


















9. september 2005  SUNNUDAGUR

vidskipti@frettabladid.is nánar á visir.is
Þjóðgarðurinn á Þingvöllum starfar á grundvelli laga nr.

47/2004.  Mörk þjóðgarðsins skv. 1.gr eru sýnd á

meðfylgjandi korti.

Samkvæmt 11.grein reglugerðar nr. 848/2005 um

þjóðgarðinn á Þingvöllum er öll skotveiði bönnuð inna

marka þjóðgarðsins.
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Nánari upplýsingar og hnitsett kort má finna á heimasíðu

þjóðgarðsins www.thingvellir.is

Rjúpnaveiðimenn athugið

Sjávarútvegur í hættu
Eigið fé sjávarútvegsfyrir-
tækja mun brenna upp og
gjaldþrot þeirra um allt
land blasir við ef ekkert
verður að gert. Þetta er
meðal þess sem kemur
fram í ályktun frá aðal-
fundi Samtaka fiskvinnslu-
stöðva sem fram fór í
Hveradölum á föstudag.
Hjálmar Blöndal fylgdist
með fundinum.
Staða krónunnar var aðalum-
ræðuefni fundarins og þar með
aðaláhyggjuefni fundarmanna.
Ekki þarf að ítreka og fara yfir
stöðu krónunnar í sögulegu sam-
hengi sem hefur að undanförnu
sett hvert metið á fætur öðru.
Gengisvísitalan hefur náð sögu-
legu lágmarki sem veldur út-
flutningsgreinunum áhyggjum
en að sama skapi er hún hagstæð
fyrir innflutningsgreinarnar.

Í ályktun sem samþykkt var á
fundinum lýsa samtökin yfir
áhyggjum af stöðunni og að sama
skapi kom fram í erindum, sem
flutt voru á fundinum, að staða
krónunnar er nú orðin svo stórt
áhyggjuefni fyrir sjávarútveg-
inn í landinu, að verði ekkert að
gert, blasir ekkert annað við en
gjaldþrot víða um land. Í álykt-
uninni kemur meðal annars fram
að gengi krónunnar hefur hækk-
að um fimmtán prósent gagnvart
erlendum gjaldmiðlum og að
óbreyttu mun það hafa í för með
sér um átján milljarða króna
samdrátt í útflutningsverðmæt-
um sjávarafurða á einu ári. Eng-
um dylst heldur sú staðreynd að
sjávarútvegurinn hefur átt nokk-
ur góð ár þegar gengið var út-
flutningsgreinunum hagstætt.
Það breytir ekki vandanum nú og
hann þarf að leysa að mati sjáv-
arútvegsins. En hvað er til ráða?

Ráðherra vill auka gjaldeyrisforða
Einar K. Guðfinnsson, nýskipað-
ur sjávarútvegsráðherra, kom á

sinn fyrsta fund hjá heildarsam-
tökum í sjávarútvegi eftir að
hann tók við starfi sjávarútvegs-
ráðherra. Hann sagðist deila
áhyggjum með hagsmunasam-
tökum sjávarútvegsins og að eng-
inn gæti leyft sér að líta fram hjá
því að varnirnar væru að bresta í
sjávarútveginum vegna gengis-
ins.

„Verður sjávarútvegurinn og
annar útflutningsatvinnuvegur
að búa við þetta ofurgengi sem er
greinilega algerlega ofviða flest-
um fyrirtækjum á þessu sviði á
landinu? Svar mitt við þeirri
spurningu er klárlega nei,“ sagði
Einar. Hann sagði að viðfangs-
efnið sem fyrir lægi væri þrí-
þætt. Í fyrsta lagi að tryggja
jafnvægi í þjóðarbúskapnum,
treysta stöðu atvinnulífsins og
tryggja lága verðbólgu. Einar
sagðist óttast að með því að
lækka eingöngu stýrivexti Seðla-
bankans við núverandi aðstæður
gæti það kallað á víxlverkun
kaupgjalds og verðlags. Hann
lagði til tvennt til að stuðla að
lækkun raungengisins. Annars
vegar að draga úr umfangi lána-
starfseminnar og lækka þannig
heildarútlán og hins vegar að
huga að því að styrkja enn frekar
gjaldeyrisvarasjóð landsmanna. 

Óskar Garðarsson, fram-
kvæmdastjóri fjármálasviðs
Eskju hf., flutti erindi á fundin-
um um rekstrarumhverfi sjávar-
útvegsfyrirtækja á tímum hækk-
andi raungengis. Hann sýndi
nokkur dæmi þar sem bersýni-
lega mátti sjá hver áhrif gengis-
mála eru á stöðu sjávarútvegsins.
Í tilbúnu dæmi þar sem sjávarút-
vegsfyrirtæki hefur um milljarð
íslenskra króna í tekjur og geng-
isvísitalan stendur í 120 stigum,
gæti EBITDA-hagnaður viðkom-
andi fyrirtækis verið um 150
milljónir. Þegar vísitalan væri
hins vegar komin niður í 102 stig,
væri EBITDA-framlegðin orðin
að engu og tap væri fyrir af-
skriftir og fjármagnsliði. Engu
skipti þótt viðkomandi fyrirtæki
næði gengisáhrifunum til baka
með gengishagnaði af erlendum
lánum, þar sem sjóðstreymið
væri orðið neikvætt og þannig
yrði fyrirtækið að fjármagna
skattskuldbindingar með lánum. 

Óskar velti ýmsum möguleik-
um upp til lausnar á þeim vanda
sem við blasti og meðal annars
hvort mögulegt væri að afnema
verðtryggingu af lánum. Sama
mátti heyra í máli annarra ræðu-
manna á fundinum. Krónan væri
aðaláhyggjuefnið og það þyrfti að
leysa spennuna á gjaldeyrismark-
aðnum. Tryggvi Þór Herbertsson,
forstöðumaður Hagfræðistofnun-
ar Háskóla Íslands, benti meðal
annnars á þann möguleika hvort
ekki væri hægt að selja bönkun-
um Íbúðalánasjóð.

Erfiðir tímar framundan
Í áðurnefndri ályktun kemur
meðal annars fram að sjávar-
útvegurinn og annar gjaldeyris-
skapandi atvinnurekstur greiðir
nú niður verð á innfluttum vörum
og þjónustu. Ljóst sé að kjara-
samningar á almennum vinnu-
markaði eru í uppnámi vegna
þess að verðbólgumarkmið
samninganna haldist ekki og
verðbólgan stefni í fjögur pró-
sent á þessu ári. „Útilokað er að
fiskvinnslan taki á sig aukinn
launakostnað um næstu áramót
sem orsakast af þensluástandi
undanfarinna mánaða, á sama
tíma og þrengt er að rekstri fyr-
irtækjanna,“ segir í ályktuninni. 

Arnar Sigurmundsson, for-
maður Samtaka fiskvinnslu-
stöðva, sagði í ræðu sinni að fyrr-
verandi sjávarútvegsráðherra
hefði í upphafi ársins skipað
nefnd sérfræðinga til að að fjalla
um áhrif hágengis á rekstrarum-
hverfi sjávarútvegsfyrirtækja.
„Eftir mikil fundahöld, þar á
meðal með fulltrúum útgerðar og
fiskvinnslu, fæddist nefndarálit
síðasta vor. Þar var ekkert að
finna sem létt getur róðurinn á
tímum hágengis,“ sagði Arnar. 

Enda þótt gengismál hefðu
verið aðalumræðuefnið á þessum
fundi Samtaka fiskvinnslustöðva
var þó einnig rætt um annað.
Þannig kynntu hátæknifyrirtæk-
in Skaginn hf. og Marel hf. það
nýjasta í tækniframförum við
fiskvinnslu og fjallað var um al-
þjóðavæðinguna í sjávarútvegi.
Bjart var því á einhverjum svið-
um enda þótt krónan virðist
stefna sjávarútveginum í hættu
ef ekkert verður að gert. ■

EINAR K. GUÐFINNSSON SJÁVARÚTVEGSRÁÐHERRA Sat sinn fyrsta fund sem
sjávarútvegsráðherra hjá heildarsamtökum í sjávarútvegi. Góður rómur var gerður að
ræðu sem ráðherrann flutti á fundinum. Hann deildi áhyggjum fundarmanna af stöðu
krónunnar og lagði fram tillögur til úrbóta.
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Viðskiptavild

og aðrar

óefnislegar

eignir

Þriðjudaginn

11. október

Morgunverðarfundur

Gestur okkar er Dr. Jakob Schröder, sérfræðingur á sviði

fyrirtækjaráðgjafar hjá KPMG í Þýskalandi. Framsaga hans

sem flutt verður á ensku fjallar um eftirtalin atriði:

Sérsvið Dr. Schröder er sameiningar fyrirtækja og meðferð

viðskiptavildar og annarra óefnislegra eigna í samstæðu-

reikningum. 

Fundurinn verður haldinn þriðjudaginn 11. október frá 

kl. 8:30 til 10:00 í húsakynnum KPMG, Borgartúni 27.

Accounting for business

combinations.

Allocation of purchase 

price to assets, liabilities

and goodwill.

Determination of fair value

of intangible assets.

Allocation of assets,

liabilities and goodwill to

cash-generating units.

Impairment test according

to IAS 36.

Determination of the

recoverable amount.
Fundurinn er öllum

opinn meðan húsrúm

leyfir en vinsamlegast

tilkynnið þátttöku

fyrir klukkan 16:00

n.k. mánudag í síma 

545 6000 eða með

tölvupósti á netfangið

kpmg@kpmg.is

„Mér fannst mjög jákvætt hvað
nýjan sjávarútvegsráðherra varð-
ar að hann talar mjög opið og beint
til okkar. Mér fannst markverðast í
máli hans hvað gengismálin varðar
að hann talar mjög skýrt um það að
núverandi ástand gangi ekki upp.
Þarna talar maður með reynslu úr
sjávarútvegi og í mjög góðri snert-
ingu við sjávarútveginn í heild;
jafnt starfsfólk sem fyrirtæki.
Þannig að allar slíkar aðgerðir, sem
hann talar um að þurfi að koma til,
ég tel að þær séu af hinu góða því
við erum ekki að tala um koll-
steypu,“ segir Arnar Sigurmunds-
son, formaður Samtaka fisk-
vinnslustöðva.

Hann segir að ástandið sé erfitt
um þessar mundir fyrir sjávar-
útveginn og ástandið sé að mörgu
leyti svart ef ekkert verði að gert. 

„Ég hygg að ástandið eins og
það er núna og hefur einna helst
birst í rækjuvinnslu og hjá
nokkrum meðalstórum fyrirtækj-

um, fyrirtækjum sem eru í nýsköp-
un og þeim sem hafa verið að
ganga í gegnum fjárhagslega
endurskipulagningu, þá muni það
gerast fyrir áramót að fyrirtæki
munu einfaldlega ekki fara af stað
í einhverjum tilfellum og sum
kunna að lenda í gjaldþroti og önn-
ur munu draga úr framleiðslunni.
Það verður samdráttur í vinnslu og
frekari stöðvanir í rekstri fyrir-
tækja og það getur auðvitað orðið
gjaldþrot,“ segir hann. Hann segir
ljóst að eins og ástandið sé, geti
fiskvinnslan ekki tekið á sig aukinn
launakostnað.

„Ef þessar aðstæður í þjóðfélag-
inu, þar sem þetta mikil verðbólga
er til staðar, verða til þess að
sprengja kjarasamninga og munu
þýða í framhaldinu enn frekari
kostnaðarauka fyrir atvinnulífið,
þá treystir fiskvinnslan sér ekki til
að taka þátt í því, það er alveg
ljóst,“ segir Arnar.
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ARNAR SIGURMUNDSSON FORMAÐUR SAMTAKA FISKVINNSLUSTÖÐVA
Segir að fiskvinnslan geti ekki tekið á sig aukinn launakostnað.

Bi›jum ekki um kollsteypu
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Þorfinnur Ómarsson, fjöl-
miðlamaður með meiru,
hefur fært sig um set og
hefur nú hafið störf hjá 365-
Ljósvakamiðlum en þar
mun hann vinna við dag-
skrárgerð á nýju fréttastöð-
inni sem brátt mun fara í
loftið. Þorfinnur hefur unn-
ið við fjölbreytt störf í
gegnum tíðina en fyrsta
starfið hans var að bera út
dagblöð.

Þorfinnur byrjaði fyrst að bera
út og selja dagblög þegar hann
var 10 ára gamall. Hann reyndi
að selja öll þau blöð sem hann
komst í, hvort sem það var Þjóð-
viljinn, Tíminn eða Morgunblað-
ið, engin flokkspólitík þar á ferð.
„Langbest var að komast í Mogg-
ann, því þar voru svo mörg blöð
og þess vegna best borgað. Enda
bar ég út Moggann alveg fram á
menntaskólaaldurinn,“ segir
Þorfinnur.

Þorfinni þótti ekkert sérstak-
lega leiðinlegt að vakna
eldsnemma og bætir við að þó að

hann sé ekki þekktur fyrir að
vera snöggur upp á morgnana þá
tókst honum samt alltaf að
vakna. Leiðinlegast þótti honum
að rukka inn áskriftir „Þetta var
fyrir daga kreditkortanna og
þess vegna þurfti ég strax eftir
mánaðamótin að labba í blokk-
irnar í hverfinu á kvöldin og
reyna að fá fólk til þess að borga
fyrir áskriftina. Skiljanlega þá
voru ekki allir sem áttu pening
eða gátu borgað strax. Þess
vegna þurfti ég næsta hálfa mán-
uðinn að labba um hverfið og
rukka fólk um óborgaðar áskrift-
ir.“ 

Þorfinnur var yfirleitt að bera
út 110-120 blöð og buddan hans
var því heldur betur orðin þykk
þegar hann skilaði peningunum
inn á skrifstofur blaðsins. „Það
var ótrúlegt hvað litlum gutta
eins og mér var treyst en sem
betur fer klikkaði þetta aldrei en
fyrir vikið hafði ég mjög sjálf-
stæðan fjárhag og gat alltaf
keypt mér það sem mig vantaði,
farið í bíó og svona. Þá þurfti ég
ekki alltaf að vera að sníkja pen-
inga heima,“ segir Þorfinnur að
lokum um þessa fyrstu starfs-
reynslu sína.

steinthor@frettabladid.is

Bar út dagblö› fram á
menntaskólaaldur 

Alþýðusamband Norðurlands hélt
sitt reglulega þing á Illugastöðum
um síðastliðna helgi. Kjaramál voru
mikið rædd á fundinum enda telja
margir að kjarasamningar séu víða
brotnir vegna aukinnar verðbólgu. Á
þinginu voru samþykktar ályktanir
um kjaramál, jafnréttismál, Reykja-
víkurflugvöll, íslenskunám fyrir út-
lendinga, Slippstöðina, samgöngu-
mál og starfsmannaleigur.

