra lyfja og bóluefna. Markmið okkar er 
að bæta lífsgæði fólks með því að gera því kleift að áorka meiru, líða betur og lifa 
lengur. Nánari upplýsingar um fyrirtækið er að finna á www.gsk.com.
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Óskum að ráða vandvirkan og reglusaman 
starfsmann til húsgagnaframleiðslu.

Áhugasamir sendi umsókn ásamt ferilskrá á 
box@frett.is merkt ,,Húsgagnaframleiðsla-0412“

Almennt skrifstofustarf
Gigtarfélag Íslands óskar eftir að ráða starfskraft 
á skrifstofu félagsins til almennra skrifstofustarfa, 
s.s.  umsjónar með félagakerfi, netpósti, afgreiðslu 
ýmiskonar  og reikningagerð. Um er að ræða 70 til 
80% fjölbreytt starf. Æskilegt er að viðkomandi geti 
hafið störf sem fyrst.

Hæfniskröfur:
• Menntun og reynsla sem nýtist í starfi
• Góð  tölvukunnátta
• Æskileg reynsla af launavinnslu og reikningagerð
• Færni í mannlegum samskiptum
• Sveigjanleiki og sjálfstæði í starfi

Áhugasamir vinsamlega sendið umsókn og starfs-
ferilsskrá á netpóstinn emilthor@gigt.is eða skili  á 
skrifstofu félagsins að Ármúla 5. 

Umsóknarfrestur er til 16. apríl n.k.  

Allar frekari upplýsingar veitir Emil Thóroddsen 
framkvæmdarstjóri, í síma 530 3600 eða 863 9922.

FJÓRHJÓLAFERÐIR
Starfsmaður óskast í ferðageirann

Safarí hjól leitar að góðum starfsmanni / leiðsögumanni til að 
starfa við fjórhjólaferðir fyrirtækisins.  Við leitum að nokkrum 
einstaklingum sem hafa áhuga á að starfa í ferðageiranum, hafa 
umsjón með fjórhjólaferðum sem og öðrum ævintýraferðum sem 
Safarí hjól bjóða uppá.   

Viðkomandi þarf að vera góður leiðsögumaður eða góður efniviður 
í slíkan, góða samskiptahæfileika og góð kunnátta á talaðri ensku 
er skilyrði.  Meirapróf er kostur (ekki skilyrði) sem og próf úr 
leiðsögumannaskólanum.

Hafir þú áhuga á að starfa hjá okkur ekki hika við að sækja um.  
Okkur vantar líka oft leiðsögumenn í einstakar ferðir og verkefni. 

Safarí hjól er elsta fjórhjólafyrirtæki landssins og er í eigu ferða-
smiðjunnar Eskimos.  Fyrir réttan aðila bjóðast margir fjölbreyttir 
möguleikar við starf í ferðageiranum

Vinsamlega sendu umsókn þína á quad@quad.is

Skútuvogur 1b – 104 Reykjavik 
Sími  822-0033 – 414-1533

Umsóknir sendist á 
info@kolabrautin.is

Kolabrautin er á 4ðu hæð Hörpu 

info@kolabrautin.is

vegna mikilla anna
óskum við eftir að 
ráða í eftirfarandi 
stöður:

framreiðslunema, 
matreiðslunema, 
framreiðslumenn
barþjóna á kolabarinn 
og aðstoðarfólk í sal.

www.lyfja.is

Snyrti- og förðunarfræðingar athugið
 

Við erum að leita að snyrti- og/eða 
förðunarfræðingum til að ráðleggja 
viðskiptavinum okkar við kaup á 
snyrtivörum, ýmist í hlutastarfi 
eða fullu starfi í apótekum okkar 
á höfuðborgarsvæðinu. 
 
Starfið er skemmtilegt og fjölbreytt
á líflegum vinnustöðum þar sem 
í boði eru samkeppnishæf laun, gott 
vinnuumhverfi og möguleikar á að 
þróast í starfi.
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Spegill, spegill herm þú mér ...     

Tekið er við umsóknum á vefslóðinni www.lyfja.is 
og er umsóknarfresturinn til 15. apríl nk.  

Farið verður með allar umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál og ráðið verður í 
störfin sem fyrst. Nánari upplýsingar um störfin má finna á heimasíðu okkar, 
www.lyfja.is og hjá starfsmannahaldi í síma 530 3800.

Í samræmi við jafnréttisáætlun Lyfju hf. eru karlar jafnt sem konur hvattir til 
þess að sækja um stöðu hjá fyrirtækinu.

Við sækjumst eftir drífandi 
einstaklingum með áhuga á 
snyrtivörum, ríka þjónustulund, 
söluhæfileika, góða tölvukunnáttu 
og getu til að vinna undir álagi. 
Reynsla af verslunarstörfum er 
æskileg og reynsla af störfum í 
apóteki er kostur.  

Sigurjón M. Egilsson  
stýrir Sprengisandi 

á sunnudags morgnum kl. 10–12

Sprengisandur
kraftmikill þjóðmálaþáttur

ERUM VIÐ AÐ LEITA AÐ ÞÉR?
STÖRF Í BOÐI
Í BYKO SELFOSSI

Hæfniskröfur: Hæfniskröfur:

AÐSTOÐARVERSLUNARSTJÓRI SÖLUMAÐUR

Við leitum að drífandi fólki með ríka 
þjónustulund og brennandi áhuga á verslun
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Vinnumálastofnun leitar eftir  
kraftmiklu og jákvæðu starfsfólki í liðsheild 
sína á Norðurlandi vestra bæði þjónustu-
skrifstofu og Greiðslustofu á Skagaströnd. 

Fulltrúi – Þjónustuskrifstofa
Starfs- og ábyrgðarsvið
• Móttaka umsókna og vinna við greiðslukerfi    
 Vinnumálastofnunar
• Símaþjónusta og upplýsingagjöf
• Þjónusta við atvinnuleitendur á Norðurlandi vestra
• Önnur verkefni í starfsemi stofnunarinnar

Fulltrúi – Símaver 
Starfs- og ábyrgðarsvið
• Símsvörun, almenn skrifstofustörf 
• Upplýsingagjöf
• Önnur tilfallandi verkefni

Fulltrúi – Afgreiðsla umsókna
Starfs- og ábyrgðarsvið
• Afgreiðsla umsókna, aðstoð við útborgun, 
 almenn skrifstofustörf
• Skráning upplýsinga og upplýsingagjöf 
• Önnur tilfallandi verkefni

Menntunar- og hæfniskröfur fulltrúa
• Stúdentspróf er æskilegt
• Góð reynsla af skrifstofustörfum 
• Góð tölvukunnátta 
• Góð íslensku- og enskukunnátta
• Þekking á vinnumarkaði, stjórnsýslulögum og    
 atvinnuleysistryggingarkerfinu er kostur
• Samskiptahæfni og rík þjónustulund ásamt skipulags  -  
 hæfileikum, sjálfstæði og metnaði til að skila góðu starfi

Sérfræðingur - Afgreiðsla umsókna 
Starfs- og ábyrgðarsvið
• Framkvæmd og ábyrgð á afgreiðslufundum
• Formleg samskipti við einstaklinga og opinberar stofnanir
• Önnur tilfallandi verkefni

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólanám sem nýtist í starfi
• Góð þekking á vinnumarkaði, stjórnsýslulögum og 
atvinnuleysistryggingarkerfinu
• Góð tölvukunnátta
• Góð íslensku- og enskukunnátta
• Samskiptahæfni og rík þjónustulund ásamt skipulags  -  
 hæfileikum, sjálfstæði og metnaði til að skila góðu starfi

Sérfræðingur - Innheimtur
Starfs- og ábyrgðarsvið
• Innheimta ofgreiddra bóta
• Útreikningur bóta
• Formleg samskipti við einstaklinga og opinberar stofnanir
• Önnur tilfallandi verkefni

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólanám sem nýtist í starfi
• Reynsla af innheimtum eða launavinnslu (æskileg)
• Góð tölvukunnátta
• Góð íslensku- og enskukunnátta
• Samskiptahæfni og rík þjónustulund ásamt skipulags-   
 hæfileikum, sjálfstæði og metnaði til að skila góðu starfi

Umsóknarfrestur er til 23. apríl 2012.  
Öllum umsóknum verður svarað. 