Starfsmenntaverðlaunin 2005
verða veitt þann 3. nóvember næst-
komandi. Frestur til að senda inn til-
nefningar rennur út þann 28. októ-
ber næstkomandi. 
Starfsmenntaverðlaunin verða veitt í
þremur flokkum: flokki fyrirtækja,
flokki fræðsluaðila og í opnum
flokki sem nær meðal annars til ein-
staklinga og verkefna.

Þorfinnur Ómarsson byrjaði að bera út blöð þegar hann var 10 ára. 

LIGGUR Í LOFTINU
[ ATVINNA ]

MEST LESNA ATVINNUBLAÐ LANDSINSER ÞÍN ATVINNUAUGLÝSING HÉR?

Heimilislegt andrúmsloft í Tæknihorninu BLS. 8
Hvernig verður maður flugumferðastjóri BLS. 6

Góðan dag!
Í dag er sunnudagur 9. október, 

282. dagur ársins, 2005.

REYKJAVÍK 8.00 13.15 18.29
AKUREYRI 7.48 13.00 18.10

Heimild: Almanak Háskólans

Sólarupprás Hádegi Sólarlag

STÖRF Í BOÐI

Viðskiptafulltrúi

Lögfræðingar

Plötusmiði

Stálskipasmiði

Vélvirkja

Rafsuðumenn

Verkefnisstjóri í söluver

Löglærður fulltrúi

Aðstoðarmaður við

hjúkrun

Skipulagsstjóri

Hárgreiðslunemar

Lagermaður

Grunnskólakennarar

Leikskólakennarar

Viðskiptafræðingur

Öryggisverðir

Múrarar

Smiðir

Verkamenn

Tölvunarfræðingur

Kerfisfræðingur

ÞÚ GETUR PANTAÐ
SMÁAUGLÝSINGAR

Á visir.is

Bolungarvíkurkaupstaður

Skrifstofu- og fjármálastjóri
Laust er til umsóknar starf skrifstofu- og fjármála-

stjóra Bolungarvíkurkaupstaðar.

Starfslýsing
Yfirumsjón með daglegum rekstri skrifstofu.
Fjármálastjórn og yfirumsjón með bókhaldi sveitarfélagsins.
Eftirlit og samanburður við fjarhagsáætlanir.
Umsjón með gerð fjárhagsáætlana og ársreikninga í sam-
starfi við bæjarstjóra og endurskoðendur. 

Menntunar og hæfniskröfur
Viðskiptafræði / rekstrarfræði eða sambærileg menntun. 
Góð bókhalds- og tölvuþekking ásamt reynslu af fjármála-
stjórn, bókhaldi, áætlanagerð og úrvinnslu gagna.
Þekking á bókhaldi sveitarfélaga og SFS bókhaldskerfi er
kostur.

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi viðkomandi stétt-
arfélags og Launanefndar sveitarfélaga.

Umsóknum, ásamt upplýsingum um menntun og fyrri störf
skal skila til bæjarstjóra, Aðalstræti 12. 415 Bolungarvík. í
síðasta lagi 17. október 2005.

Nánari upplýsingar veitir Einar Pétursson bæjarstjóri í síma
450-7000.



Atvinnuleit gengur betur ef að leitað er. Það ber sjaldnast
mikinn árangur að bíða heima eftir að eitthvað óvænt gerist.[ ]

námskeið }

Vel heppnað námskeið
VR OG MÍMIR - SÍMENNTUN GANGAST FYRIR NÁMSKEIÐI FYRIR 50 ÁRA OG ELDRI.

Starfsmenntasjóður félagsmálaráðuneytisins hefur styrkt VR og Mími - símennt-
un til að gera námskeið fyrir 50 ára eða eldri. Í vikunni lauk fyrsta námskeiðinu
en það voru starfsmenn úr Húsasmiðjunni og Icelandair sem tóku þátt. 
Námskeiðið var nokkurs konar framhald á herferð sem VR fór í og kölluð var
50+ en námskeiðið kallast Styrkari staða. Þátttakendur gerðu góðan róm að
námskeiðinu og töldu sig hafa haft bæði gagn og gaman af að því er fram kem-
ur á vef VR, vr.is. Á námskeiðinu var meðal annars farið í sjálfseflingu, mat og
matskerfi, starfsmannasamtal, eigin stöðu og færni, ánægju og árangur í starfi
og markmiðasetningu. 

SFR ræ›st gegn kynjamismunun
Kvenréttindafélag Íslands gekkst á dögunum fyrir ráðstefnu um stöðu kynjanna í atvinnulífinu.

Misjöfn staða kynjanna í at-
vinnulífinu var til umræðu á
þingi Kvenréttindafélags Íslands
sem haldið var um síðustu mán-
aðamót. Allir frummælendur á
þinginu voru karlar og er þetta í
fyrsta sinn í sögu félagsins sem
það gerist. 

Á þinginu gerði Jens Andrés-
son formaður SFR, stéttarfélags
í almannaþágu, grein fyrir þeirri
áherslu SFR að útrýma óútskýrð-
um kynbundnum launamun í
kjarasamningum. Sá munur er
samkvæmt könnunum 14% sem
að mati stjórnar SFR er ótækt.
Jens sagði að samið hefði verið
um að verulegum fjármunum
yrði varið til að leiðrétta þennan
mun, meðal annars hefði verið
samið við Jafnréttisstofu um
samvinnu, rannsóknir og út-
færslur. 

Guðjón Rúnarsson, fram-
kvæmdastjóri Samtaka fjár-
málafyrirtækja, lýsti kynjahlut-
föllum í fjármálageiranum. Þar
eru konur allsráðandi í almenn-
um og láglaunastörfum, meðan
karlar einoka nánast algjörlega
hálaunaðar stjórnunarstöður.
Guðjón sagðist ekki hafa trú á
opinberum boðum og bönnum til
að lagfæra ástandið og ekkert
kom fram um að stjórnendur
fjármálafyrirtækja hygðust efna
til aðgerða til að breyta ástand-
inu. Haraldur Benediktsson, for-
maður Bændasamtakanna, gerði
grein fyrir sérstöðu bændabýla
sem rekstrareininga sem byggj-
ast á fjölskyldurekstri. Sömu-
leiðis sýndi hann tölfræði kynja-
hlutfalla í stjórnum og ráðum á
vegum bænda og hallaði þar
verulega á konur. 

Ingibjörg Sólrún Gísladóttir í auglýsinga-
herferð VR gegn launamun kynjanna.

Verslunarmannafélag Reykjavíkur er til húsa í Húsi verslunarinnar.

Í fyrsta skipti síðan í maí
2001 fækkar fólki á vinnu-
markaði í Bandaríkjunum.
Alls töpuðust 35.000 fleiri
störf en unnust og má þetta
tap beint rekja til náttúru-
hamfaranna við Mexíkóflóa.

Störfum í Bandaríkjunum fækk-
aði um 35.000 manns í kjölfar
fellibylsins Katrínar. Þrátt fyrir
að það sé töluverður fjöldi varð
tjónið minna en ýmsar stofnanir
og sérfræðingar höfðu spáð.
Þeir svartsýnustu höfðu spáð
fækkun starfa upp á jafnvel tvö

til fjögur hundruð þúsund. Er
þetta í fyrsta sinn að störfum
fækkar á vinnumarkaði í Banda-
ríkjunum síðan 2001. Í ágúst síð-
astliðnum fjölgaði störfum í
Bandaríkjunum um rúm 200
þúsund.

Ein skýring þess að störfum
fækkaði ekki jafn mikið og ráð
var gert fyrir eftir að fellibylur-
inn Katrín reið yfir er sú að
störfum í öðrum hlutum Banda-
ríkjanna fjölgaði meir en ráð
hafði verið gert fyrir. Ríkis-
stjórn Bandaríkjanna hefur
ekki enn sundurliðað þessar töl-
ur en áætlað er að 230 þúsund
manns hafi misst vinnu sína á
flóðasvæðunum. Margar milli-

stéttafjölskyldur og eigendur
smærri fyrirtækja standa þess
vegna frammi fyrir miklu
vandamáli og talið er að gjald-
þrot eigi eftir að aukast til muna
á þessu svæði. 

Ekki er ennþá vitað hvort
störfum eigi eftir að fækka enn
meira en sérfræðingar spá því
þó að jafnvel strax í þessum
mánuði muni störfum fjölga
sökum mikils uppbygginar-
starfs sem verður á svæðinu. 

Atvinnuleysi í Bandaríkjun-
um jókst um 2% í síðasta
mánuði, fór úr 4,9 í 5,1 prósent.

Til viðmiðunar var atvinnu-
leysi á Íslandi 1,8 prósent í
ágúst.

Atvinnuleysi í kjölfar
fellibylsins Katrínar

Margir standa frammi fyrir því að hafa ekki einungis misst heimili sín heldur einnig vinnuna.

Vinnumarkaðurinn í Evrópusamhengi
ÁRSFUNDUR VINNUMÁLASTOFNUNAR VAR HALDINN FYRIR SKEMMSTU.

Ársfundur Vinnumálastofnunar var
haldinn 29. september. Auk venjulegra
aðalfundarstarfa voru haldin nokkur er-
indi á fundinum. Hugrún Jóhannes-
dóttir, forstöðumaður Vinnumiðlunar
höfuðborgarsvæðisins, fjallaði fyrst um
atvinnuleysi í þensluástandi á vinnu-
markaði.

Þá voru haldin tvö gestaerindi. Line
Eldring, verkefnisstjóri hjá FAFO, kynnti
skýrslu um áhrif stækkunar EES á nor-
rænan vinnumarkað og Barbara Pol-
anska Sila, verkefnisstjóri EURES vinnu-
miðlunar í Póllandi, fjallaði um flæði
vinnuafls frá Póllandi til Vestur-Evrópu
eftir stækkun Evrópusambandsins.

Hjá Útlendingastofnun hafa nú verið gerðar breytingar á verklagi við afgreiðslu
umsókna um atvinnuleyfi fyrir ríkisborgara átta nýrra aðildarríkja EES-samn-
ingsins. Umsóknir eru nú afgreiddar á tveimur til þremur vikum frá því þær
berast Útlendingastofnun í stað þriggja til fjögurra mánaða áður.

Breytingar á verklagi
AFGREIÐSLA UMSÓKNA UM ATVINNULEYFI.

Stjórn Samtaka atvinnulífsins
kallar eftir samstarfi við verka-
lýðshreyfinguna og aðkomu
stjórnvalda að lausn sem geti
komið í veg fyrir yfirvofandi
uppsögn kjarasamninga. Í
ályktun frá stjórn SA segir að
stjórnvöld verði að horfast í
augu við ábyrgð sína á vaxandi
verðbólgu, metviðskiptahalla,
útlánaþenslu og skuldaaukn-
ingu heimilanna í landinu. Það

verði að taka á því jafnvægis-
leysi sem einkenni íslenskan
þjóðarbúskap um þessar mund-
ir og auka aðhald opinberra
fjármála. Kaupmáttur launa
landsmanna sé nú hærri en
nokkru sinni fyrr og við blasi að
frekari hækkanir launa en
þegar hefur verið samið um að
taki gildi um næstu áramót
muni valda tjóni sem íslenskt
efnahagslíf þurfi síst á að halda.

Kalla› eftir samstarfi
Framhald kjarasamninga krefst samstarfs stjórnvalda og
aðila vinnumarkaðar að mati stjórnar SA.

Fjallað var um atvinnuleysi í þensluástandi á ársfundi Vinnumálasambandsins. 
MYND ÚR SAFNI.
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Áslandsskóli (585 4600 leifur@aslandsskoli.is)
Enskukennsla í unglingadeildum
Almenn kennsla á yngsta stigi

Hraunvallaskóli (590 2800 
hraunvallaskoli@hraunvallaskoli.is)
Skólaliði (50% e.h.)

Setbergsskóli (565 1011 gudosk@sebergsskoli.is)
Skólaliði

Víðistaðaskóli (595 5800 sigurdur@vidistadaskoli.is)
Skólaliði

Öldutúnsskóli (555 1546 herla@oldutunsskoli.is)
Skólaliði

Hlíðarendi (555 1440 hlidarendi@hafnarfjordur.is)
Aðstoðarmaður í eldhús

Tjarnarás (565 9710 tjarnaras@hafnarfjordur.is)
Leikskólakennarar

Stekkjarás (517 5920 stekkjaras@hafnarfjordur.is)
Leikskólakennarar, allan daginn eða hálfan
Skilavaktir

Víðivellir (555 2004 vidivellir@hafnarfjordur.is)
Leikskólakennarar

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

Fræðslustjórinn í Hafnarfirði

Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar

Lausar stöður

Hollt og Gott ehf. óskar eftir að
ráða bifreiðastjóra til starfa. 

Nánari upplýsingar veitir 
Ægir Kópsson í síma 862-9106. 

Sjá ennfremur: www.kopavogur.is og www.job.is 

KÓPAVOGSBÆR

LAUS STÖRF
við leikskóla Kópavogs
• Leikskólakennarar. Kópavogsbær starf-

rækir 16 leikskóla fyrir börn á  aldrinum 
1 – 5 ára.  Í leikskólunum er unnið
metnaðarfullt starf, en hver leikskóli hefur
sína skólanámskrá og sína áhersluþætti í
starfinu.

• Sérkennslustjórar. Starfssvið þeirra er
að halda utan um sérkennslu í einstaka
leikskólum.

• Matráðar og aðstoð í eldhús

Um er að ræða bæði heil störf og hluta störf.
Hvetjum karla jafnt sem konur til að sækja um
störfin.
Laun samkvæmt kjarasamningi Launanefndar
sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.

Upplýsingar um leikskóla Kópavogs er að finna
á heimasíðu Kópavogs www.kopavogur.is, þar
sem einnig er hægt að sækja um störfin.

Nánari upplýsingar veitir
Gerður Guðmundsdóttir, 

leikskólaráðgjafi á 
Fræðsluskrifstofu 

Kópavogs 
s. 570 1600.
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Landsbankinn
Eignastýringarsvið

Nánari upplýsingar veita Stefán H. Stefánsson, framkvæmdastjóri 

Eignastýringarsviðs, í síma 410 7151, og Atli Atlason, framkvæmdastjóri 

Starfsmannasviðs, í síma 410 7904.

Umsóknir sendist til Atla Atlasonar á netfangið atlia@landsbanki.is 

fyrir 16. október nk.

Stýring skuldabréfasjóða
Helstu verkefni:
• Aðstoð við stýringu skuldabréfasjóða Landsbankans

• Rannsóknir og greining á innlendum og erlendum skuldabréfamörkuðum

• Þátttaka í þróun viðskiptatækifæra

Eignastýring safna
Helstu verkefni:
• Stýring eignasafna fyrir viðskiptavini bankans

• Frumkvæði og þátttaka í mótun fjárfestingarstefnu

• Þátttaka í öflun nýrra viðskipta

• Þjónusta við viðskiptavini eignastýringar

Sala sjóðaafurða
Helstu verkefni:
• Sala á sjóðaafurðum Landsbankans í alþjóðlegu umhverfi

• Markviss greining á viðskiptatækifærum og öflun nýrra viðskipta

• Kynningar á afurðum Landsbankans

Menntun/hæfni:
• Háskólapróf í hagfræði/viðskiptafræði eða sambærilegu

• Frumkvæði, kraftur og metnaður í starfi

• Reynsla af fjármálamarkaði

• Sjálfstæði í hugsun og vinnubrögðum

• Hæfni í mannlegum samskiptum

Vegna aukinna umsvifa óskum við eftir að ráða til okkar kraftmikla 

sérfræðinga á eignastýringarsvið bankans. Starfsemi sviðsins felst í rekstri 

verðbréfa-, fjárfestingar- og fagfjárfestasjóða, auk rekstrar lífeyrissjóða og 

ávöxtunar fjármuna fyrir þriðja aðila. Landsbankinn er nú með yfir 240 ma.kr. 

í stýringu og starfar í krefjandi, alþjóðlegu umhverfi þar sem metnaður og 

vilji starfsmanna til að ná árangri eru lykilþættir. 

 

Um er að ræða þrjú störf sem fela í sér sérhæfð verkefni á sviði 
eignastýringar og sölu verðbréfasjóða til fagfjárfesta.

Landsbankinn er eitt stærsta

fjármálafyrirtæki landsins og 

veitir alhliða fjármálaþjónustu

til einstaklinga, fyrirtækja og 

stofnana.

Landsbankinn leitast við að ráða 

til sín og hafa í sínum röðum 

framúrskarandi starfsfólk og efla 

það í störfum sínum.

Til að stuðla að vexti og arðsemi 

bankans er áhersla lögð á 

skemmtilegan vinnustað, starfs- 

ánægju og gott starfsumhverfi, 

sem og markvissa starfsþróun 

og þekkingu starfsfólks. 

Það er viðhorf stjórnenda

Landsbankans að starfsfólkið, 

metnaður þess, kraftur og 

hollusta, séu lykillinn að 

farsælum rekstri bankans.
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Orkuveita Reykjavíkur er 
sjálfstætt þjónustufyrirtæki sem 
aflar og dreifir vistvænni orku á 
sem hagkvæmastan hátt og í sátt 
við umhverfið.  

Á þjónustusvæði fyrirtækisins 
býr meira en helmingur íslensku 
þjóðarinnar.

Stefna Orkuveitunnar er að 
veita viðskiptavinum sínum bestu 
mögulegu þjónustu og sjá þeim 
fyrir ódýrri vistvænni orku sem 
framleidd er úr endurnýjanlegum 
íslenskum orkulindum. Þannig 
stuðlar fyrirtækið að aukinni 
notkun hreinnar innlendrar orku 
og leggur um leið sitt af mörkum 
til nýsköpunar og framfara í 
landinu.

Starfsemi Orkuveitu Reykjavíkur 
tekur mið af skynsamlegri 
nýtingu orkulinda og fyrirtækið 
er til fyrirmyndar í umgengni á 
eigin umráðasvæðum og vinnur 
þar að uppgræðslu lands og 
friðun dýralífs. 

Það er stefna Orkuveitu Reykja- 
víkur að auka hlut kvenna í 
stjórnunar- og ábyrgðarstöðum 
innan fyrirtækisins.

Framkvæmdasvið Orkuveitu Reykjavíkur óskar að ráða öflugt 
fólk til starfa í tímabundin og framtíðarstörf. 
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Um er að ræða vinnu við dreifikerfi í vatni, hita, rafmagni, gagnaveitu og fráveitu.
Um öll störfin gildir að viðkomandi þarf að vera tilbúinn til að fást við þau fjölbreyttu
kerfi sem Framkvæmdasviðið sinnir. Mikil vinna er framundan og er óskað eftir
öflugum verkamönnum og iðnaðarmönnum.

Við leitum að duglegum og samviskusömum einstaklingum með færni í mannlegum 
samskiptum.  Ef þú ert einstaklingur með áðurnefnda hæfileika getur orðið um 
framtíðarráðningu að ræða.  

Æskilegt er að viðkomandi hafi eitthvað af eftirfarandi réttindum/reynslu en þó ekki 
skilyrði:
 • Málmiðnaðarmenntun og/eða rafiðnaðarmenntun
 • Reynsla af sambærilegum verkum
 • Vinnuvélaréttindi (litlar og meðalstórar vinnuvélar)
 • Námskeið í Jarðlagnatækni og/eða reynsla af jarðlagnavinnu
 • Aukin ökuréttindi

Upplýsingar og umsjón með úrvinnslu umsókna hafa Helga Jónsdóttir (helga@img.is) 
og Hildur Sif Arnardóttir (hildursif@img.is) hjá Mannafli-Liðsauka. Umsóknarfrestur 
er til og með 16. október nk.

Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja um störfin á heimasíðu Mannafls-Liðsauka:

www.mannafl.is og sendið jafnframt ferilskrá.

Farið er með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

Starfsfólk óskast Hrafnista í Reykjavík 
- Lausar stöður

Aðhlynning
Óskum eftir starfsfólki í aðhlynningu. Dagvinna eða vakta-
vinna. Starfshlutfall og vinnutími samkomulag. Einnig eru
í boði stuttar vaktir, t.d. frá kl 8-13 eða 18-22

Sjúkraliðar
Lausar eru stöður sjúkraliða í dagvinnu eða vaktavinnu.
Starfshlutfall og vinnutími samkomulag. 

Vinnustofa
Kannt þú að mála, vinna með gler og búa til skemmtilega
hluti úr margvíslegu efni.Getur þú miðlað til annara? 
Við leitum að starfsmanni í 80% starfshlutfall, dagvinna
skv. samkomulagi.

Hrafnista Hafnarfirði 
- Lausar stöður

Aðhlynning
Óskum eftir starfsfólki í aðhlynningu. Dagvinna eða vakta-
vinna. Starfshlutfall og vinnutími samkomulag. Einnig eru
í boði stuttar vaktir, t.d. frá kl 8-13 eða 18-22

Sjúkraliðar
Lausar eru stöður sjúkraliða í dagvinnu eða vaktavinnu.
Starfshlutfall og vinnutími samkomulag. 

Upplýsingar veitir starfsmannaþjónustan í síma 585-9529.
Einnig upplýsingar og umsóknareyðublöð á heimasíðu
Hrafnistu www.hrafnista.is
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Óskum eftir að ráða duglega og sam-
viskusama starfsmenn til ræstinga-
þjónustu á höfuðborgarsvæðinu. 
Um framtíðar störf er að ræða og þau
snúast um:

Morgunræstingar
Óskum eftir starfsmanni til morgunræstinga, unnið frá
kl: 8.00. Góður og skemmtilegur vinnustaður. Ráðið í
starfið fljótlega.

Síðdegisræstingu
Viljum ráða til okkar manneskju til að sinna daglegum
ræstingum á skrifstofu- og afgreiðsluhúsnæði. Góðir
vinnustaðir, unnið er frá kl 16.00 og 17.00 alla virka
daga. Ráðið í starfið strax.

Síðdegisafleysingar
Leitum að vönduðum starfsmönnum til afleysinga í
ræstingum seinnipartinn alla virka daga. Um er að ræða
hlutastörf við ræstingar á mjög fjölbreyttum vinnustöð-
um víða um höfuðborgarsvæðið. Ráðning fljótlega. 

Næturræstingar
Óskum eftir starfsfólki til ræstinga að nóttu til, frá kl
4.00 e.m. á svæði 110. Unnið er í 7 daga og síðan frí í 7
daga. Æskilegt aldurstakmark 25 ára, þó ekki skilyrði. 

Dagmaður
Erum að leita eftir starfsmanni í fullt starf. Starfið er
blandað föstum verkefnum og tilfallandi.
Vinnutími er frá kl: 8.00 alla virka
daga vikunnar. 
Ýmis fríðindi 
fylgja starfinu.

LAGERMAÐUR 
– MEIRAPRÓF

Kartöfluverksmiðja Þykkvabæjar hf.,
óskar eftir að ráða lagermann til starfa. 

Viðkomandi þarf að hafa meirapróf til að
geta leyst af bílstjóra/sölumann. Þarf að

geta hafið störf sem fyrst. 

Umsókn sendist Kartöfluverksmiðju Þykkva-
bæjar hf. Austurhrauni 5, 210 Garðabæ, 

eða í tölvupósti á elinborg@karto.is
fyrir 14. október n.k.

ALDO
Opnar í nóvember
Ein stærsta og áhrifamesta tískuskóverslunar-
keðja heims, ALDO, opnar nú sína fyrstu
verslun á Íslandi. Fyrirtækið selur vörur sínar í
yfir 800 verslunum í Bandaríkjunum, Kanada,
Englandi, ásamt um 15 öðrum löndum víðs-
vegar um heiminn. ALDO er eitt þekktasta
vörumerki heimsins í tískuskófatnaði. 
Frá stofnun ALDO verslananna 1972 hafa þær
boðið upp á það heitasta hverju sinni í 
skótísku. Hvar svo sem línurnar eru lagðar,
London, í Paris, New York eða Tokyo, eru 
vörurnar fyrst fáanlegar í ALDO. 

Óskum eftir starfsfólki
til starfa í ALDO 
verslunina í Kringlunni.
Vinsamlegast sendið umsóknir í
tölvupósti til: sjsk@simnet.is

ALDO skór Íslandi
Sera ehf

Starf flugumferðarstjóra er
af mörgum talið eitt erfið-
asta starf sem hægt er að
vinna. Mikið er í húfi og af-
leiðingar þess að starfinu sé
illa sinnt geta verið hræði-
legar. Á Íslandi starfa rúm-
lega hundrað flugumferðar-
stjórar. Fyrir utan beina
stjórnun flugumferðar
byggist flugumferðarstjórn
mjög á samvinnu. Flugum-
ferðarstjórinn verður að
vera mjög fljótur að átta sig
á aðstæðum og taka réttar
ákvarðanir í samræmi við
þær. 

Nám
Námið í heild tekur allt að
fimm ár með vinnu. Fyrstu
réttindum er þó yfirleitt náð
eftir 18 til 21 mánuð. Laun
eru ekki greidd á námstíma
fyrr en fyrstu réttindum er
náð. Hins vegar er greitt

uppihald á námskeiðum er-
lendis, ferðakostnaður og
námskeiðagjöld.

Grunnnám tekur 6 til 9
mánuði. Að því loknu hefst
réttindanám, ýmist í flug-
turnsnámi í Reykjavík eða
Keflavík eða í flugstjórnar-
miðstöð. Bóklegt réttinda-
nám tekur þrjár til fjórar
vikur. Verklegt réttindanám
tekur 8 til 12 mánuði fyrir
hver réttindi.

Til að öðlast réttindi þarf
að fá 75% lágmarkseinkunn
á skriflegu prófi og sýna
góða hæfni í verklegum æf-
ingum. Þjálfari á vinnustað
þarf að samþykkja að nemi
sé hæfur til að fara í próf og
neminn þarf að standast
verklegt lokapróf. 

Inntökuskilyrði
Umsækjendur þurfa að vera
íslenskir ríkisborgarar eða

eiga lögheimili á Íslandi.
Einnig þarf að uppfylla
ákveðin heilsufarsleg skil-
yrði sem flugumferðarstjóri
þarf að hafa. Í fyrsta lagi
eru kröfur um sjón sem eru
tilgreindar í sérstakri reglu-
gerð. Ef viðkomandi notar
gleraugu er hann skyldugur
til að nota þau á meðan hann
er við störf og aukagleraugu
verða alltaf að vera við
hendina í vinnunni. Í sömu
reglugerð eru útlistaðar
kröfur um heyrn, sem þarf
að uppfylla ákveðna fyrir-
fram ákveðna staðla.

Inntökupróf
Fjöldi nemenda sem fara á
grunnámskeið fer eftir þörf
Flugmálastjórnar hverju
sinni ásamt þeim takmörkun-
um sem felast í hámarki
nema sem hægt er að þjálfa
hverju sinni. Inntakan felst í
röð prófa sem hver umsækj-
andi þarf að þreyta. Fyrst má
nefna próf sem er tekið á
tölvu og heitir ATScreen en
þar er prófað í þáttum sem
varða persónuleika, minni,

viðbragðsflýti og fleira. Svo-
kallað TAXI-test er einnig
lagt fyrir umsækjendur en
það er próf í einbeitingu,
skipulagningu og vinnu
undir álagi. Einnig er lagt
fyrir próf í ensku og farið í
hlutverkaleik til að kanna
samstarfshæfni. Heilbrigðis-
skoðun og viðtöl eru einnig
tekin með í reikninginn. Nið-
urstaða úr öllum þessum
prófum er metin af valnefnd
sem síðan ákveður hvaða ein-
staklingar fá að hefja nám.