Greiðslustofa á Skagastönd er staðsett á Túnbraut 1-3 og er 
hlutverk hennar að sjá um greiðslur atvinnuleysistrygginga fyrir 
allt landið. Þar starfa nú á þriðja tug starfsmanna. 

Um er að ræða full störf og eru laun greidd samkvæmt launakerfi 
starfsmanna ríkisins.  Viðkomandi þurfa að geta hafið störf sem 
fyrst og þeirra bíður að sinna krefjandi verkefnum í jákvæðum 
og metnaðarfullum samstarfshópi. Áhugasamir geta kynnt sér 
starfsemi Vinnumálastofnunar á heimasíðu hennar  
www.vinnumalastofnun.is.  

Nánari upplýsingar um störfin veitir Líney Árnadóttir, 
forstöðumaður Greiðslustofu á Skagaströnd í s. 582-4900, 
netfang liney.arnadottir@vmst.is.  Umsóknir með upplýsingum 
um menntun og starfsferil sendist starfsmannastjóra á netfangið 
eirika.asgrimsdottir@vmst.is og skulu umsóknir merktar því 
starfi sem sótt er um. Þær geta gilt í sex mánuði frá lokum 
umsóknarfrests.

ERUM VIÐ AÐ LEITA AÐ ÞÉR?

ÓSKUM EFTIR 
STARFSFÓLKI
MEÐ LÍFSREYNSLU
Í HLUTASTÖRF SEINNI PART

DAGS OG UM HELGAR

Nánari upplýsingar veitir Rúnar verslunarstjóri í BYKO Breidd í síma 
515 4000 og hægt er að sækja um starf með því að senda inn umsókn 
á www.byko.is eða á netfangið gudridur@norvik.is.

Mikil fjölbreytni ríkir í starfsemi BYKO og erum við ávallt 
að leita að góðu fólki. Það fólk sem við ráðum til starfa 
þarf að búa yfir hæfileikum til að starfa sjálfstætt, vera 
jákvætt og eiga mjög gott með að vinna með öðrum.

BYKO BREIDD

ÓSKUM
STATT RF
MEÐ L
Í HÍ LUTATT STÖ

DAGS OG UM

Nánari upplýsingar veitir Rú
515 4000 og hægt er að sæk
á www.byko.is eða á netfan

Mikil fjölbreytni ríkir
að leita að góðu fólk
þarf að búa yfir hæfi
jákvætt og eiga mjög

BYKO BR
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Hægt er að sækja um starfið með því að senda tölvupóst á starfsumsokn@bl.is. 
Umsóknarfrestur er til 14. apríl nk. og eru konur sérstaklega hvattar til að sækja um 
starfið.
 
Nánari upplýsingar veitir Hrafnhildur Hauksdóttir starfsmanna- og gæðastjóri, 
netfang: hrafnhildur.hauksdottir@bl.is

Starfskraftur í verkstæðismóttöku

Starfssvið: · Móttaka viðskiptavina í verkstæðismóttöku

 · Sala á varahlutum

 · Vinna við verkbeiðnir

 · Reikningagerð

Gerð er krafa um góða almenna tölvukunnáttu og áhersla er lögð á skipulögð og 
fagleg vinnubrögð, stundvísi, ríka þjónustulund og lipurð í mannlegum samskiptum.

VIÐ BÆTUM Í HÓPINN

 BL  Sævarhöfða 2 110 Reykjavík 525 8000

Starfsfólk BL leitast eftir að ráða til sín samstarfsfólk sem hefur gaman af að veita góða þjónustu, löngun til 

að skara framúr, hefur nægjanlegt sjálfstæði til að grípa inn í og stýra málum í réttan farveg, hefur gaman af 

samvinnu og mannlegum samskiptum og síðast en ekki síst er létt í lund.

Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar
Leikskólinn Vesturkot   

Staða aðstoðarleikskólastjóra er laus til 
umsóknar.
Umsækjandi þarf að hafa til að bera eftirfarandi þætti:
• Leikskólakennaramenntun
• Reynslu af stjórnun 
• Lipurð í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði, áhuga og metnað í starfi 
• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
• Íslenskukunnáttu.
 

Staða sérkennslustjóra er laus til umsóknar
Umsækjandi þarf að hafa til að bera eftirfarandi þætti:
• Leikskólasérkennaramenntun eða sambærilega  
 menntun.
• Reynslu af sérkennslu, skilyrði 
• Lipurð í mannlegum samskiptum
• Sjálfstæði og skipulögð vinnubrögð
• Frumkvæði, áhuga og metnað í starfi
• Íslenskukunnáttu

Nánari upplýsingar um störfin veitir Særún Þorláksdóttir,  
leikskólastjóri í síma 565 0220, netfang  
vesturkot@hafnarfjordur.is.   
Frekari upplýsingar um starfsemi leikskólans er hægt að 
nálgast á heimasíðu www.leikskolinn.is/vesturkot/
 
Umsóknum skal skilað eigi síðar en 18.apríl 2012.  

Um kaup og kjör fer samkvæmt kjarasamningi launa-
nefndar sveitarfélaga og FL.
Í samræmi við jafnréttisstefnu Hafnarfjarðar eru karlar 
jafnt sem konur hvattir til að sækja um starfið.

Fræðslustjórinn í Hafnarfirði

Fjármálastjóri Fjarðabyggðar
Sveitarfélagið Fjarðabyggð 
leitar eftir fjármálastjóra

Starfssvið: 
Fjármálastjóri er sviðstjóri fjármálasviðs og heyrir undir 
bæjarstjóra.  
Starfið felur í sér yfirumsjón með fjármálum, fjárreiðum, 
innkaupamálum, ársreikningsgerð og fjárhagsáætlunum 
sveitarfélagsins og stofnana þess. 
Starfið felur einnig í sér frumkvæðishlutverk í stefnumörkun, 
þekkingaröflun, þróunarstarfi og greiningu upplýsinga í 
fjármálum og rekstri sveitarfélagsins. 

Fjármálasvið annast m.a. innheimtu skatta og gjalda, greiðslu 
reikninga, bókhald og uppgjör sveitarfélagsins og stofnana 
þess. Fjármálasvið kappkostar að veita viðskiptavinum sínum, 
deildum og stofnunum, bæjarfulltrúum og íbúum, ávallt eins 
góða þjónustu og kostur er. 

Í Fjarðabyggð hefur verið og er mikil uppbygging bæði í 
atvinnu lífi og þjónustu.  Íbúar sveitarfélagsins eru rúmlega 
4.600 í sex byggðakjörnum. 

Menntunar og hæfniskröfur: 
• Menntun á háskólastigi í fjármálum og rekstri.
• Reynsla af rekstri og fjármálastjórnun.
• Þekking á stefnumótandi áætlanagerð og gerð rekstrar- 
 og fjárhagsáætlana.
• Þekking á lögum og reglum um fjármál.
• Reynsla og þekking á stjórnun.
• Reynsla og þekking á málefnum sveitarfélaga er æskileg.
• Þekking á helstu upplýsingakerfum er æskileg.

• Sjálfstæði í vinnubrögðum.
• Frumkvæði og skipulagshæfni.
• Hæfni í mannlegum samskiptum.
• Geta til að taka þátt í og stjórna breytingum.
• Hæfni til að miðla upplýsingum í töluðu og rituðu máli.

Fjarðabyggð hvetur konur jafnt sem karla að sækja 
um starfið. 

Upplýsingar um starfið veitir Páll Björgvin Guðmundsson 
bæjarstjóri í síma 470 9091 eða í gegnum tölvupóst: 
pall.b.gudmundsson@fjardabyggd.is.
Launakjör eru samkvæmt launakerfi sviðsstjóra hjá sveitarfélag-
inu. Umsóknir ásamt ferilsskrá sendist til bæjarstjóra Fjarða-
byggðar,  Hafnargötu 2, 730 Fjarðabyggð. 
Umsóknarfrestur er til og með 18. apríl nk.

Frístundaleiðbeinendur og 
stuðningsfulltrúar

Hafnarfjarðarbær óskar eftir að ráða frístundaleiðbeinendur og 
stuðningsfulltrúa til starfa í frístundaheimili sem staðsett eru í 
grunnskólum Hafnarfjarðarbæjar. Starfið getur einnig tekið til 
verkefna tengdum sumarstarfi ÍTH.  
Næsti yfirmaður er æskulýðsfulltrúinn í Hafnarfirði. 