Að loknu námi
Flugumferðarstjórar vinna
við þrenns konar flugum-
ferðarstjórn, það er flug-
turnsþjónustu, aðflug og
svæðisflugstjórn í flug-
stjórnarmiðstöð.
Öll flug byggjast á fjórum
þáttum, flugtaki og brott-
flugi, leiðarflugi, aðflugi og
lendingu, og þarf hver flug-
vél sem flýgur um svæðið að
skila inn flugáætlun. Flug-
umferðarstjórinn vinnur úr
þessum gögnum og sam-
ræmir aðgerðir.

Hvernig ver›ur ma›ur flugumfer›arstjóri?

Hlín Hólm flugumferðarstjóri.

Flugturninn á Ísafirði. Flugturnar eru einn helsti starfsvettvangur flug-
umferðarstjóra.

Flugumferðarstjórar leiðbeina flugmönnum frá jörðu niðri.
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Sýslumaðurinn í
Keflavík

Hjá Sýslumanninum í Keflavík 
er laust starf löglærðs fulltrúa.

Æskilegt er að starfsmaður 
geti hafið störf frá og með 

1.nóvember 2005 eða eftir samkomulagi. Í
umsókninni þurfa að koma fram upplýsingar um

menntun og fyrri störf. Afrit prófskírteina skulu fylgja
umsókn. Umsóknir þurfa ekki að vera á sérstökum
eyðublöðum, en óskast sendar Sýslumanninum í

Keflavík, Vatnsnesvegi 33, 230 Keflavík.

• Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi 
ríkisins og  Stéttarfélags lögfræðinga í 
ríkisþjónustu 

• Umsóknarfrestur er til 15 . október 2005 
• Reyklaus vinnustaður 

Nánari upplýsingar veita Jón Eysteinsson, 
sýslumaður í síma 420-2428 eða Ásgeir Eiríksson,

staðgengill sýslumanns í s. 420-2436.

Sýslumaðurinn í Keflavík 21. september 2005
Jón Eysteinsson,

sýslumaður

Viðskiptafulltrúi
Sendiráð Bandaríkjanna óskar eftir að ráða viðskiptafulltrúa.

Allar nánari upplýsingar er að finna á heimasíðu sendiráðsins:
www.usa.is.

Umsóknarfrestur er til 12. október 2005.

Múrarar, smiðir og verkamenn óskast til 
starfa. Næg verkefni framundan.

Umsókn á netinu á www.afhus.is

Starfsfólk óskast

S. 534 1600

 

 

Verkefnastjóri í söluver          
 
Vegna aukinna umsvifa leitar SPK að metnaðarfullum einstakling með söluhæfileika. Um er að ræða 
hlutastarf og er unnið frá kl. 16. 
 
Starfssvið: 

Uppbygging söluvers SPK í samvinnu við þjónustustjóra og markaðsdeild. 
Umsjón með söluveri, skipulagningu, útfærslu og eftirfylgni markaðsaðgerða. 
Öflun nýrra viðskiptavina. 
Sala og ráðgjöf á þjónustuþáttum SPK. 
Þátttaka í markaðshópi SPK. 
 
Hæfniskröfur: 

Reynsla af sölu og ráðgjafastörfum nauðsynleg. 
Reynsla af stjórnun hópa er æskileg. 
Sjálfstæð vinnubrögð og frumkvæði. 
Jákvæðni og hæfni í mannlegum samskiptum. 
Góð tölvu- og íslenskukunnátta. 
 
SPK er framsækið fjármálafyrirtæki sem hefur á að skipa samhentum hópi metnaðarfulls starfsfólks í  
skemmtilegu vinnuumhverfi. Stefna SPK er að vera leiðandi fjármálafyrirtæki sem veitir einstaklingum og  
fyrirtækjum persónulega og góða þjónustu.  
 
Umsóknarfrestur er til og með 17.október n.k. Góð laun eru í boði fyrir réttan aðila. Frekari upplýsingar veitir 
Helga Björk Sigbjarnardóttir, forstöðumaður þjónustu- og markaðssviðs í síma 515-1934. Umsóknir sendist á 
tölvupósti til helgabjork@spk.is.  
 
Sparisjóður Kópavogs | Hlíðasmára 19 | Digranesvegi 10 | Afgreiðsla í Select við Smáralind |Sími: 515 1900 | spk@spk.is | www.spk.is 
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ÁHUGAVERT STARF
Við óskum  eftir að ráða starfsmenn á

heimili fyrir fólk með einhverfu,
Jöklaseli 2, Reykjavík.  

Um er að ræða mjög áhugavert og lærdómsríkt
starf í vaktavinnu.  Heilar stöður eða hlutastöður

koma til greina.  Á heimilinu er veitt einstak-
lingsmiðuð þjónusta og unnið er eftir TEACCH

samskiptakerfinu.  Við leitum eftir áreiðanlegu fólki
með jákvæð viðhorf og hæfni í mannlegum sam-

skiptum. Táknmálskunnátta er æskileg en ekki
nauðsynleg.  Skipulögð aðlögun er fyrir nýbyrjað

starfsfólk undir handleiðslu fagfólks.  

Nánari upplýsingar veitir Margrét Steiney,
(margretg@ssr.is) í síma 5611180.  

Einnig veita upplýsingar Stefanía Muller fulltrúi 
(stefania@ssr.is) og Guðný Anna Arnþórsdóttir 

starfsmannastjóri (gudnya@ssr.is) í síma 5331388.  
Heimsíða SSR er  http://www.ssr.is

• Laun eru í samræmi við samninga ríkisins og SFR.  
• Aldurstakmark umsækjenda er 20 ár.
• Umsóknarfrestur er til 23.október 2005.
• Umsóknareyðublöð má nálgast á netinu og á 

skrifstofunni, Síðumúla 39, 3.hæð.

ÞAÐ SAKAR EKKI AÐ ATHUGA MÁLIÐ!

SSR starfar í samræmi við lög um málefni 
fatlaðra. Á SSR er starfað í samræmi við 

jafnréttisáætlun.

Lögfræðingarnir munu starfa við fjölbreytt verkefni og fá tækifæri til faglegrar þróunar. Störfin fela í sér samskipti
við eftirlitsskylda aðila og viðskiptavini þeirra og úrlausn ýmissa mála vegna eftirlits með viðskiptaháttum.

• Vátryggingamarkaður. Í starfinu felst m.a. eftirlit með viðskiptaháttum, vátryggingaskilmálum, upplýsingagjöf
og framkvæmd réttarreglna. Nánari upplýsingar um starfið veitir Rúnar Guðmundsson, sími: 5252 700.

• Verðbréfamarkaður. Í starfinu felst m.a. eftirlit með viðskiptum á markaði, samstarf við Kauphöllina og rannsókn
mála sem varða td. innherjaviðskipti, markaðsmisnotkun og yfirtökur. 
Nánari upplýsingar um starfið veitir Hlynur Jónsson, sími: 5252 700.

FME er vinnustaður með hátt menntunarstig og öfluga liðsheild. Lögð er áhersla á frumkvæði, opinn stjórnunarstíl,
símenntun og skýra verkefnaábyrgð. Starfsfólkið er helsta auðlind FME. Vinnuumhverfið er skemmtilegt og
einkennist af fjölbreytni og þverfaglegri samvinnu. Fjármálamarkaður einkennist af örum breytingum og að því leyti
munu lögfræðingarnir taka virkan þátt í mótun á starfsemi FME. 

Æskilegir eiginleikar sem horft er til:
• Reynsla og þekking sem nýtist í eftirliti á fjármálamarkaði
• Frumkvæði, metnaður og hæfni til þátttöku í hópvinnu
Umsóknarfrestur er til 25. október. Umsóknir og starfsferilsskrá berist til Huldu Guðmundsdóttur,
Fjármálaeftirlitinu, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík eða á netfangið hulda@fme.is

Fjármálaeftirlitið (FME) auglýsir eftir tveimur
lögfræðingum. Annars vegar til starfa á
verðbréfamarkaði og hins vegar á vátryggingamarkaði.LÖGFRÆÐINGAR KÓPAVOGSBÆR

Félagsþjónusta
Kópavogs

Þjónustudeild aldraðra

Ert þú á besta aldri og í leit að fjölbreyttu

starfi?

• Við hjá heimaþjónustu Kópavogs getum

bætt við okkur starfsfólki. Starfið felur í
sér aðstoð við  heimilisstörf og félagslegan
stuðning. Um er að ræða gefandi og áhuga-
vert starf fyrir jákvætt og áreiðanlegt fólk.
Vinnutími og starfshlutfall er samkomulag. 

Æskilegt er að umsækjendur búi yfir þjónustu-
lund og hafi áhuga á mannlegum samskiptum. 

Allar nánari upplýsingar 
veitir fulltrúi í þjónustudeild 

aldraðra í 
síma 570-1400.

„Ég og Kjartan vinur minn
fórum af stað með Tækni-
hliðina vorið 2004. Við höfð-
um verið að vinna í þessum
bransa í ein tíu ár og ákváð-
um að láta reyna á hug-
myndir sem við höfðum
verið að kasta á milli okk-
ar,“ segir Sigvarður Ari.
Hann segir að þó að þeir
hafi verið búnir að móta
hugmyndirnar og hafi vitað
hvað þeir ætluðu að gera
hafi það tekið tíma að setja
þær fram þannig að fólk
skildi hvað þeir væru að
meina. „Það tókst samt að
þróa þessar hugmyndir út í

forrit sem lætur okkur vita
þegar einhverjar vélar í
fyrirtækjum sem eru með
okkar þjónustu fara að haga
sér öðruvísi en þær eiga að
gera. Eftirlitskerfið, sem er
mjög gott, sendir okkur þá
SMS. Við getum séð héðan
hvaða vandamál þarf að
leysa þó að fyrirtækið sé úti
á landi. Við getum gert við
vélar í gegnum netið með
þessum hugbúnaði okkar.“

Sigvarður Ari segir að
þeir Kjartan hafi byrjað að
vinna heima hjá sér en svo
hafi þá vantað vinnuað-
stöðu. Þá hafi þeir fengið

inni á horninu á Skóla-
vörðustíg og Kárastíg.
„Þetta er frekar lítið en
mjög skemmtilegt húsnæði.
Hér opnuðum við Tækni-
hornið í október 2004. Fyrst
við þurftum hvort sem er
að opna verkstæði ákváðum
við bara að bjóða upp á við-
gerðarþjónustu líka.“ Sig-
varður Ari segir að þeir séu
sennilega þekktastir fyrir
að gera við Macintosh-tölv-
ur og geta leyst tónlistar-
vandamál. Tæknihornið er
opið til hálf sjö á kvöldin en
þeir sinna síðan útköllum á
kvöldin og um helgar. Sig-

varður segir að mikið sé að
gera núna því að mesta ann-
ríkið sé alltaf í september.
„Okkur finnst mjög gott að
geta haft hlutina eins og við
viljum og það hefur aldrei
verið eins notalegt á nein-
um vinnustað sem við höf-
um verið á. Móttakan er
eins og lítil stofa og það er
mjög heimilislegt hjá okk-
ur.“

emilia@frettabladid.is

Heimilislegt andrúmsloft
í Tæknihorninu
Sigvarður Ari Huldarsson rekur fyrirtækið Tæknihliðina og viðgerðarþjónustuna 
Tæknihornið ásamt Kjartani Biering.

Sigvarður Ari Huldarsson og
Kjartan Biering í Tæknihorninu.
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Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum hjá borginni. 
Atvinnuauglýsingar má einnig skoða á heimasíðu Reykjavíkurborgar: www.reykjavik.is/storf 

Hjá símaveri Reykjavíkurborgar, 4 11 11 11, færð þú allar upplýsingar um þjónustu og starfsemi borgarinnar og samband við þá starfsmenn sem þú þarft að ná í. 

Menntasvið annast starfsemi og rekstur grunnskóla og leik-
skóla. Í því felst þróun grunnskóla- og leikskólastarfs, undirbún-
ingur stefnumörkunar, mat og eftirlit með skólastarfi og upplýs-
ingamiðlun fyrir menntaráð og starfshópa á vegum ráðsins. 

Áhugaverð störf í boði

MENNTASVIÐ

Störf í grunnskólum Reykjavíkurborgar

Lausar eru til umsóknar eftirfarandi
stöður í grunnskólum Reykjavíkurborgar.

Austurbæjarskóli, sími 561 2680

Kennarar óskast í eftirfarandi stöður:

• Forfallakennslu/stundakennslu í hlutastörf , 50%-75 % stöður til að 
sinna tilfallandi forföllum í vetur.

Menntunar- og hæfniskröfur:
Kennarapróf
Hæfni í mannlegum samskiptum
Reynsla og áhugi á að starfa með börnum
Nákvæmni í vinnubrögðum

• Stuðningsfulltrúi í 50 % starf.
Hæfniskröfur:
Hæfni í mannlegum samskiptum
Reynsla og áhugi á að starfa með börnum
Nákvæmni í vinnubrögðum

Borgaskóli, sími 577 2900

• Skólaliði í baðvörslu (stúlkna) 100% starf. Starfið felst m.a. í gæslu á
börnum og almennum þrifum.

Hæfniskröfur:
Hæfni í mannlegum samskiptum
Reynsla og áhugi á að starfa með börnum
Nákvæmni í vinnubrögðum

Hlíðarskóli, sími 552 5080

• Umsjónarkennari óskast í 5. bekk. Um er að ræða 100% stöðu.

Menntunar- og hæfniskröfur:
Kennarapróf
Hæfni í mannlegum samskiptum
Reynsla og áhugi á að starfa með börnum
Nákvæmni í vinnubrögðum

• Skólaliði í baðvörslu (drengja) 100% starf. Starfið felst m.a. í gæslu 
á börnum og almennum þrifum.

Hæfniskröfur:
Hæfni í mannlegum samskiptum
Reynsla og áhugi á að starfa með börnum
Nákvæmni í vinnubrögðum

Húsaskóli í síma 567 6100/664 8245

Kennarar óskast í eftirfarandi stöður:
• Heimilisfræðikennara til kennslu í heimilisfræðum í 1.-9. bekk 100%

staða. 
• Tónmenntakennara eða leiklistarkennara vantar í 1.-7. bekk. Um er 

að ræða 13 tíma kennslu á viku tvo daga vikunnar. 

Menntunar- og hæfniskröfur:
Kennarapróf
Hæfni í mannlegum samskiptum
Reynsla og áhugi á að starfa með börnum
Nákvæmni í vinnubrögðum

• Skólaliða vantar í 100% starf. Starfið felst m.a. í því að aðstoða nem-
endur í leik og starfi, aðstoð í matsal nemenda og ræstingu. 

Hæfniskröfur:
Hæfni í mannlegum samskiptum
Reynsla og áhugi á að starfa með börnum
Nákvæmni í vinnubrögðum

• Kokkur/matráður óskast til að sjá um mötuneyti nemenda. 

Menntunar- og hæfniskröfur:
Menntun á sviði matreiðslu
Góð þekking á næringarfræði
Þekking á rekstri

Hvassaleitisskóli sími 570 8800
• Starfsmaður skóla í 100%. Starfið felst m.a. í gæslu á börnum og   

tilfallandi verkefnum.

Hæfniskröfur:
Hæfni í mannlegum samskiptum
Reynsla og áhugi á að starfa með börnum
Nákvæmni í vinnubrögðum

Langholtsskóli í síma 553 3188/6648280

• Skólaliðar. Um er að ræða tvö 100% störf, hlutastarf eða ræstingu 
seinnipart dags. Störfin felast m.a. í því að aðstoða nemendur í leik 

og starfi, aðstoð í matsal nemenda og ræstingu. 

Hæfniskröfur:
Hæfni í mannlegum samskiptum
Reynsla og áhugi á að starfa með börnum
Nákvæmni í vinnubrögðum
• Stuðningsfulltrúi

Hæfniskröfur:
Hæfni í mannlegum samskiptum
Reynsla og áhugi á að starfa með börnum
Nákvæmni í vinnubrögðum

Melaskóli, sími 535 7500
• Skólaliða vantar í 100% starf. Starfið felst m.a. í því að aðstoða 

nemendur í leik og starfi, aðstoð í matsal nemenda og ræstingu. 

Hæfniskröfur:
Hæfni í mannlegum samskiptum
Reynsla og áhugi á að starfa með börnum
Nákvæmni í vinnubrögðum

Selásskóli, sími 567 2600
• Skólaliða vantar í 100% starf. Starfið felst m.a. í því að aðstoða 

nemendur í leik og starfi, aðstoð í matsal nemenda og ræstingu. 

Hæfniskröfur:
Hæfni í mannlegum samskiptum
Reynsla og áhugi á að starfa með börnum
Nákvæmni í vinnubrögðum

Víkurskóli, sími 545 2700
• Skólaliðar í 100% stöður og/eða hlutastarf til þess að sinna baðvörslu   

og ræstingu.
• Stuðningsfulltrúi

Hæfniskröfur:
Hæfni í mannlegum samskiptum
Reynsla og áhugi á að starfa með börnum
Nákvæmni í vinnubrögðum

• Umsjónarmaður skóla. Í starfinu felst m.a eftirlit og verkstjórnun 
vegna viðhalds og ræstingar húsnæðisins, eftirlit með skólalóð og 
búnaði og umsjón með að aðbúnaður sé í lagi.

• Sérkennari

Menntunar og hæfniskröfur:
Sérkennaranám
Reynsla af vinnu með einstaklingum með þroskafráviki æskileg
Færni í mannlegum samskiptum
Skipulagshæfni, áreiðanleiki og nákvæmni í starfi

• Þroskaþjálfi

Menntunar og hæfniskröfur:
Þroskaþjálfamenntun
Reynsla af vinnu með einstaklingum með þroskafráviki æskileg
Færni í mannlegum samskiptum
Skipulagshæfni, áreiðanleiki og nákvæmni í starfi

Upplýsingar veita skólastjórar og aðstoðarskólastjórar í viðkomandi
skólum. Umsóknir ber að senda til viðkomandi skóla. Laun eru sam-
kvæmt kjarasamningum Reykjavíkurborgar við viðkomandi stéttarfélög.
Nánari upplýsingar um laus störf er að finna á www.grunnskolar.is

Störf í leikskólum Reykjavíkurborgar

Viltu vinna þar sem yfir 90% starfsmanna eru
ánægðir í starfi

Óskað er eftir leikskólakennurum til starfa í eftirtalda leikskóla hjá
Reykjavíkurborg:

Austurborg, Háaleitisbraut 70 í síma 588-8545. Um er að ræða 100%
stöður.
austurborg@leikskolar.is

Brekkuborg, Hlíðarhúsum 1 í síma 567-9380. Um er að ræða 100%
stöður.
brekkuborg@leikskolar.is

Dvergasteinn, Seljaveg 12 í síma 551-6312. Um er að 100% stöður.
dvergasteinn@leikskolar.is

Drafnaborg, Drafnarstíg 4 í síma 552-3727. Um er að ræða 100%
stöður en hlutastörf koma til greina.
drafnarborg@leikskolar.is

Geislabaugur, Kristnibraut 26 í síma 517-2560. Um er að ræða 100%
stöður og 50% stöðu eftir hádegi.
geislabaugur@leikskolar.is

Kvarnaborg, Árkvörn 4 í síma 567-3199. Um er að ræða 100% stöður.
kvarnaborg@leikskolar.is

Laufskálar, Laufrima 9 í síma 587-1140. Um er að ræða 100% stöður.
laufskalar@leikskolar.is

Leikgarður, Eggertsgötu 12-14 í síma 551-9619. Um er að ræða 100%
stöður.
leikgardur@leikskolar.is

Lækjaborg v/Leirulæk í síma 568-6351. Um er að ræða 100% stöður.
laekjarborg@ leikskolar.is

Njálsborg, Njálsgötu 9 í síma551-4860. Um er að ræða 100% stöður.
njalsborg@ leikskolar.is

Rofaborg, Skólabæ 6 í síma 567-2290/ 587-4816. Um er að ræða
100% stöður.
rofaborg@ leikskolar.is

Rauðaborg, Viðarási 9 í síma 567-2185. U er að ræða 100% stöður.
raudaborg@leikskolar.is

Sjónarhóll, Völundarhús 1 í síma 567-8585. Um er að ræða 100%
stöður. sjonarholl@leikskolar.is

Sólhlíð, Engihlíð 8 í síma 551-4870. Um er að ræða 100% stöður.
solhlid@ leikskolar.is

Vesturborg, Hagamel 55 í síma 552-2438. Um er að ræða 100%
stöður. vesturborg@ leikskolar.is

Ægisborg, Ægisíðu 104 í síma 551-4810. Um er að ræða 100% stöður.
aegisborg@ leikskolar.is

Ösp, Iðufelli 16 í síma 557-6989. Um er að ræða 100% stöður.
osp@ leikskolar.is

Menntunar- og hæfniskröfur:
Leikskólakennaramenntun, önnur háskólamenntun eða reynsla á sviði
uppeldis og kennslu
Færni í mannlegum samskiptum
Frumkvæði í starfi
Jákvæðni og áhugasemi
Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð

Deildarstjóri

Óskað er eftir deildarstjóra til starfa við eftirtalda leikskóla.

Hamraborg, Grænahlíð 24 í síma 553-6905. Um er að ræða 100%
stöðu.
hamraborg@leikskolar.is

Ösp, Iðufelli 16 í síma 557-6989. Um er að ræða 100% stöðu.
osp@ leikskolar.is

Menntunar- og hæfniskröfur:
Leikskólakennaramenntun áskilin
Hæfni og reynsla í stjórnun
Færni í mannlegum samskiptum
Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
Frumkvæði, áhugi og metnaður í starfi

Sérkennsla
Stöður sérkennara eru lausar til umsóknar í eftirtöldum leikskólum:

Geislabaugur, Kristnibraut 26 í síma 517-2560. Starfshlutfall er sam-
komulagsatriði. geislabaugur@ leikskolar.is

Fellaborg, Völvufelli 9 í síma 557-2660. Um er að ræða 100% stöðu.
fellaborg@ leikskolar.is

Heiðarborg, Selásborg 56 í síma 557-7350. Um er að ræða 75% stöðu.
heidarborg@ leikskolar.is

Seljakot, Rangárseli 15 í síma 557-2350. Um er að ræða 80-100%
stöðu. seljakot@ leikskolar.is

Sólbakki, Stakkahlíð 19 í síma 552-2725. Um er að ræða 75% stöðu.
solbakki@ leikskolar.is

Ægisborg, Ægisíðu 104 í síma 551-4810. Um er að ræða 100% stöðu.
aegisborg@ leikskolar.is

Menntunar- og hæfniskröfur:
Leikskólasérkennari, þroskaþjálfi eða háskólamenntun á sviði uppeldis-
eða sálfræði.
Reynsla af vinnu með einstaklingum með þroskafrávik æskileg
Færni í mannlegum samskiptum
Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
Nákvæmni í starfi

Nánari upplýsingar um þessi störf veita leikskólastjórar í viðkomandi
leikskólum. Einnig veitir starfsmannaþjónusta Menntasviðs upplýsingar í
síma 411 7000. Laun eru samkvæmt kjarasamningum Reykjavíkur-
borgar við viðkomandi stéttarfélög. Umsóknareyðublað og nánari upp-
lýsingar um laus störf er að finna á heimasíðunni www.leikskolar.is
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Skógarhlí› 12 • 105 Reykjavík • Sími 520 4700 • Bréfasími 520 4701 • www.hagvangur.is

Sala á rekstrarvörum
til landbúna›ar

Starfi› felur í sér mikil samskipti vi› vi›skiptavini og flví geta fylgt fer›alög
innanlands.

Vi› gerum flær kröfur til okkar sölumanna a› fleir hafi mikla hæfni í mannlegum
samskiptum, s‡ni frumkvæ›i og geti unni› sjálfstætt.

Reynsla e›a menntun sem tengist landbúna›i er kostur.

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is og er umsóknarfrestur til og me›
16. október 2005.

Nánari uppl‡singar um starfi› veitir Albert Arnarson rá›gjafi hjá Hagvangi,
albert@hagvangur.is

- vi› rá›um

Mjólkurfélag Reykjavíkur hf hefur frá
stofnun félagsins ári› 1917 sérhæft
sig í fljónustu vi› landbúna›inn. Félagi›
rekur fó›urverksmi›ju vi› Sundahöfn
og MR-bú›ina á Lynghálsi 3.

Mjólkurfélag Reykjavíkur hf
Korngör›um 5
104 Reykjavík

Starfi› felur í sér sölu á rekstrarvörum MR til
landbúna›ar og búreksturs.

Járniðnaðarmenn
Óskum að ráða nú þegar vana járniðnaðarmenn sem
geta unnið sjálfstætt í smærri sem og stærri hópum.

Plötusmiði
Stálskipasmiði

Vélvirkja
Rafsuðumenn

Einnig óskum við að ráða aðstoðarmenn sem hefðu áhuga
á að komast á samning hjá okkur.

Umsóknareyðublöð liggja frammi á skrifstofu Kaplahrauni 17. 

Upplýsingar einnig veittar í síma 660 9660 - Eiríkur og 660 9670 -
Guðmundur, virka daga frá 8:30 - 16:30. 

Vélsmiðja Orms og Víglundar var stofnuð árið 1973, hún hefur sér-
hæft sig í nýsmíði á tækjum og vélbúnaði fyrir iðnað og virkjanir. Fyr-
irtækið er einnig í viðhaldi og þjónustu á skipum og bátum þar sem
lögð er rík áhersla á vönduð vinnubrögð. Grunn einingar þess eru
plötuverkstæði, renniverkstæði, trésmíðaverkstæði, slippur og flotkví-
ar. verkstæði, renniverkstæði, trésmíðaverkstæði, slippur og flotkvíar.

BM VALLÁ EHF.  B ÍLDSHÖFÐA 7

BÍLSTJÓRAR
BM Vallá ehf. óskar eftir að ráða röska og

duglega bílstjóra með meirapróf sem steypu-
bílstjóra hjá fyrirtækinu, bæði í Reykjavík og

á Akranesi. 

Mikil verkefni framundan og góð laun í boði. 

Allar nánari upplýsingar veitir Sigurður Árnason í síma 860 5010. 
Vinsamlegast sendið upplýsingar og fyrirspurnir á sigurdur@bmvalla.is
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KÓPAVOGSBÆR

LAUS STÖRF
Byggingarfulltrúi/bæjarskipulag:

•Skrifstofustarf

•Afgreiðslustarf

Héraðsskjalasafn:
•Starf héraðsskjalavarðar

Félagsþjónusta:
•Aðstoð við heimilisstörf

•Félagsleg heimaþjónusta

•Liðveisla

Íþróttamiðstöðin Versalir:
•Helgarvinna baðvarsla/afgreiðsla

•Hlutastarf baðvarsla kvenna

Sundlaug Kópavogs:
•Laugarvarsla/baðvarsla kvenna

GRUNNSKÓLAR KÓPAVOGS:
Digranesskóli:

•Gangavörður/ræstir

Hjallaskóli:
•Matráður 70%

•Dægradvöl 50%

Kársnesskóli:
•Íþróttakennari 4 st. á viku

•Forfallakennari

•Dægradvöl

Kópavogsskóli:
•Skólaritari

•Forfallakennari

Lindaskóli:
•Starfsmenn í Dægradvöl

•Forfallakennari

Snælandsskóli:
•Starfsmaður í Dægradvöl

•Gangavarsla/ræsting

Nánari upplýsingar á:
www.kopavogur.is

og www.job.is

Styrktarfélag vangefinna
Garðyrkjufræðingur óskast til starfa í
afleysingar í gróðurhúsi Bjarkaráss. 

Um er að ræða 100% starf frá október 2005 til 
ársloka 2006. Gróðurhúsið hefur vottun um lífræna

ræktun frá Vottunarstöðinni Túni.  Bjarkarás er 
staðsettur í Stjörnugróf 9 og er opinn frá 8.30-16.30

virka daga. Þangað sækja 45 einstaklingar 
fjölbreytta þjónustu og þjálfun. 

Starf garðyrkjufræðings felst í skipulagningu og um-
sjón með ræktun. Hann þarf einnig að aðlaga verk-
efni í gróðurhúsi að þörfum fatlaðra starfsmanna í

samvinnu við þroskaþjálfa.

Umsóknir þurfa að berast á Bjarkarás eða skrifstofu
félagsins sem fyrst.