Menntunar og hæfniskröfur:
• Uppeldismenntun æskileg en ekki skilyrði
• Reynsla af störfum á vettvangi frítíma er kostur
• Mikil hæfni í mannlegum samskiptum 

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem allra fyrst.

Um kaup og kjör fer samkvæmt kjarasamningum Sambands 
íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags. 

Karlar jafnt sem konur eru hvött til að sækja um störfin.

Nánari upplýsingar veitir Ellert Baldur Magnússon, æskulýðs-
fulltrúi. Senda má fyrirspurnir á ellert@hafnarfjordur.is eða 
hafa samband við Skrifstofu æskulýðsmála í síma 585-5500.

Umsóknum skal skilað í þjónustuver Hafnarfjarðarbæjar 
merktar „Frístundaleiðbeinendur / stuðningsfulltrúar“ eða með 
rafrænum hætti á ellert@hafnarfjordur.is.

CONSULAR ASSISTANT 
Sendiráð Bandaríkjanna auglýsir stöðu Consular Assistant 
lausa til umsóknar.
Umsóknarfrestur er til 16 apríl, 2012.  Frekari upplýsingar er að 
finna á heimasíðu sendiráðsins: 
http://iceland.usembassy.gov/vacancies.html

The U.S. Embassy in Reykjavik is seeking an individual for the 
position of Consular Assistant. The closing date for this postion 
is April 16, 2012. Application forms and further information 
can be found on the Embassy’s home page:
http://iceland.usembassy.gov/vacancies.html

Please send your application and resumé to :  
reykjavikvacancy@state.gov
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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

Upplýsingar um störfin eru veittar 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 22. apríl næstkomandi.

Aðstoðarverslunarstjóri - 
Deildarstjóri skódeildar
 
Leitum að jákvæðum, drífandi og kraftmiklum 
einstaklingum með brennandi áhuga á verslunar- 
störfum í nýrri sérvöruverslun sem mun opna á 
höfuðborgarsvæðinu í sumar. 

Góð laun og fríðindi í boði fyrir rétta aðila. 
 
Starfsvið:
• Sala og þjónusta við viðskiptavini.
• Birgðahald og umhirða búðar.
• Fylgja eftir þjónustu- og gæðastefnu fyrirtækisins.
• Verkstjórn í fjarveru verslunarstjóra.
• Uppgjör.
 
Hæfniskröfur:
• Reynsla af verslunarstörfum nauðsynleg.
• Reynsla af verkstjórn æskileg.
• Frumkvæði og metnaður í starfi.
• Góð framkoma og rík þjónustulund.
• Góð hæfni í mannlegum samskiptum.
• Almenn tölvukunnátta er nauðsynleg.
 
Umsækjandi þarf að geta hafið störf sem fyrst. 

Umsóknarfrestur er til og með 13. apríl nk. 

Vinsamlega sendið umsóknir á 
storf2012@gmail.com.

Tanntæknir/aðstoðarmaður tannlæknis
Óskast á tannlæknastofu í Hafnarfirði þar sem starfa 
4 tannlæknar.  
Aðeins vön manneskja kemur til greina. 
Áhugasamir vinsamlegast sendið svör á  
tannlaeknir@simnet.is
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Höfðabakka 9
110 Reykjavík

Sími: +354 550 9600
Fax: +354 550 9601

Creditinfo 
www.creditinfo.is

Creditinfo er leiðandi fyrirtæki í miðlun fjárhags- og fjölmiðlaupplýsinga. Fyrirtækið starfrækir einn stærsta gagnabanka landsins og leggur áherslu á ráðgjöf sem hámarkar nýtingu 
upplýsinga í viðskiptum og markaðsstarfi. Creditinfo byggir á grunni tveggja fyrirtækja, Lánstrausts og Fjölmiðlavaktarinnar.

Við leitum að öflugum starfskröftum

Frestur til að sækja um störfin er til 15. apríl. Upplýsingar veitir Snorri Jónsson starfsmannastjóri, snorri@creditinfo.is eða í síma 550 9600. Umsóknir 
ásamt ferilskrá og staðfestingu á menntun skal senda á atvinna@creditinfo.is merkt  „Þjónustufulltrúi“ eða „Sölumaður FMV“.

Sölumaður
Vegna aukinna umsvifa Fjölmiðlavaktarinnar óskum við 
eftir að ráða söluráðgjafa til starfa. Starfið felur í sér sölu og 
ráðgjöf til nýrra viðskiptavina, auk greiningar á tækifærum í 
kynningu og sölu. Við leitum að metnaðarfullum einstaklingi 
sem hefur áhuga á að verða hluti af öflugu söluteymi.
 
Menntunar- og hæfnisviðmið
  Menntun sem nýtist í starfi
  Reynsla af sölu, ráðgjöf og samningagerð
  Þekking á íslenskum fyrirtækjamarkaði, þjóðmálaumræðu og 

fjölmiðlum
  Frumkvæði, metnaður, samskiptahæfileikar, sjálfstæði og nákvæmni í 

vinnubrögðum
  Gott vald á íslensku og ensku í ræðu og riti, ásamt góðri tölvuþekkingu
  Reynsla af störfum við fjölmiðla er kostur

Tækniþenkjandi þjónustufulltrúi
Starfið felst í almennri þjónustu á innheimtukerfi 
lögmanna sem heitir IL+. Viðkomandi starfsmaður 
þarf að kynna kerfið, setja það upp og uppfæra, sinna 
viðskiptavinum og annast samningagerð. Síðast en ekki 
síst yrði viðkomandi aðili þátttakandi í þróun kerfisins.
 
Menntunar- og hæfnisviðmið
  Menntun sem nýtist í starfi, margt kemur til greina 

  t.d. kerfisfræði/kerfisumsjón
  Þjónustulund
  Sveigjanleiki
  Hæfni til að vinna með fólki
  Tölvufærni/tækniþekking
  Skipulagshæfileikar
  Reynsla af IL+ (innheimtukerfi lögmanna) er mikill kostur



Góð 3ja herbergja

Vel skipulögð og björt

Suðursvalir

Hús í góðu viðhaldi

Rofabær
110 Reykjavík

Verð: 18,9 millj.

234 m2 einbýli

Eign sem hefur fengið gott viðhald 

Fallegt sjávarútsýni

Möguleiki á aukaíbúð

Tjarnarstígur
170 Seltjarnarnes

Verð: 64,5 millj.

Góð 3ja herbergja

Fyrir eldri borgara

Mikil sameign, sauna og heitur pottur

Frábært útsýni

Góðar gönguleiðir

Grandavegur
107 Reykjavík

Verð: 29,0 millj.

Góð ca. 100 m2 4ra herbergja íbúð 

Á 2. hæð

Íbúðin er laus

Lyklar á skrifstofu

Ljósheimar 
104 Reykjavík

Verð: 22,9 millj.

Rúmgóð og björt

3ja herbergja

93 m2 auk stæði í lokaðri bílgeymslu

Gott skipulag

Berjarimi
112 Reykjavík

Verð: 22,9 millj.

Til sölu eða leigu glæsilegt ca. 2800 fermetra 

skrifstofu-húsnæði á fimm hæðum.

Um er að ræða austurhluta hússins sem er 

samtengt við alla bygginguna.

Bæjarháls 1
110 Reykjavík

Fallegt 273 m2 einbýlishús

Tvær auka íbúðir í bílskúr

Gott áhvílandi lán

Hraunberg
111 Reykjavík

Verð:  58.5 millj.

3ja - 4ra herbergja

Mikið endurnýjuð

Rúmgóð herbergi

Frábær staðsetning

Rekagrandi
107 Reykjavík

Verð: 29,9 millj.

Til sölu þessi áberandi 16.214,8 m2 nýbygging 

Eignin er sérstök að því leyti að þetta hús getur 

hýst stórfyrirtæki á nánast einum fleti eða fáum 

hæðum. Miklir möguleikar. 

Urðarhvarf 8
203 Kópavogur

Glæsilegt einbýli

Lögbýli 6 hektarar

Eignarland að sjó

Tvö hús

Einstak útsýni

Hvammur
116 Reykjavík

Verð: 79,0 millj.

Góð 2ja herbergja

Eldhús með borðkrók

Þvottahús inn í íbúðinni

Gengið út úr stofu á verönd

Útsýni, leyfi fyrir bílskúr

Rauðás
110 Reykjavík

Verð: 21,0 millj.