Nánari upplýsingar veita Þórhildur Garðarsdóttir 
forstöðuþroskaþjálfi og Valgerður Unnarsdóttir 

yfirþroskaþjálfi í síma 568-5330.
Hægt er að nálgast umsóknareyðublöð og upplýs-

ingar um Styrktarfélagið á heimasíðu þess,
http://www.styrktarfelag.is

Ofangreint starf tekur laun samkvæmt gildandi
kjarasamningum.
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Atvinna – lager
Sindra-Stál hf óskar að ráða traustan 
og duglegan starfsmann í vöruhús, 

þarf að hafa lyftarapróf.

Æskilegt er að viðkomandi hafa einhverja reynslu 
og þekkingu í málmiðnaði og geti hafið störf sem

fyrst. Um er að ræða framtíðarstarf.

Umsóknir sendist: Sindra-Stál hf, Klettagörðum 12,
104 Reykjavík – merkt: Vöruhús

eða með tölvupósti verkstjori@sindri.is

Sindra-Stál hf. þjónar íslenskum fyrirtækjum 
með stál, málma, verkfæri, vélar og festingavörur 

í hæsta gæðaflokki.

Fyrirtækið vill vera þekkt sem góður 
og eftirsóttur vinnustaður.

Styrktarfélag vangefinna

Dagvistunin Lyngás
óskar eftir starfsmanni í eldhús. 

Um er að ræða 85-90% starf í dagvinnu. Matreitt er fyrir
um 50 manns. Lyngás er sérhæft dagheimili, staðsett í
Safamýri 5 og er opið frá 8.00-16.30 á virkum dögum.
Þangað sækja börn og unglingar á aldrinum 1-18 ára þjón-
ustu. 

Staðan er laus nú þegar eða eftir nánara samkomulagi.
Allar nánari upplýsingar veita Birna Björnsdóttir og Hrefna
Þórarinsdóttir í síma 553-8228 alla virka daga.

Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningum Eflingar.
Hægt er að nálgast upplýsingar um Styrktarfélagið 
á heimasíðu þess http://www.styrktarfelag.is
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10-11 er framsækið fyrirtæki í örum vexti. 10-11 
er fremsta þægindaverslun landsins með 35 
verslanir, þar af 31 á höfuðborgarsvæðinu. 
Velgengni sína þakkar fyrirtækið fyrst og fremst 
starfsfólki sínu. Því er ætíð lögð áhersla á að 
gott fólk veljist til starfa.

10-11 óskar eftir duglegu og jákvæðu starfs- 
fólki í fullt starf og hlutastarf í verslanir 10-11. 
Umsækjendur þurfa að vera 18 ára á árinu, 
þjónustulundaðir, vinnusamir og áreiðanlegir.  
Margs konar vaktir eru í boði. 

Margvísleg fríðindi fylgja starfinu.
 
Umsækjendur fylli út umsókn á www.10-11.is 
eða sendi ferilskrá til Guðrúnar Helgu, 
gudrun.h@10-11.is. Hún veitir einnig nánari 
upplýsingar.

Vilt þú vera með í 

ferskasta 
liði landsins?

Velferðarsvið

Búsetuþjónusta fyrir geðfatlaða

Óskað er eftir starfsmönnum í
vaktavinnu við Búsetuþjónustu
geðfatlaðra.

Starfði felst í að styðja íbúa til sjálfshjálpar með því m.a.
að styrkja þá til félagslegrar þátttöku þannig að þeir geti
tekið sem mestan þátt í samfélaginu á sínum forsendum
og þurfi sem minnst á stofnanadvöl að halda.

Launakjör eru skv. kjarasamningum Reykjavíkurborgar og
viðkomandi stéttarfélags.

Skriflegar umsóknir berist Velferðarsviði Reykjavíkurborgar,
Tryggvagötu 17, merktar ìBúsetuþjónusta fyrir geðfatlaðaî
fyrir 20. október nk.

Nánari upplýsingar veitir Hervör A. Árnadóttir, 
forstöðumaður í síma 822-3078 eða á netfangið 
hervor.alma.arnadottir@reykjavik.is

Velferðarsvið fer með ábyrgð á velferðarþjónustu Reykjavíkurborg-
ar þ.m.t. barnavernd og félagsþjónustu fyrir alla aldurshópa. Í því
felst undirbúningur stefnumótunar í velferðarmálum, áætlanagerð,
samhæfing og samþætting á sviði velferðarþjónustu, eftirlit og mat

á árangri og þróun nýrra úrræða.

Eykt óskar eftir a› rá›a tækni-, verk-, e›a byggingafræ›ing til
starfa sem tæknima›ur e›a verkfnisstjóri.

Eykt er me›al stærstu og kraftmestu verktakafyrirtækja
landsins. Vi› leggjum áherslu á gæ›i og nútímaleg vinnubrög›,
í hönnun og handverki. Hjá Eykt starfar yfir 200 manna
samhentur hópur sem hlakkar til a› vinna me› flér.

Fullum trúna›i heiti›.

Nánari uppl‡singar veitir Páll Daníel Sigur›sson, svi›stjóri
framkvæmdasvi›s, í síma 822 4422 e›a palld@eykt.is.

VERKEFNISSTJÓRI
TÆKNIMA‹UR

Viltu starfa í gefandi og
fjölbreytilegu umhverfi ? 

Okkur vantar starfsfólk til liðs við
okkur á  þjónustukjarna fyrir fatlaða 

í Reykjavík. 

Hlutastörf í boði, 30% - 70%, 
nætur - helgar - og dagvaktir. 

Skipulögð aðlögun er  fyrir nýtt starfsfólk 
undir handleiðslu.  

Við óskum eftir fólki á öllum aldri og með 
ýmiskonar bakgrunn  

Æskilegir eiginleikar umsækjenda: 
• Áhugi á að vinna með fötluðum einstaklingum;
• Hæfni í mannlegum samskiptum;
• Jákvæð viðhorf

Nánari upplýsingar um störfin gefur Eva Kristjánsdóttir
forstöðuþroskaþjálfi, eva@ssr.is; sími 533-1388. 

Frekari upplýsingar um starfsemi SSR  er að finna á
heimasíðunni www.ssr.is

• Laun eru í samræmi við samninga ríkisins og 
viðkomandi stéttarfélags.

• Umsóknarfrestur er til   23.október 2005. 
• Aldurstakmark umsækjenda er 20 ár.
• Umsóknareyðublöð liggja frammi á skrifstofunni  

Síðumúla 39 og á fyrrnefndri heimasíðu SSR

Á SSR er unnið í samræmi við  jafnréttisáætlun.

Skeiðarás 8 • 210 Garðabæ

Málmsmiðir - Trésmiðir
Okkur vantar smiði sem hafa áhuga á smíði á
vönduðum innréttingum og tækjum úr ryðfríu

stáli, gleri og tré.

Mjög hreinleg smíði og gott tækifæri fyrir smiði sem njóta
þess að gera fallega hluti.

Áhugasamir hafi samband við verkstjóra í síma 892-9466
eða 565-7799

Okkur vantar mann til starfa strax á
bifreiðaverkstæði Vélamiðstöðvar, 
rafmagnsdeild.

Æskilegt er að viðkomandi sé menntaður sem rafvirki,
rafeindavirki, vélvirki, vélstjóri eða bifvélavirki.

Allar upplýsingar um starfið eru veittar fyrir hádegi;
á staðnum að Gylfaflöt 9, 112 Reykjavík eða í síma 
5 800 400.
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Við leitum að fólki 
í hlutastörf á skrifstofu 
og lager okkar á Íslandi.

Tvisvar-þrisvar í viku 4 tíma á dag frá kl 16-20.
Áætlað er að starfiðgeti orðið hálft/fullt starf 

síðar. Viðkomandi þarf að geta talað og skrifað
Dönsku og Ensku/Þýsku.

Vinsamlegast sendið umsókn til 
r.pickardt@lr-international.com

meðfylgjandi þarf að vera mynd af umsækenda.

Frá Grunnskóla 
Grundarfjarðar

Vegna forfalla vantar dönskukennara að Grunnskóla
Grundarfjarðar frá 1. nóvember. Nánari upplýsingar

gefur Anna Bergsdóttir, skólastjóri í vs. 4308555, 
hs 4386511, netfang annberg@grundarfjordur.is

Rafvirkjar
óska eftir að ráða rafvirkja 

til starfa sem fyrst. 
Rafleit ehf. sími 895-9012.

Styrktarfélag vangefinna
Garðyrkjufræðingur óskast til starfa í
afleysingar í gróðurhúsi Bjarkaráss. 

Um er að ræða 100% starf frá október 2005 til 
ársloka 2006. Gróðurhúsið hefur vottun um lífræna

ræktun frá Vottunarstöðinni Túni.  Bjarkarás er 
staðsettur í Stjörnugróf 9 og er opinn frá 8.30-16.30

virka daga. Þangað sækja 45 einstaklingar 
fjölbreytta þjónustu og þjálfun. 

Starf garðyrkjufræðings felst í skipulagningu og um-
sjón með ræktun. Hann þarf einnig að aðlaga verk-
efni í gróðurhúsi að þörfum fatlaðra starfsmanna í

samvinnu við þroskaþjálfa.

Umsóknir þurfa að berast á Bjarkarás eða skrifstofu
félagsins sem fyrst.

Nánari upplýsingar veita Þórhildur Garðarsdóttir 
forstöðuþroskaþjálfi og Valgerður Unnarsdóttir 

yfirþroskaþjálfi í síma 568-5330.
Hægt er að nálgast umsóknareyðublöð og upplýs-

ingar um Styrktarfélagið á heimasíðu þess,
http://www.styrktarfelag.is

Ofangreint starf tekur laun samkvæmt gildandi
kjarasamningum.

Hefur þú gott auga?
Better Business hjálpar þjónustufyrirtækjum á Norðurlönd-
unum að bæta þjónustu sína. Þetta gerum við með með
nafnlausum heimsóknum viðskiptavina 
(e. Mystery shopping).

Við erum að bæta við okkur fólki um allt land, þar sem
við erum komin með útibú á Íslandi. 

Þeir sem hafa áhuga er bent á að kynningarfundur verður
haldin 12. október. Vinsamlegast sendið email á 
info@betterbusiness.is ásamt nafni ef áhugi er fyrir hendi. 
Einnig er hægt að fylla út umsókn og ná sér í frekari
upplýsingar á www.betterbusiness.is

www.betterbusiness.is

Aðstoðarmaður 
við hjúkrun

óskast á slysa- og bráðadeild í Fossvogi. Starfshlut-
fall 100%. Unnið er á þrískiptum vöktum og aðra
hvora helgi. Starfið felur í sér aðhlynningu og flutn-
ing sjúklinga milli deilda, tiltekt og þrif. 

Umsóknir berist fyrir 24.okt. nk. til Kristínar Jóns-
dóttur, hjúkrunarfræðings, sími 543 2097, netfang
krijonsd@landspitali.is og veitir hún upplýsingar
ásamt Rögnu Gústafsdóttur, hjúkrunardeildarstjóra,
sími 543 2260, netfang ragnagu@landspitali.is

Laun samkvæmt gildandi samningi viðkomandi stéttarfélags og
fjármálaráðherra.
Umsóknareyðublöð fást í upplýsingum Fossvogi og Hringbraut,
skrifstofu starfsmannamála Eiríksgötu 5, á heimasíðu www.land-
spitali.is Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar í störf á
Landspítala – háskólasjúkrahúsi.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu
hefur verið tekin.

Handknattleiksfélag 
Kópavogs

óskar eftir hressu fólki til að taka að sér umsjón á
íþróttaskóla HK. Um er að ræða námskeið fyrir börn 

á aldrinum 3-6 ára, þar er lögð rík áhersla á virka 
hreyfingu ásamt  því að allir skemmti sér vel. 

Nánari upplýsingar gefur Þórunn Sif í síma 822-3530.

Skrifstofustarf
Við leitum að starfskrafti í fullt starf kl. 9-17 í ýmis skrif-
stofustörf s.s. launaútreikn, skráningu bókhalds, símsvörun,
móttöku o.fl. Kostur er ef viðkomandi er vanur Tok launa-
kerfi. Umsóknir ásamt ferilskrá skilist til Ræstir ehf. Faxafeni
10 eða í tölvupósti á rosa@raestir.is fyrir 13. okt.
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Rafvirkjar
óska eftir að ráða rafvirkja 

til starfa sem fyrst. 
Rafleit ehf. sími 895-9012.

Kópavogsbær
Auglýsing um afgreiðslu bæjarráðs Kópavogs á auglýstri tillögu að breyttu aðalskipulagi.
Í samræmi við 3. mgr. 18. gr. skipulags- og byggingarlaga nr. 73/1997, með síðari breytingum,
er hér með auglýst afgreiðsla bæjarráðs Kópavogs á eftirfarandi tillögu:

Miðbær Kópavogs. Breytt aðalskipulag.
Bæjarráðs Kópavogs samþykkti þann 18.ágúst 2005 tillögu að breyttri landnotkun í miðbæ
Kópavogs. Breytingin nær til svæðis sem afmarkast að Hamraborg til suðurs, Hábraut til vest-
urs, lóðamörkum Ásbrautar 19-21 í norður og afrein af Hafnarfjarðarvegi í austur. Í breyting-
unni felst að íbúðarsvæði verður miðbæjarsvæði. Tillagan er sett fram á uppdrætti í mkv.
1:10.000 dags. í maí 2005. Tillagan var auglýst í samræmi við 18. gr. skipulags- og byggingar-
laga frá 22. júní til 20. júlí 2005 með athugasemdafresti til 3. ágúst 2005. Engar athugasemd-
ir og ábendingar bárust. Aðalskipulagsbreytingin var sent Skipulagsstofnun sem mælti með
því við umhverfisráðherra að breytingin verði staðfest í samræmi við 19. gr. ofangreindra laga.
Breytingin var staðfest 16. september 2005.

Nánari upplýsingar eða gögn um ofangreinda skipulagsáætlun og afgreiðslu hennar er hægt
að nálgast á Bæjarskipulagi Kópavogs, Fannborg 6, 200 Kópavogi, milli kl. 8:00 og 16:00
mánudaga til fimmtudaga og á föstudögum frá 8:00 til 14:00.