Mjög góð 3ja herbergja 

Efri hæð í tvíbýlu parhúsi 

Mjög stór bílskúr 

Sér inngangar 

Skipti koma til greina 

Goðatún
210 Garðabær 

Verð: 23,9 millj.

Falleg 3ja herbergja 

Á jarðhæð  

Bílskýli 

Verönd

Perlukór 
203 Kópavogur

Verð: 26,5 millj.

Rúmgóð 2ja herbergja, 80 m2

Góðar svalir

Gengið upp 1/2 hæð

Gott skipulag

Lautasmári
201 Kópavogur

Verð: 19,9 millj.

Gott innra skipulag, 5 svefnherbergi

Góðar stofur, vandaðar innréttingar

Innbyggður bílskúr, gróinn skjólgóður garður

Eigulegt hús innst í botnlanga

Eign sem vert er að skoða 

á þessum eftirsótta stað

107 Reykjavík

Verð: 56,9 millj.

Glæsilegt endaraðhús

OPIÐ HÚS
miðvikudag 11. apríl 17:00 - 18:00

Aflagrandi 26

Nánari upplýsingar veitir

Atli S. Sigvarðsson, Sölufulltrúi
atli@miklaborg.is sími: 899 1178

Margrét Kjartansdóttir
ritari 

Jason Guðmundsson
hdl. og löggiltur 
fasteignasali 

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur 
fasteignasali 
Sími: 661 2100

Ragna S. Óskarsdóttir 
MBA og löggiltur 
fasteignasali 
Sími: 892 3342

Halldór Ingi Andrésson 
löggiltur 
fasteignasali 
Sími: 897 4210

Þröstur Þórhallsson
löggiltur 
fasteignasali 
Sími: 897 0634

Guðrún Pétursdóttir 
skjalagerð 

Ólafur Finnbogason
sölufulltrúi
Sími: 822 2307 

Atli S. Sigvarðsson
sölufulltrúi
Sími: 899 1178

Hilmar Jónasson
sölufulltrúi 
Sími: 695 9500

Heimir H. Eðvarðsson
sölufulltrúi 
Sími: 893 1485

Davíð Jónsson
sölufulltrúi 
Sími: 697 3080

Jórunn Skúladóttir 
sölufulltrúi 
Sími: 845 8958

Svan G. Guðlaugsson 
sölufulltrúi 
Sími: 697  9300

569 7000
Við erum við símann

Síðumúla 13  108 Reykjavík
Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson, löggiltir fasteignasalar

MIKLABORG 569 7000

MIKLABORG www.miklaborg.is

- Gleðilega páska -

- Gleðilega páska -
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569 7000



Algjörlega einstakt umhverfi á bökkum Hvítár

167 m2 einbýli í byggingu

Getur hentað sem heilsárs- eða sumarhús

Innra skipulag býður uppá mikla möguleika

Austurbyggð - Laugarás
801 Selfoss

Verð: 24,9 millj.

Fallegt 6 herbergja hús

Gróin lóð og afgirt verönd

Friðsælt hverfi

Mávaklettur
310 Borganes

Verð: 28,9 millj.

Mjög góð neðri séhæð á besta stað

152,4 m2 5 herbergja björt og rúmgóð

2 stofur 3 stór svefnherbergi

Nýtt járn á þaki og nýtt dren 

Mávahlíð
105 Reykjavík

Verð: 38,0 millj.

Sérhæð með bílskúr

Sérinngangur 

3 herbergi

Frábær staðsetning

Vatnsnesvegur
230 Reykjanesbær

Verð:  16,5 millj.

3ja herbergja 55 m2

Nýuppgerð

Góð staðsetning

Sér inngangur

Njálsgata
101 Reykjavík

Verð: 14,9 millj.

Mikið endurnýjuð 61fm 2ja herb

Nýtt eldhús og bað

Gott skipulag

Hús í góðu standi

Vesturberg
111 Reykjavík

Verð: 16,4 millj.

20 m2 gestahús.

70-80 m2 verönd

Byggingaréttur fyrir stóru sumarhúsi 

Sundlaug/tveir heitir pottar

18 holu gólfvöllur

Kiðhólsbraut
Öndverðanes

Verð: 9,9 millj.

Gullfallegt raðhús

Góð verönd með heitum potti

Frábært útsýni

Vinsæl staðsetning

Sævargarðar
170 Seltjarnarnes

Verð: 54,0 millj.

Endurnýjað opið eldhús 

5-6 svefnherbergi, 3 stofur og 3 snyrtingar

Sundlaug/garðskáli

Mikið útsýni

Norðurvangur
221 Hafnarfjörður

Verð: 75,0 millj.

200 m2 einbýli 

5 svefnherbergi

Hús sem hefur fengið gott viðhald 

Falleg lóð og upphitað plan

Bollagarðar
170 Seltjarnarnes

Verð: 59,0 millj.

Glæsileg 3ja herbergja

Opið eldhús

Baðherbergið flísalagt

Stofur bjartar 

Þvottahús innan íbúðar

Galtalind
201 Kópavogur

Verð: 25,9 millj.

Sjarmerandi 3ja herbergja

Í fallegu reisulegu timburhúsi

Eftirsóttur staður

Góð bílastæði 

Skeljanes
101 Reykjavík

Verð: 22,5 millj.

Skuggahverfið - nýjar íbúðir
2ja til 3ja herbergja íbúðir í þriggja hæða lyftuhúsi með stæðum í bílageymslu

Stærð íbúðanna er frá 73 – 128 m2, þrjár íbúðir á hæð

Við hönnun íbúðanna var lögð áhersla á að nýta sem best kosti 

staðsetningar og umhverfis

101 Reykjavík

Verð frá: 25,6 - 43,9 millj.

Lindargata 35

OPIÐ HÚS þriðjudag 10. apríl 17:00 - 18:00

Um er að ræða vandaðar íbúðir þar sem hugað er að hverju smáatriði og öll efni valin 

með tilliti til bestu endingar og hæstu gæða. Stærð íbúðanna er frá 75 – 180 m2

og allar með suðursvalir. Íbúðir án hliðstæðu á Íslandi.

Tryggvagata 18 er íbúðabygging í hærri gæðaflokki en áður hefur þekkst á Íslandi. 

101 Reykjavík

Aðeins 12 íbúðir eftir

Tryggvagata 18 

Skuggahverfið - nýjar íbúðir
2ja til 3ja herbergja íbúðir í þriggja hæða lyftuhúsi með stæðum í bílageymslu

Stærð íbúðanna er frá 73 – 128 m2, þrjár íbúðir á hæð

Við hönnun íbúðanna var lögð áhersla á að nýta sem best kosti 

staðsetningar og umhverfis

101 Reykjavík

Verð frá: 25,6 - 43,9 millj.

Lindargata 35

OPIÐ HÚS þriðjudag 10. apríl 17:00 - 18:00

www.miklaborg.is MIKLABORG

569 7000 MIKLABORG

- Gleðilega páska -

- Gleðilega páska -
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Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins (SHS) vill ráða sumarstarfsmenn 
til að sinna sjúkraflutningum á hefðbundnum orlofstíma.

 

 

SHS er byggðasamlag sem sinnir slökkvistarfi, sjúkraflutningum, viðbrögðum við mengunaróhöppum, forvörnum, 

almannavörnum og öðrum verkefnum sem stjórn SHS ákveður hverju sinni og varða velferð íbúa. Að rekstri SHS 

standa sjö sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu: Reykjavíkurborg, Kópavogsbær, Hafnarfjarðarbær, Garðabær, 

Mosfellsbær, Seltjarnarneskaupstaður og Álftanes. Framkvæmdastjórar sveitarfélaganna skipa stjórn SHS.

Skógarh l íð  14

105  Reyk jav ík

s ími  528  3000

shs@shs . i s

www.shs . i s

Sumarstörf við sjúkraflutninga

Um er að ræða fullt starf á tólf tíma dagvöktum, einnig um helgar. Unnar eru þrjár eða fjórar 
vaktir í röð og frí á milli. Starfið felst eingöngu í sjúkraflutningum nema umsækjandi uppfylli 
einnig öll skilyrði sem slökkviliðsmaður. Laun eru samkvæmt kjarasamningi Launanefndar 
sveitarfélaga og Landssambands slökkviliðs- og sjúkraflutningamanna.