Skipulagsstjóri Kópavogs.

Áslandsskóli (585 4600 leifur@aslandsskoli.is)
Enskukennsla í unglingadeildum
Almenn kennsla á yngsta stigi

Hraunvallaskóli (590 2800 
hraunvallaskoli@hraunvallaskoli.is)
Skólaliði (50% e.h.)

Setbergsskóli (565 1011 gudosk@sebergsskoli.is)
Skólaliði

Víðistaðaskóli (595 5800 sigurdur@vidistadaskoli.is)
Skólaliði

Öldutúnsskóli (555 1546 herla@oldutunsskoli.is)
Skólaliði

Hlíðarendi (555 1440 hlidarendi@hafnarfjordur.is)
Aðstoðarmaður í eldhús

Tjarnarás (565 9710 tjarnaras@hafnarfjordur.is)
Leikskólakennarar

Stekkjarás (517 5920 stekkjaras@hafnarfjordur.is)
Leikskólakennarar, allan daginn eða hálfan
Skilavaktir

Víðivellir (555 2004 vidivellir@hafnarfjordur.is)
Leikskólakennarar

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

Fræðslustjórinn í Hafnarfirði

Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar

Lausar stöður
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Bolungarvíkurkaupstaður

Skrifstofu- og fjármálastjóri
Laust er til umsóknar starf skrifstofu- og fjármála-

stjóra Bolungarvíkurkaupstaðar.

Starfslýsing
Yfirumsjón með daglegum rekstri skrifstofu.
Fjármálastjórn og yfirumsjón með bókhaldi sveitarfélagsins.
Eftirlit og samanburður við fjarhagsáætlanir.
Umsjón með gerð fjárhagsáætlana og ársreikninga í sam-
starfi við bæjarstjóra og endurskoðendur. 

Menntunar og hæfniskröfur
Viðskiptafræði / rekstrarfræði eða sambærileg menntun. 
Góð bókhalds- og tölvuþekking ásamt reynslu af fjármála-
stjórn, bókhaldi, áætlanagerð og úrvinnslu gagna.
Þekking á bókhaldi sveitarfélaga og SFS bókhaldskerfi er
kostur.

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi viðkomandi stétt-
arfélags og Launanefndar sveitarfélaga.

Umsóknum, ásamt upplýsingum um menntun og fyrri störf
skal skila til bæjarstjóra, Aðalstræti 12. 415 Bolungarvík. í
síðasta lagi 17. október 2005.

Nánari upplýsingar veitir Einar Pétursson bæjarstjóri í síma
450-7000.
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Lyftur og rúllustigar
í Flugstöð Leifs Eiríkssonar

Flugstöð Leifs Eiríkssonar hf. (FLE hf.) óskar eftir 
áhugasömum aðilum til að taka þátt í opnu útboði 
vegna lyftna og rúllustiga í norðurbyggingu flug- 
stöðvarinnar á Keflavíkurflugvelli. Verkið felst í að 
útvega og setja upp lyftur og rúllustiga vegna 
stækkunar til suðurs og endurgerðar 2. hæðar.
 
Helstu kennitölur eru:
 Fólksflutningalyftur 1.000 kg: 4 stk 
 Vöru- og bílalyfta 5.000 kg: 1 stk 
 Vöru- og fólksflutningalyftur 2.000 kg: 2 stk
 Rúllustigar:  2 stk
 Áætlað upphaf verks:  01.11.2005
 Verklok:  01.05.2006 

Útboðsgögnin liggja frammi  á skrifstofu 
Flugstöðvarinnar svo og hjá VSÓ Ráðgjöf, 
Borgartúni 20, 105 Reykjavík frá og með 
þriðjudeginum 11. október 2005. Gögnin eru á 
rafrænu formi og verða seld á 5.000 kr. 

Tilboðum skal skilað á skrifstofu FLE hf. á 3. hæð 
byggingarinnar eigi síðar en þriðjudaginn
25. október 2005 fyrir kl. 11.00.  
Útboðið er auglýst á evrópska efnahagssvæðinu.

OPIÐ ÚTBOÐ

Seltjarnarneskaupstaður

ÚTBOÐ
Seltjarnarnesbær óskar eftir tilboðum í jarðvinnu og
lagnir á íþróttasvæði bæjarins við Suðurströnd.

Helstu magntölur eru:
Uppgröftur : 35.000 m3
Aðflutt fylling : 13.000 m3
Snjóbræðslulagnir : 45.000 m
Stofnlagnir snjóbræðslu : 1000 m
Fráveitulagnir : 400 m
Malbik : 850 m2

Verkinu skal lokið 12. apríl 2005.

Útboðsgögn verða afhent á skrifstofu VSÓ Ráðgjafar ehf.
Borgartúni 20, 105 Reykjavík frá og með þriðjudeginum
11. október 2005.

Tilboðum skal skila á sama stað eigi síðar en þriðjudaginn
25. október 2005 kl. 11:00 og verða þau þá opnuð að
viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

Markaðsyfirlit – 
yfirborðsefni 

fyrir steinfleti og viðarfleti utanhúss

Hjá Rannsóknastofnun byggingariðnaðarins koma
á næstunni út nýjar útgáfur markaðsyfirlita í 
Rb-blaðaröðunum ìYfirborðsefni fyrir steinfleti 
utanhússî og ìYfirborðsefni fyrir viðarfleti 
utanhússî. Í markaðsyfirlitunum er framleiðendum
og innflytjendum gefinn kostur á að fá flokkaðar
og skráðar þær vörur sínar, sem heyra undir 
málningu, vatnsfælur, viðarolíur, olíubæs, grunna
og tengd efni. 

Umsóknareyðublað má fá sent í tölvupósti. 
Nánari upplýsingar hjá stofnuninni í síma 570
7300. 
Umsóknum skal skila í síðasta lagi 19. okt. n.k.

Gólfflísar í Flugstöð
Leifs Eiríkssonar

Flugstöð Leifs Eiríkssonar hf. (FLE hf.) óskar eftir 
áhugasömum aðilum til að taka þátt í opnu útboði 
vegna gólfflísa í norðurbyggingu flugstöðvarinnar 
á Keflavíkurflugvelli. Verkið felst í að útvega og 
leggja til náttúrustein á gólf vegna stækkunar til 
suðurs og endurgerðar 2. hæðar. 
 
 Helstu kennitölur eru:
 Svar-grár náttúrusteinn: 2.900 m2 

 Ljósgrár náttúrusteinn: 5.400 m2 
 Áætlað upphaf verks:  01.11.2005
 Verklok:  01.02.2006 

Útboðsgögnin liggja frammi á skrifstofu 
Flugstöðvarinnar svo og hjá VSÓ Ráðgjöf, 
Borgartúni 20, 105 Reykjavík frá og með 
þriðjudeginum 11. október 2005. Gögnin eru á 
rafrænu formi og verða seld á 5.000 kr. 

Tilboðum skal skilað á skrifstofu FLE hf. á 3. hæð 
byggingarinnar eigi síðar en þriðjudaginn
25. október 2005 fyrir kl. 14.00.  
Útboðið er auglýst á evrópska efnahagssvæðinu.

OPIÐ ÚTBOÐ

Endurnýjun glers
í Flugstöð Leifs Eiríkssonar

Flugstöð Leifs Eiríkssonar hf. (FLE hf.) óskar eftir 
áhugasömum aðilum til að taka þátt í opnu útboði 
vegna endurnýjunar glers í glerskálum norður- 
byggingar flugstöðvarinnar á Keflavíkurflugvelli.
Verkið felst í því að endurnýja allt gler í núverandi 
glerskálum á norður- og suðurhlið 
flugstöðvarinnar (norðurbyggingar), ásamt því að 
setja nýtt álgluggakerfi á fyrirhugaða stækkun til 
norðurs á núverandi laufskálabyggingu.
 
 Helstu kennitölur eru:
 Endurnýjun glers:  1.100 m2 
 Nýtt álgluggakerfi:  422 m2 
 Áætlað upphaf verks:  01.11.2005
 Verklok:  01.05.2006 

Útboðsgögnin liggja frammi á skrifstofu 
Flugstöðvarinnar og hjá VSÓ Ráðgjöf, Borgartúni 
20, 105 Reykjavík frá og með þriðjudeginum 11. 
október 2005. Gögnin eru á rafrænu formi og 
verða seld á 5.000 kr.

Tilboðum skal skilað á skrifstofu FLE hf. á 3. hæð 
byggingarinnar eigi síðar en miðvikudaginn
26. október 2005 fyrir kl. 11.00.  
Útboðið er auglýst á evrópska efnahagssvæðinu.

OPIÐ ÚTBOÐ

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI



16
FASTEIGNIR

9. október 2005  SUNNUDAGUR

Sjá einnig myndir í gluggum á FjarðargötuOpið virka daga kl. 9–18

Hafnarfirði
Fjarðargata 17
Sími 520 2600
Fax 520 2601
Netfang as@as.is
Heimasíða
www.as.is

Kári Halldórsson, löggiltur fasteignasali

Laust fljótlega. Stór eignarlóð.
• 196 fm einbýlihús á tveim hæðum,

fimm herbergi.
• Búið að endurnýja töluvert s.s. eld-

húsinnréttingu, gólfefni o.fl.
• Laust fljótlega. Stór eignarlóð. Góð

staðsetning.
• Heimasími seljenda uppá að skoða er

565-5363. Verð 25.5 millj.

HÓLAGATA 6 - VOGAR - STÓRT EINBÝLI

fasteignasala

414 6600

hús
opið

Í dag frá kl. 16:00 - 17:00

190fm gott og fjölskylduvænt parhús á 2 hæðum í vesturbæ 

Kópavogs. Húsið er mjög snyrtilegt og vel við haldið og 

góður garður og verönd umhverfis það.Stutt í skóla og alla 

þjónustu.   Svefnherbergin eru 4  á efri hæð hússins og öll 

sérlega rúmgóð með mikilli lofthæð og góðum skápum.  

hamraborg 10 | 200 kópavogur | sími: 414 6600 | fax: 414 6601
kolbrun s gudmundsdottir lögg. fasteignasali | nytt@nytt.is

Skólagerði 54  Kópavogi

fasteignasala
www.nytt.is

fasteignasala

414 6600

hús
opið

Í dag frá kl. 16:00 - 17:00

Falleg 3ja herb. 97 fm íbúð á neðstu hæð í góðu fjölbýli í 

Engjahverfi í Grafarvogi.  Íbúðinni fylgir fallegur 50 fm 

afgirtur sólpallur, sem gefur íbúðinni annað gildi.  Stutt í alla 

þjónustu t.d Spöngina og Egilshöll. 

hamraborg 10 | 200 kópavogur | sími: 414 6600 | fax: 414 6601
kolbrun s gudmundsdottir lögg. fasteignasali | nytt@nytt.is

Laufengi 12. 1-hæð

fasteignasala
www.nytt.is

Ægisíða

Tilboð óskast fyrir 18. okt. 
Glæsilegt 247,7 fm. einbýlishús á frábærum útsýnisstað við Ægisíðu í
Reykjavík! Íbúð á hæð er 179,5 fm en aukaíbúð í kjallara er 68,2 fm.  Sam-
kvæmt tillögu að nýju deiliskipulagi er heimilt að byggja ris með kvistum,
létta viðbyggingu innan byggingareits auk bílageymslu!

Sjá nánar: http://aegisida.godur.is.

Sími 575 8585 – Spönginni 37 –  112  Reykjavík – www.fmg.is

Falleg 62,7 fm, 4ra herb. risíbúð í Hlíðunum. ATH. íbúðin er undir súð
þannig að gólfflötur er stærri en gefið er upp. Sameiginlegur inngangur.
3 svefnherb. eru í íbúðinni, öll með parketdúk. Stofan er rúmgóð og
björt með fallegum boga kvistum, nýju gleri og gluggapóstum. Gengið
úr stofu út á nýjar, stórar, hellulagðar svalir sem snúa í suður. Úr stofu
er opið inn í eldhús. Falleg nýleg innrétting og borðkrókur, ágæt tæki og
uppþvottavél sem fylgir. Vaxborið Bruce parket í stofu og eldhúsi. Bað-
herb. með flísum á gólfi og hluta af veggjum. Baðkar með sturtuað-
stöðu og lítil innrétting. Sameiginlegt þvottaherb.. Geymsluris og gott
geymslupláss undir súð. Raflagnir og rafmagnstafla er u.þ.b. 10 ára. Í
fyrrasumar voru kvistir lagaðir, skipt var um klæðningu og gler og
gluggapósta að sunnan. V. 17,9 millj. 

Guðrún tekur á móti gestum í dag milli kl. 3 og 4.

OPIÐ HÚS –  Drápuhlíð 42, Rvk.

Karl Dúi Karlsson
s. 898 6860

Sverrir Kristjánsson, lögg. fasteignasali

Hlíðarhjalli 24

Fallegt og mjög bjart 205,1 fm tvíbýlishús, þar af er 28,8 fm bílskúr, á tveimur
hæðum á frábærum stað í Suðurhlíðum Kópavogs. Mikil lofthæð er í húsinu,
innbyggð lýsing í lofti. Vönduð gólfefni. Eldhús opið við stofu/borðstofu. Arinn í
stofu. Stór og góður pallur, suðurgarður í fallegri rækt. Forkaupsréttur er á
íbúðinni niðri. Vönduð eign á góðum stað. Ásett verð: 45 millj.

OPIÐ HÚS
Opið hús kl.16:00-17:00 Í dag sunnud. 9.okt.2005

OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KL 17 OG 18

UGLUHÓLAR 10 - 111 RVK.
Falleg og skemmtileg 63,4 fm íbúð á 2.hæð auk 4,9 fm geymslu. Lítið
nýlega álklætt fjölbýli. Suðursv. með fráb. útsýni. Stutt í alla þjónustu,
sundl., skóla, versl. og heilsug. VERÐ 13,2 millj.