Hæfniskröfur: 
 • Starfsleyfi sem sjúkraflutningamaður er skilyrði, þ.e. að hafa lokið grunnnámi   
  sjúkraflutninga (EMT-B) og að lágmarki 60 ein. framhaldsnámi
 • Aukin réttindi til að stjórna vörubifreið og leigubifreið nauðsynleg  
 • Gott andlegt og líkamlegt heilbrigði, góð sjón og heyrn 
 • Reglusemi, þjónustulund og hæfni í samskiptum

Umsókn þarf að fylgja: 
 • Læknisvottorð um almennt heilbrigði 
 • Prófskírteini 
 • Nýlegt sakavottorð 
 • Nýlegt ljósrit af ökuskírteini og ökuferilsskrá

Þeir sem uppfylla inntökuskilyrði þurfa að vera reiðubúnir að gangast undir: 
 • Læknisskoðun
 • Styrkleika- og göngupróf
 • Aksturspróf 
 • Viðtal 

Umsóknarfrestur er til og með 16. apríl nk. Hægt er að nálgast umsóknareyðublöð í 
þjónustuver SHS að Skógarhlíð 14 í Reykjavík og á heimasíðu SHS (www.shs.is) undir 
,,Sumarstörf“.  Frekari upplýsingar veita þau Ingibjörg Óðinsdóttir og Elías Níelsson í 
síma 528 3000 á skrifstofutíma. Fullum trúnaði er heitið og öllum umsóknum svarað.

tvær eða þrjár Veitingastaðurinn Snaps við Óðinstorg
óskar eftir að ráða kokka, þjóna, nema 

og aðstoðarfólk  í full störf og aukastörf
 

Snaps er nýr og spennandi veitingastaður sem leggur 
metnað í góðan mat og fyrirmyndar þjónustu.

Vegna mikilla anna þurfum við að bæta við góðu fólki.

Ert þú rétta manneskjan ?
 Áhugasamir vinsamlega hafi samband við 

Sigurgísla í síma 8228832
Eða sendið línu á snapsbistro@snapsbistro.is

VANTAR ÞIG VINNU?
 OKKUR VANTAR FÓLK Í LIÐIÐ!

Til sölu Laugavegur 77
Landsbankinn óskar eftir tilboðum í fasteignina  
Laugaveg 77 í Reykjavík

Fasteignin er alls 4.729 m2 að stærð og er skrifstofu- og þjón-

ustuhúsnæði.  Nóg af bílastæðum þar sem umtalsverður bygg-

ingaréttur er fyrir bílageymslu og skrifstofuhúsnæði. 

Tilboð skulu berast fyrir kl 17:00 þann 25. apríl í móttöku  

Landsbankans Hafnarstræti 5 merkt:

Eignadeild Landsbankinn -  Laugavegur 77
Hafnarstræti 5 Reykjavík 
b/t Valgeir Valgeirsson

Nánari upplýsingar veita :
Valgeir Valgeirsson sími  410-7840

Þorsteinn Egilson í síma 899-5254  

eða í thorsteinn.egilson@landsbankinn.is

 

   

   www.kopavogur.is  

KÓPAVOGSBÆR

LAUS STÖRF

Vakin er athygli á að öll laus störf hjá bænum 
eru auglýst á www.kopavogur.is

• Starfsmaður í safnvörslu við Gerðasafn 

• Leikskólastjóri við leikskólann Álfatún

• Aðstoðarleikskólastjóri við leikskólann Álfatún

• Deildarstjórar við leikskólann Baug

• Leikskólakennari í sérkennslu við leikskólann Núp

• Leikskólakennari í sérkennslu við leiksk. Efstahjalla

• Leikskólakennari í stuðning við leiksk. Sólhvörf

• Leikskólakennari við leikskólann Efstahjalla

• Leikskólakennari við leikskólann Núp

• Leikskólakennari við leikskólann Baug

• Leikskólakennari við leikskólann Sólhvörf

• Matreiðslumaður við leikskólann Arnarsmára

• Matreiðslumaður við leikskólann Marbakka

• Kennarar við Kópavogsskóla

• Heimilisfræðikennari í forföll við Hörðuvallaskóla

• Starfsmaður á heimili fyrir fatlað fólk

• Sjúkraliði í dagþjálfun fyrir minnissjúka við Roðasali

• Laugarverðir við Sundlaug Kópavogs og Salalaug

• Skrifstofustjóri/lögfræðingur umhverfissviðs

• Trésmiður í viðhald fasteigna við smíðahús

• Verkstjóri við smíðahús

Nánari upplýsingar er að finna á vef Kópavogsbæjar

Eingöngu er hægt að sækja um störfin rafrænt á vef 
Kópavogsbæjar www.kopavogur.is

Sigurjón M. Egilsson stýrir Sprengisandi  
á sunnudags morgnum kl. 10–12

Sprengisandur
kraftmikill þjóðmálaþáttur



Allar 
smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is

smá
auglýsingar

Smáauglýsingasíminn er opinn alla daga kl. 8–17 
Smáauglýsingasíminn er 512 5000 
Afgreiðslan er opin: alla virka daga 8–17smaar@frettabladid.is / visir.is

BÍLAR &
FARATÆKI

HYUNDAI TUCSON 4X4. Árgerð 
2005, ekinn aðeins 46.þ km bensín, 
sjálfskiptur,einn eigandi,m/krók. Verð 
1.980.000. Rnr.245717.S:562-1717.

DÍSEL - EINN MEÐ ÖLLU. M.BENZ 
ML 320 CDI . Árgerð 2008, ekinn 
84.þ km, sjálfskiptur,premium 2 
útfærsla,dvd,topplúga ofl. Verð 
7.890.000. Rnr.245649. S:562-1717.

7 MANNA - 100 % LÁN MÖGULEGT. 
CHRYSLER VOYAGER MINI WAGON SE. 
Árgerð 2001, ekinn aðeins 166.þ km, 
sjálfskiptur,gott eintak. Verð 990.000.- 
Rnr.245637. S:562-1717.

FLOTT EINTAK.
 SUBARU IMPREZA. Árgerð 2008, 
ekinn aðeins 34.þ km, sjálfskiptur,ekki 
bílaleigubíll. Verð 2.490.000.- 
Rnr.245430.S:562-1717.

VW GOLF TRENDLINE. Árgerð 2004, 
ekinn aðeins 89.þ km bensín, 
sjálfskiptur,ný tímareim.Verð 1.290.000. 
Rnr.125124.S:562-1717.

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík

Sími: 562 1717
Opið virka daga 10-18

www.bilalif.is

Suzuki Intruder VL1500. Árg ‘99, ek 32 
þ.m. Ásett verð 790 þús, Tilboðsverð 
749 þús!!! #192642

hjól.is
Sími: 577 4565

www.hjol.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

TOYOTA Land Cruiser 90VX. Árg 11/1998, 
ek. aðeins 131 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur, 
leður, omfl, Mjög flottur bíll, Ásett verð 
1.590.000. Rnr.117354. 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

 Bílar til sölu

Til sölu Toyota Auris Sol Luxury bensín. 
MM skipting. Árg 10/2008, ekinn 
74þús km. Ekkert áhv. Verð 2250þús. 
Bein sala. Uppl. í síma 663 0769 eða 
mannisig@gmail.com

Til sölu Subaru Legacy GL árg. ‘98 Ek. 
aðeins 191 þ, sk. í des. s.l. V. 470 þ. 
Áhugas. hafi samband í s. 778 1197.

Til sölu vegna flutninga
Toyota RAV4 Árg. ‘97, ssk, Ek. 220 
Þ.km, ekkert ryð, skoðaður 03/2013, 
ótrúlega snyrtilegur og vel með farinn. 
Á honum er dráttarkúla og toppgrind. 
V. kr.390.000 stgr s. 8944813. Myndir á 
facebook Villta Kýrin

MMC Pajero DID, árg. 04, ek. 127 þús., 
17’’ álfelgur, toppl., leðurs. Verð kr. 
2.800 þús. Skoða skipti á ódýrari. Uppl. 
í s. 8618691.

Vel með farinn BMW 316i Sjálfsk. árg 
2004. keyrður 117þ. Skoðaður 2013. 
Verð 1.590.000 Uppl. sími 8980363

Opel Astra 99 árgerð ekinn 196þús. 
Nýjar hjólalegur að framan, 
vatnskassi,púst og fleirra lítur ágætlega 
út. Verð 350þús. S: 665 1610

Til sölu Dodge Caravan árg.’00, ek. 146 
þús. 7 manna, nýtt í bremsum. Sk. ‘12. 
Mjög góður bíll V. 600 þús. Uppl. í s. 
844 0952 e. kl 16.

 MMC Pajero, árg ‘02, 3,5 bensín, 
ekinn 121 þús km, drapplitaður, lítur 
vel út, nýtt í bremsum framan og aftan, 
ný dekk og fl, smurbók. Uppl í síma 
824-8417.

Nissan Note árg. 08, ek. 39.500 km. 
ssk, hlaðin aukabúnaði. Ásett v. 2.1 m. 
Tek við tilboðum. S. 899 6877

50% ódýrara eldsneyti og 80% lægri 
bifreiðagjöld með metan breytingu. 
Engin útborgun. Breytingin greiðist að 
fullu með sparnaði og þú færð hundruð 
þúsunda beint í vasann! Reiknaðu út þinn 
bíl á www.islandus.is. Bjóðum einnig 
ódýrari nýja og notaða bíla frá helstu 
bílaframleiðendum. Hundruð ánægðra 
viðskiptavina. Islandus.is - S.5522000.

Nissan Micra til sölu, árg. 97, gott kram, 
tjónuð á vinstri hlið. ssk. 2 gangar á 
dekkjum. Selst ódýrt. S. 849 3136

Til sölu skodi octavia skráður 12/07 
ek91þús. Disel fjórhjóladrifinn 
verð.2650þús s.8924586

Til sölu Cadillac Broughan D/elegance 
árg. 89, ek. 81 þ mílur. Bifreið hefur 
hlotið gott viðhald og verið notaður 
hvoru um helga yfir sumarði. Geymdur 
inni á veturnar. Engin skipti. S. 555 
0794 eða 895 0794

Bjóðum hátækni búnað frá Bigas 
International srl, einum þekktasta 
framleiðanda á gas búnaði fyrir 
bifreiðar í Evrópu. Leitið tilboða í búnað 
og ísetningu - sparið með MetanLán til 
allt að 48 mánaða. velras.is

 500-999 þús.

Toyota Corolla 2001, 1.6, bsk, Ek 
121þús! Nýskoðaður. sumar-og 
vetrardekk, Verð 590þús, s:8694745

 1-2 milljónir

Suzuki Grand Vitara XL-7. 03 ek.126 
upphækkaður+krókur V.1590 Tilboð 
1380 S:863 8343

DIESEL Á TILBOÐI
Peugeot 407 DIESEL árg. 9/2006 ek. 
218 þ. km sjálfskiptur, 17” álfelgur, 
glertoppur, ný heilsársdekk, sko ‘13, 
nýtt hedd frá Bernhard. ek. 100 þús á 
sjálfssk. glæsilegur bíll í toppstandi verð 
1.890.000- TILBOÐ 1.290,000 uppl. í 
s. 861-7600. Möguleiki á allt að 600þ 
á visa rað.

 Fornbílar

Chrysler Newport 1973. Ekinn 64þ/m. 
Nýuppt vél. Fluttur inn 2005. Verð 
800þ. 846 5090.

Til sölu Pontiac Star
Pontiac Star Chief árg 1957. Bíll í 
toppstandi. Uppl. í síma 690 6216

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

Ódýr sendibílaþjónusta www.keyrsla.is 
S:820-3880 Heimsendingar frá 2900kr

 Húsbílar

Bíll með öllu.
Til sölu Ford Hobbý Árg. 2007, EK. 24 
þús. Afturhjóladrifinn. Allar upplýsingar 
í síma 892 3527.

 Fjórhjól

Suzuki KingQuad700 ek1400, sjálfsk, 
hlífðarplötur, hiti í handf,stuðarar, 
dráttark, Lítið notað hjól í toppstandi. 
Verð 1250þ Uppl 898 1060

 Kerrur

KK-209. Engar bremsur, gömul 
skráning, má bera 1499 kg. 39” dekk.
Nýlega endurbyggð. Sterk og góð.. 
Verðhugmynd 450 þús. S.8581081.

Til sölu
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Brenderup Alugance 260 Innanmál: 
258x128x30cm - Burðargeta: 1064kg 
- Dekk: 14” - Verð kr. 470.000 m/VSK - 
Lyfta.is - 421 4037 - www.lyfta.is

Ódýru Humbaur 
stálkerrurrnar komnar 

aftur!
Innanmál 205x110x30 cm.13” dekk. 
Heildarþyngd 750kg. Verð aðeins 
155.000 kr.m.vsk. www.topplausnir.
is Smiðjuveg 40 gulgata, Kópavogur 
s:517-7718

 Hjólhýsi

LMC Favorti árg ‘08
Til sölu. Hlaðið aukabúnaði. Mjög vel 
með farið. Uppl. í s. 659 2758

Höfum til afgreiðslu 
strax ný Hobby hjólhýsi

Hobby 560 KMFE nýtt 2012 
módel. Með markísu, stórum 

ísskáp, hjónarúmi, 2 kojum o.fl. 
Verð 4.360.000. Hobby 540 UFE 
nýtt 2012 módel. Með markísu, 
stórum ísskáp, hjónarúmi o.fl. 
Verð 4.090.000. Get útvegað 

ný og notuð hjólhýsi af öllum 
stærðum og gerðum.

Upplýsingar gefur Bóas 
í síma 7775007, netfang: 

b1.is Bílasala Austurlands, 
Egilsstöðum

A-hýsi til sölu,Chalet Arrowhead árg. 07 
4 manna, 3xsólarsellur, 3xrafgeymar, 
cd/dvdspilari, sjónv.-tengi og loftnet. v. 
2.100.000 uppl í s.898 6410

Hobby 560 Ufe Prestige 
hjólhýsi 2007 árg

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

 Fellihýsi

11 feta Palomino
Palomino Yerling árg. 2000 11 
fet skoðað 2013 fortjald með dúk, 
gasmiðstöð, ísskápur, 2 gaskútar, 
grjótgrind, 2 sólarsellur, 12/220 
rafmagn verð 990.000- Uppl. í síma 
861 7600

 Tjaldvagnar

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

 Lyftarar

Körfubílaleigan.
Ódýr og góð þjónusta. Vinnuhæð 32 
metrar.  S. 893 3573.

 Bátar

SAFIR SKIPASALA. MIKIL SALA - HAFÐU 
SAMBAND - www.safir.is - s: 580 8700.

Smíðum álhurðar í báta stórar sem 
smáa. Skoðaðu heimasíðuna okkar 
algluggar.is Hafðu samband og fáðu 
tilboð. S. 557 5757.

Óska eftir nýlegum hraðbát undir 6m. 
Í skiptum fyrir Land Crusier 120 GL. 
árg’03 Uppl í s. 662 6818

 Varahlutir

GS Varahlutir 
 Sími 567-6744

Bremsu- og stýrishlutir í flestar gerðir 
bíla. Pöntum á fimmtudögum, varan 
komin á mánudegi. Gott úrval af 
Gabríel dempurum á lager. Bíldshöfða 
14, 110 Rvk.

Varahlutavaktin 
 Sími 555 6666

Erum með varahluti fyrir Benz, VW, 
Skoda, MMC, Hyundai, Peugeot, Renult, 
Fiat, Suzuki, Dodge, Ford, Land Rover og 
fl. Kaupum bíla niðurrifs og uppgerðar. 
Ísetningar á varahlutum. Eldshöfða 6, 
110 RVK. Opið 09-18 og lau. 12-16.

ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

Pípulagnir
Faglærðir píparar geta bætt við sig 
verkefnum í bæði viðhaldi og 
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð. 
Upplýsingar í síma 663 5315.

 Hreingerningar

Vy-þrif ehf.
Öll almenn þrif, fyrir heimili, húsfélög, 
fyrirtæki ofl. Gerum verðtilboð. Sími 
512-4010 www.vy.is

A-Ö Þrif&Hreinlæti S. 662 
0662

Hreingerningar, Flutningsþrif, Gólfbónun, 
Teppahreinsun og Húsgagnahreinsun.

 Garðyrkja

Er öspin til ama ?
Fellum og fjarlægum tré. Vönduð 
vinnubrögð. Uppl. í s. 773 0317.

 Bókhald

Skattframtöl 2012
Framtalsþjónusta fyrir einstaklinga og 
rekstraraðila. Mikil reynsla - hagstætt 
verð. Uppl. í síma 517-3977 897-1877. 
www.fob.is.

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

Bókhald, VSK, laun, ársreikningar 
og skattframtöl. Fagleg og vönduð 
þjónusta. Bókhaldsstofan Stapar ehf. S: 
456-2500 bstapar@bstapar.is

fyrir íslenskar aðstæður 
SVALALOKANIR

 lipur og þvingunarlaus opnun
 viðhaldsfrítt 
 vindlokun
 skrölt frítt
 þolir hreyfingar hússins 

Gæði er okkar merki

Skemmuvegi 24 - 200 Kópavogi
Sími 554 2570 - smidjaheidars.is

Til sölu

-þegar gæði verða lífsstíll

Höfðahöllin er flutt 
að Funahöfða 1 við 
hliðina á Bílalind
Opnum á þriðjudag á nýjum stað!

Við seljum bílinn þinn 
meðan þú slappar af

Mikil sala!

Vilt þú selja bílinn þinn?
Settu hann á skrá 

hjá okkur frítt!

FuFunanaahöhöhöfðfðfðaaa 111 ||| 111100 RReykykjajavívíkk || | SSíSímimi 5 5676767 44 4848400 || | | hohohofdfdfddahahahololollililin@n@n@n@@hhohohohofdfdfdfdahahahololollilililiinnn.n.n.iiisisiseykjavík | SíSímimi 5567 4484840 | h fdd h lli hh

Funahöfða 1 | 110 Reykjavík | Sími 580 8900 | bilalind.is

FyFyFyFyyllglglglgststststuuu mememeððð 
okkur á Facebook

V

Funahöfða 1 | 110 Rey

Til sölu
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 Málarar

Bjössi málari kemur 
húsinu í stand!

Geri tilboð í málningarvinnu utan 
húss sem innan. Einnig múr- og 
þakrennuviðgerðir. Hagstætt verð. S: 
896 4824 malarameistarar@simnet.is 
malarameistarar.is

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

 Búslóðaflutningar

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

 Húsaviðhald

ERU RENNURNAR FARNAR AÐ 
LEKA OG KOMINN TÍMI Á AÐ LAGA 
ÞÆR. Tek að mér Lagfæringar, 
Upppsetningar, Þakviðgerðir, 
Viðgerðar á Bárjárnsklæðningu og 
alla aðra Blikksmíðavinnu. Uppl. s. 
694 8448 Ólafur.

K.R.S. ELDON MÚRVERKTAKAR. 
Múrviðgerðir og flísalagnir. Vönduð 
vinna Tilb./tímav.  S. 896-5778.

Ryð og lekavarnir á 
þökum!

Við sérhæfum okkur í viðgerðum og 
málun á öllum stærðum og gerðum 
þaka. Byggingarfélagið Reisir Löggildir 
PACE Verktakar. Kristján S. 773 4441.

Hellulagnir/Pallasmíði
Tökum að okkur alla lóðalögun. Leitið 
tilboða. S. 869-1700, jardlausnir@
gmail.com

 Spádómar

Spásíminn 908 5666
Stjörnuspá. Tarot. Ársspá. 
Draumráðningar, ást og peningar. 
Andleg hjálp. Trúnaður.

Spásími 908 7000
Spámiðlun, tarot, andleg leiðsögn, 
fyrirbænir, draumar og trúnaður. Opið 
frá 10-17 lau og allan sun. S. 863 1987 
visa/euro.

 Rafvirkjun

Raflagnir, dyrasímar. S. 
663 0746.

Bjóðum hagstætt verð í töfluskipti. 
Straumblik ehf. Löggiltur Rafverktaki. 
straumblik@gmail.com

 Önnur þjónusta

Bílastæðamálun malbiksviðgerðir, 
vélsópun, hellulagnir, jarðvinna, 
háþrýstiþvottur veggjakrotsþrif og vörn 
S 551 4000 www.verktak.is

Blekhylki og Tónerar í flestar gerðir 
prentara, 50-70% ódýrari, öll hylki 
framleidd af ORINK. Blekhylki.is 
Fjarðargötu 11, Hafnarfirði sími 517-
0150.

KEYPT
& SELT

 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.

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.

Uppl. á demantar.is í s. 699 
8000 eða í Pósthússtræti 
13 ( við Austurvöll ), Verið 

velkomin

Staðgreiðum gull, 
demanta og úr.

Hringar, hálsmen, armbönd, 
Rolex, Cartier, Patek Philippe 

o.fl. Hringdu núna og fáðu 
tilboð þér að kostnaðarlausu! 

www.kaupumgull.is
Upplýsingar í síma 661 7000.

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

 Hljóðfæri

Ný uppgert Grotrian-Steinweg píanó til 
sölu. Uppl. í s. 587 0934 og 896 2740

 Sjónvarp

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

 Verslun

 Fyrirtæki

Ein af betri sjoppum 
borgarinnar 

Til sölu
eigin atvinnurekstur Mikil 
og stöðug velta, bílalúga, 

spilakassar,ís, ofl 

Eignaskipti koma til greina
Áhugasamir sendi póst á : 

plan10@simnet.is

 Til sölu

Gæða ungnautakjöt beint frá býli. 
Kílóverð 1700.- kr. Allar upplýsingar í 
s. 868 7204 eða á www.myranaut.is

Til sölu fjölnota gufuhreinsitæki, fyrir 
flísar, parket og öll gólf sjá nánar á 
helgaland.is s. 893 7771

HEILSA

 Heilsuvörur

Taktu þér tak! Með HERBALIFE nærðu 
árangri. Erla Bjartmarz S. 899 4183 
www.eco.is Ný netverslun: www.
betriheilsa.is/erla

Árangur með Herbalife í yfir 30 ár. 
Hringdu og fáðu frían prufupakka. S. 
896 4662 www.lifsstill.is/eddaborg

 Fæðubótarefni

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

 Nudd

TANTRA NUDD
Ekta vígsla í leyndardóma Tantra með 
Tantra nuddi. Einstæð upplifun fyrir 
pör, konur og karla. 112 Reykjav. S. 698 
8301 www.tantra-temple.com

Nudd tilboð í dag, tímapantanir. Uppl. í s. 
616 6469. Nuddstofan Svæði 105 Holtin.

NUDD OG HEILSA
Margar teg. af NUDDI. Einnig DETOX-
úthreinsun, FÓTAAÐGERÐIR og 
SNYRTING. Viðráðanleg verð og þú 
kemst fljótt að. Opið frá 12-18 alla 
daga nema sun. S. 823 8280. www.
nuddogheilsa.is

Þjónustuauglýsingar   Sími 512 5407

gunny@365.is  arnarut@365.is  sigrunh@365.is

Alla fimmtudaga og laugardaga

Tökum að okkur niðurrif 
innanhúss og utan einnig 
jarðvinnu 

tel: 7737878 
email: nidurrif@gmail.com 

D E M O L I T I O N  
Team 

Viðgerðir og viðhald fasteigna!

Sími: 565-7070

Alhliða húsaviðgerðir - Flísalagnir
Veggjakrotsvarnir - Múrverk

Fyrirbyggjandi varnir
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 Þjónusta

Dóra Dröfn Skúladóttir, hefur opnað 
samtalsmeðferðarstofu að Skipholti 50b. 
Með Diploma í Hugrænni atferlismeðferð. 
Viðtalspantanir alla daga í síma 841-7010. 
Netfang: hamir@simnet.is.

Næsta BYRJENDANÁMSKEIÐ Í YOGA hefst 
08. maí. Yogastöðin Heilsubót www.
yogastodin.com S: 5885711 og 6918565

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Ökukennsla

Kenni allan daginn Toyota 2011, hjálpa 
við endurtökupróf og akstursmat. Ævar 
Friðriksson s. 863 7493.

Ökukennsla, aðstoð við endurtökupróf 
og akstursmat. Kenni á BMW 520D. S. 
893 1560 og 587 0102, Páll Andrésson.

www.aksturinn.is 
 S. 694 9515

Öku og bifhjólakennsla. Tek einnig að 
mér akstursmat. Uppl. í s. 694 9515 
Haukur Vigfússon.

HEIMILIÐ

 Dýrahald

15kg poki kostar frá 3.326,- á þessu 
tilboði. Jón bóndi, Réttarhálsi 2, 110 Rvk, 
www.jonbondi.is Opið mán-fös 10-18.

Langar þig í hund?
Hundaræktarfélag Íslands er aðili að FCI, 
alþjóðasamtökum hundaræktarfélaga, 
sem tryggir rekjanleika ættbóka, beitir 
sér fyrir hreinræktun og kynbótum 
hundategunda. HRFÍ stuðlar að góðum 
samskiptum á milli hundeigenda, yfirvalda 
og almennings. Leitaðu upplýsinga á 
vefsíðu félagsins, www.hrfi.is

Hrísnes labrador hvolpar sem eru að 
leita að góðum heimilum, foreldrar eru 
frábærir heimilishundar. Ættbókfærðir 
hjá HRFÍ og bólusettir. Uppl www.
hrisnes.com eða s. 661 5506.

Australian Shepherd hvolpar til sölu. 
Afhendast í apríl, með ættbók. Uppl. 
um gotið á www.reese8.weebly.com 
eða í síma 899 7500.

8 mán. verðlaunatýk Pug til sölu. uppl. 
í 8627929

Nýtt grunnnámskeið hefst 17. apríl. 
Nauðsynlegt fyrir alla hunda. S: 897-
1992 www.hundaskoli.net

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

Gistiheimili - 
Guesthouse

www.leiguherbergi.is 

1-2 manna herb.og stúdíó 
Funahöfða 17a -19 Rvk og 
Dalshraun 13 Hfj M/ baði. 

eldh., þurrkara og þvottavél. 
824 4535.

Room for rent 1-2 person and 
studio. Funahöfða 17a -19 Rvk 

and Dalshraun 13 Hfj Whith 
Bath, kitch, washing room incl. 
Uppl/info í S. 824 4535. www.

leiguherbergi.is

Akureyri - gisting
Yndisleg fullbúin íbúð á besta stað. 
Uppl. í S.770 5018, inra@hive.is Gott 
tilboð

Leigjendur, takið eftir!
Þið eruð skrefi á undan í leit að réttu 
íbúðinni með hjálp Leigulistans. Kíktu 
inn á www.leigulistinn.is eða hafðu 
samb. við okkur í s. 511 1600.

Snyrtilegt herb. til leigu í 105. Sam. 
eldunaraðst. & WC m. sturtu og þv.vél. 
8635514

Football EURO 2012 Ukraine Donetsk. 
Apartmment for rent + car + food. 
e.slyashchina@ufwbank.com

 Húsnæði óskast

Par með ungabarn óskar eftir 2ja - 3ja 
herb. íbúð til leigu í fjóra mán. frá 1.mai 
á R.víkur svæðinu, Keflavík, Selfoss. 
Email. dalma.ekovacs@gmail.com

 Sumarbústaðir

Stórt sumarhús til leigu í 
Grímsnesi!

Gistiaðstaða f. 10-12 manns. 
Helgarleiga 60þús. sun-föst 5 nætur 
75þús . Heitur pottur og sauna. Uppl. 
898 1598 sjá heimasíðu og myndir á 
www.sumarhus.edicypages.com

Til sölu sumarhúsalóðir í Kerhrauni / 
Grímsnesi eða hringja í síma 896 0587

Til sölu 60 fm vandað fullbúið 
sumarhús. Verð 10 millj. Innfalið 
flutningur á húsi. Uppl. í s. 840 6100

sumarhúsalóðir í grímsnesi til sölu uppl 
s: 892-4761

 Atvinnuhúsnæði
Leitum að verslunarhúsnæði í miðbæ 
Reykjavíkur 40-70 fm. Helst á neðanverðum 
Laugavegi eða Skólavörðustíg. ernao@
mmedia.is S:8998423

Iðnaraðhúsnæði með innkeyrsludyrum 
óskast, 500 til 1200 m2. Fyrirtæki í 
rekstri til 20 ára vantar húsnæði á stór 
Reykjavíkursvæðinu til leigu fyrir 500 kr 
á fermeter. Áhugasamir senda e-mail á 
verkefni@nailart.is

 Geymsluhúsnæði

www.buslodageymsla.is
Búslóðageymsla Olivers 150 kr. á dag 
hvert bretti. Starfað í yfir 25 ár. S. 567 
4046 & 892 0808.

Geymslur.com
Frá kr. 3990 hjá Ikea í Garðabæ og 
Fiskislóð í Reykjavík. S. 555 3464

 Bílskúr

Bílskúr til leigu í 108,ca.20m2.Með 
rafmagni,án vatns.leigist á 25 þús.á 
mánuði.einn mánuður fyrirfram sem 
trygging.s:7781541

 Gisting

Sumarfrí í Svartaskógi
Góð tveggja herbergja íbúð til leigu í 
sumar í fallegum smábæ í Svartaskógi. 
Nánari uppl. á http://ingvararnason.net 
og í gsm 898 3195.

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

 Fyrir veiðimenn

Til sölu nýlegt 20 fm hús m/kamínu 
tilvalið sem veiðihús. Verð 2,5m. Uppl. 
í s. 840 6100

ATVINNA

 Atvinna í boði

Söluturn í rvk óskar eftir starfskrafti 
í hluta eða 100% starf. Uppl. 
magnus1220@hotmail.com

TILKYNNINGAR

 Einkamál

NÝTT NÚMER 908 1666
Spjalldömur, hlökkum til að heyra í þér.

Allar nánari upplýsingar veitir  
Steindór Guðmundsson  
löggiltur fasteignasali 
s. 480 2900, steindor@log eða 863 2900.   
www.log.is

Skútabraut 5, Úthlíð, Bláskógabyggð

Um er að ræða snyrtilegan 52,7 fm sumarbústað með útigeymslu og 
stórri timburverönd með skjólveggjum.Mjög víðsýnt er frá húsinu. 
Húsið hefur verið töluvert endurnýjað. Tvö svefnherbergi. Eldhús 
og stofa er opið í eitt.  Heitt vatn komið að húsi.  Búið er að teikna 
gestahús og greiða gjöld af því.
Húsið stendur á 4.456 fm leigulóð með nýjum 25 ára samningi í 
Úthlíð með frábæru útsýni, Hekla og Suðurland blasir við.

Galtastaðir, Flóahreppi 

Vel staðsett, snyrtileg góð hestajörð með ágætum húsakosti. Jörðin er 
um 88,1 ha. og er land jarðarinnar gróið og grasgefið, þar af er ræktað 
land um 16,0 ha. Húsakostur er mikið endurnýjað 204,9 fm íbúðarhús 
á tveimur hæðum.   Fimm svefnherbergi. Nýinnréttað eldhús og bað-
herbergi.  Nýlega innréttað stórt hesthús fyrir 25 hross og 25 trippi 
auk hlöðu sem nýtist sem reiðskemma. Gerði eru við húsið.Landið er 
afstúkað í nokkur hólf og er m.a. ágæt stóðhestagirðing. Staðsetning 
um klukkustundar akstur frá Reykjavík.  Verð 90,0 milljónir.
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Styrkur til rannsókna í sálfræði
Auglýst er eftir umsóknum um styrki úr Minningar- og vísindasjóði 
Arnórs Björnssonar. Tilgangur sjóðsins er að styrkja rannsóknir í 
klínískri sálfræði á Íslandi, einkum rannsóknir á þróun sálrænnar 
meðferð ar og athuganir á árangri  hennar. Haustið 2012 verða 
veittir einn eða fleiri styrkir samtals að fjárhæð 800 þúsund 
krónur. Umsóknir sendist stjórn sjóðsins Sálfræðistöðinni,  
Þórsgötu 24,101 Reykjavík, eigi síðar en 30.maí 2012. 

Nánari upplýsingar og umsóknareyðublað má nálgast á  
heimasíðu Sálfræðingafélags Íslands http:// www.sal.is

f.h. Stjórnar Minningarsjóðs Arnórs Björnssonar
Álfheiður Steinþórsdóttir og Gunnar Hrafn Birgisson

Fasteignir

Heimir & Kolla 
vakna með þér í bítið

Fréttir, fróðleikur og frábær tónlist 
alla virka morgna kl. 6.50 – 9.00

Alla virka daga kl. 18.00

Disovery Channel  er fáanleg í   

 ALLT     FRÆÐSLA    

 TOPPUR      LANDSBYGGÐ