Ásta tekur á móti gestum milli kl. 17-18
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GAUTAVÍK 9 - JARÐHÆÐ

OPIÐ Á LUNDI KL. 12-14 Í DAG

Jóhannes Ásgeirsson hdl., löggiltur fasteignasali

Nýleg og smekklega innréttuð neðsta sérhæð í þríbýli. 
2 sérbílastæði. 
Flísalögð forstofa með góðum skápum, hol, eldhús með fallegum innréttingum og góð-
um tækjum, borðstofa og stofa með útgengi á verönd. Tvö góð parketlögð svefnher-
bergi og rúmgott flísalagt baðherbergi með baðkari og sér sturtuklefa. Þvottahús/
geymsla með hillum. Öll aðkoma góð. Íbúðinni fylgja tvö sér bílastæði.

Verð 24,8 millj. 

OPIÐ HÚS MILLI KL. 16 OG 18

Netfang: fastmark@fastmark.is  -  http://www.fastmark.is

Stórglæsilegt 252 fm einbýlishús á tveimur hæðum með 34 fm inn-
byggðum bílskúr. Húsið er allt innréttað á afar vandaðan og smekkleg-
an hátt úr ljósum viði, innréttingar úr birki og parket er allt úr massívri
eik. Granít í gluggakistum að stórum hluta. Lofthæð á efri hæð allt að 4
metrar. Setustofa með kamínu, stórt eldhús, stofa með útgangi á ver-
önd, borðstofa, fjögur herbergi og glæsilegt baðherbergi auk gesta w.c.
Stórar suðursvalir. Húsið er teiknað af Guðmundi Gunnlaugss. og er vel
staðsett, innst í botnlanga og við opið svæði. Mikils útsýnis nýtur yfir
Hafnarfjörðinn og út á sjóinn. Verð 69,0 millj.

Eignin verður til sýnis í dag, sunnudag, frá kl. 13-15

Verið velkomin.

Lindarberg 90- Hafnarfirði

Glæsilegt einbýlishús - Opið hús í dag frá kl. 13 - 15
GEITLAND 2 - OPIÐ HÚS kl.15-17:00

Glæsileg 5 herb. 129 fm íbúð á 2. hæð í mjög góðu fjölbýlishúsi.
Íbúðin skiptist í stórar saml. stofur, 3 svefnherbergi, elhdús með
þvottahúsi innaf og vandað flísalagt baðherbergi með sturtuklefa
og baðkari. Stórar svalir meðfram allri suðurhlið íbúðar. Parket á
allri ibúðinni nema eldhúsi sem er flísalagt. Fallegt útsýni. Glæsi-
leg lóð með trjágróðri. Góð eign á eftirsóttum stað.

GUÐMUNDA OG RÓBERT TAKA Á MÓTI GESTUM 
Í DAG SUNNUDAG kl.15-17:00 

Suðurgata 7, 101 Reykjavík • www.hybili.is • hybili@hibyli.is

Sími 585 8800 • FAX 585 8808
Ingibjörg Þórðardóttir löggildur fasteignasali

Netfang: fastmark@fastmark.is  -  http://www.fastmark.is

Glæsileg 227 fm efri sérhæð í hjarta miðborgarinnar ásamt 5 sér bíla-
stæðum á lóð. Hæðin skiptist m.a. í bjarta stofu með útsýni til norðurs,
borðstofu með útgengi á svalir, rúmgott eldhús, fjögur herbergi og stórt
flísalagt baðherbergi auk gesta w.c, þvottaherbergis og geymslu. Mikil
lofthæð, stórar svalir til suðurs og fallegt útsýni úr stofum. Arinn í íbúð
og innfelld lýsing í öllum loftum. Hús nýmálað að utan. Laus fljótlega. 

Eignin er í bakhúsi við Laugaveg 39 

og verður til sýnis í dag, sunnudag, frá kl. 13-16

Örn og Fríða sýna s. 893-2311

Verið velkomin

Glæsileg efri sérhæð í miðborginni

Mikið útsýni og 5 sér bílastæði - Til sýnis í dag frá kl. 13-16 533 4300 564 6655
Salómon Jónsson lögg. fasteignasali Vilhjálmur Bjarnason lögg. fasteignasali

KLUKKURIMI 15, REYKJAVÍK
Opið hús í dag milli 16 og 17

Góð 3ja herbergja 89 fm íbúð á góðum stað í Grafarvogi, stutt í skóla,
Spöngina og alla þjónustu, Sér inngangur er af svölum og sérmerkt bílastæði
eru við húsið. 
Lýsing: Flísalögð forstofa með fatahengi. Hol með fatahengi. Stofa og borð-
stofa er mjög rúmgóð og björt, nýlegt parket á gólfi, útgengt á svalir. Stórt
og rúmgott Hjónaherbergi með stórum skápum. Barnaherbergi með skáp.
Eldhús með hvítri plast/viðar innréttingu, bjartur borðkrókur við glugga.
Lækkað verð: 17,9 millj. Verið velkomin.

533 4300 564 6655
Salómon Jónsson lögg. fasteignasali Vilhjálmur Bjarnason lögg. fasteignasali

OPIÐ HÚS Í DAG MILLI 
KL. 16.00 OG 17.00

JÖKLAFOLD 41, 112 REYKJAVÍK, ÍBÚÐ 302

Falleg og vel skipulögð 3ja herbergja 82,3 fm íbúð á 3.hæð í 4ra hæða fjöl-
býli. Suðvestur svalir. Stutt er í skóla, sundlaug, íþróttahús og alla þjónustu.
Sölumaður Hússins tekur á móti gestum. Verið velkominn.

Magnús Emilsson löggiltur fasteignasali

Sérlega fín íbúð á þessum vinsæla stað miðsvæðis í Reykja-
vík. Íbúðin er á annarri hæð og er 63,7 fm með geymslu.
Skipting eignarinnar, Stofa, borðstofa, eldhús, svefnherbergi,
baðherbergi og geymsla. auk þess er sameginlegt þvottahús.
Laus Strax. V.15,5 millj. 

Bergþórugata - RVK

Magnús Emilsson löggiltur fasteignasali

Sérlega falleg íbúð í litlu fjölbýli á þessa frábæra stað mið-
svæðis Hafnarfirði. Íbúðin er á jarðhæð og er 89 fm. Skipting
eignarinnar: 2 svefnherb,i, stofa, eldhús með borðkrók, hol,
baðherbergi, geymsla og þvottahús, auk þess er ágætis
geymslupláss í sameiginlegri geymslu. Sérlega fín eign sem
vert er að skoða. V.19,4 millj. 

Krókahraun - Hf.

Opið hús í Gullengi 33-35 
í dag frá kl. 15-16

Gullengi 33-35 - Grafarvogur.
Falleg íbúð á 1. hæð á einum
besta og rólegasta stað
Engjahverfis í Grafarvogi.
Stutt í samgöngur, verslanir,
heilsugæslu, grunn og fram-
haldsskóla. Íbúðin er með
sérinngang af svölum. Fata-
skápar í öllum herbergjum,
gott þvottarými í íbúð. Björt

og falleg stofa með borðstofu. Eldhús opið yfir í borðstofu. Geymsla í
sameign. Afar skjólsælar suðvestur svalir sem eru í skjóli fyrir norðan-
áttinni. Stæði í bílgeymslu. Verð 17,5 millj. 
Jón Rafn sýnir eignina, S: 695-5520

Laugavegi 170, 2. hæð  •  Opið virka daga kl.9.00 - 17.00  •  Sími 552 1400 •  Fax 552 1405  •  www.fold.is •  fold@fold.is

Viðar Böðvarsson
viðskiptafræðingur og löggiltur fasteignasali

Þjónustusími sölumanna 

eftir lokun 694 1401

Magnús Emilsson löggiltur fasteignasali

Hraunhamar kynnir 3 glæsileg einbýlishús.Húsið skilast fullbúið
að utan. Klætt með ljósgrárri álklæðningu og mahony kringum
andyri hvítt ál framan á þakkanti, hvítar rennur og niðurföll.
Aluzink á þaki. Lóð grófjöfnuð. Að innan fokhelt. Bílskúrsvegg-
ur uppkominn og gifsklæddur annarsvegar. Í steypta plötu eru
komnar gólfhita og vatnslagnir. Möguleiki að fá húsin lengra
komin. Verð fokhelt 15,5 millj.

Svölutjörn - Njarðvík

Jóhannes Ásgeirsson hdl., löggiltur fasteignasali

Rúmgóð 4ra herbergja íbúð á 2 efri hæðum í góðu
Permaform-húsi. 

SÉR INNGANGUR.Fremri forstofa, hol, gestasnyrting, eldhús,þar innaf
þvottahús og stofa. Á efri hæð eru 3 góð svefnherbergi og baðherbergi.
Barnvæn lóð. Öll þjónusta er í göngufæri, s.s. grunnskóli, leikskóli, Borgar-
holtsskóli, SPÖNGIN o.fl. 

Verð 22,9 millj.

Góð 3ja herbergja 88 fm íbúð á 3. hæð. 

Komið er flísalagt hol,skápur. Rúmgott hjónaherbergi,dúkur á gólfi. Stór
stofa,parket ,góðar suður svalir. Baðherbergi flísar á gólfi,baðkar. Eldhús
með upprunalegri innréttingu,flísar á gólfi. Svefnherbergi,dúkar á gólfi. Í
sameign er sameiginlegt þvottaherbergi og sér geymsla. 

Verð 16,4 millj.

OPIÐ Á LUNDI KL. 12-14 Í DAG

TUNGUSEL

VALLENGI
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Langamýri 28-36 Selfossi
113m2 raðhús auk 28m2 bílskúrs sem byggt er úr forsteyptum einingum.  Svefnherbergin 
eru 3, auk þess er stofa, sjónvarpshol, baðherbergi anddyri, eldhús og geymsla/þvottahús.   
Íbúðirnar eru seldar tilbúnar án gólfefna.  Útveggir og steyptir innveggir verða með sléttri 
áferð. Léttir innveggir verða úr blikkstoðum og klæddir beggja vegna með 2x13 mm 
gipsplötum. Allir veggir verða grunnaðir og málaðir í ljósum lit í tveimur umferðum. Í 
stofu verður loft tekið upp sem gerir hana bjarta og skemmtilega.   Eldhúsinnrétting er frá 
HTH og er úr eik. Öll tæki eru af gerðinni AEG. Um er að ræða helluborð með keramik-
hellum, blástursveggofn með grilli og gufugleypir (háfur). Öll tæki í eldhúsi eru úr stáli. 
Gert er ráð fyrir uppþvottavél í innréttingu.  Í svefnherbergjum og anddyri eru fataskápar 
úr eik.  Allar innihurður eru úr eik.  Íbúðirnar eru hitaðar upp með vatnsofnum og röra- 
kerfi er “rör í rör” kerfi.  Lóð skilast grófjöfnuð.   Verð frá 23,2 millj. 

Fasteignasalan BAKKI 

Sigtún 2 Selfossi 
Sími 482-4000 
www.bakki.com 
bakki@bakki.com 

Ólafur Finnbogason sölumaður

Tjarnarstígur 1
- Opið hús í dag frá kl- 16-18 -
Vel skipulögð, hlýleg og sólrík 140 fm. efri sér-
hæð með sérinngangi. Þar af 32 fm. 
frístandandi bílskúr. Stutt í alla þjónustu, ss.
heilsugæslu, skóla, íþróttir, sund og tónlistar-
skóla. Fjögur svefnherbergi. Nýlega flísalagt
baðherbergi (hvítt) með nýrri hvítri innréttingu,
nuddbaðkari, sturtu, upphengdu salerni, hand-
klæðaofni, t.f. þvottavél og þurrkara og 
hita í gólfi.

Frá hjónaherbergi er gengið út á flísalagðar svalir með  fallegu ÚTSÝNI yfir sjóinn. Eldhús með
nýlegri kirsuberjainnréttingu. 
Að sögn seljanda er þak nýlegt, gluggar og gler í fínu standi.- Góð fjölskyldueign á frábærum
stað.

S u › u r n e s j a

FasteignastofaFasteignastofa ÁSBJÖRN JÓNSSON HDL. OG LÖGGILTUR FASTEIGNA OG SKIPASALI

Fasteignastofa Suðurnesja • Hafnargötu 51-55 • Reykjanesbæ Sími 420-4050 • Fax 420-4049 • Gsm 864-3802 • www.fst.is

BREKKUSTÍGUR 12 - 260 REYKJANESBÆR

Mjög gott 271m2 5 herb. einbýlishús. Efri hæðin er 204 m2 ásamt
innbyggðum bílskúr,  á neðri hæð er 70m2 stúdío íbúð með sér
inngangi. Eftir er að steypa gólfplötuna, en að öðru leyti er hún
tilbúin undir tréverk. .  Húsið er vel viðhaldið, nýlegir ofnar og
rafmagn yfirfarið, nýir skápar, gólfefni að hluta ofl., verið er að
skipta um þakjárn. Lóð er snyrtilega frágengin. Húsið er vel staðsett
í nálægð við grunnskóla og sundmiðstöð.
OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ 16.00-17.00

HÁSEYLA 26 - 260 REYKJANESBÆR

192m2 einbýlishús í byggingu, skilast fullfrágengið að utan með
þakkanti, klætt með viðarklæðningu, lóð frágengin, perlumöl í
innkeyrslu. Að innan er húsið fulleinangrað og búið að ganga frá
rakavarnarlagi og rafmagnsgrind, rafmagnsbarkar í veggjum. Allir
innveggir sem og útveggir eru svo til fullklæddir með
harðgipsplötum, loft skilast tilbúin undir gipsklæðningu, efni fylgir.
Allar vatns- og hitalagnir eru í gólfi og gólf tilbúin undir fleitingu og
gólfefni. 24m

HÁTEIGUR 2 - 230 REYKJANESBÆR

120m2 4ra herb. íbúð í fimm íbúða fjölbýlishúsi með innbyggðum
bílskúr. Íbúðin skiptist í anddyri, stofu, eldhús, þvottahús, 3
svefnherbergi og bað ásamt bílgeymslu og geymslu. Skemmtilegt
innra skipulag og góð staðsetning. Uppþvottavél og ísskápur geta
fylgt. Íbúðin getur verið laus fljótlega. 
16m

HEIÐARHOLT 30 - 230 REYKJANESBÆR

Góð 3ja herb. 78 m2 íbúð á 3.hæð. Parket á forstofu, fataskápur,
parket á eldhúsi og stofu, dúkur á svefnherbergjum, baðherbergi
flísalagt í hólf og gólf. Sér þvottahús fyrir hverja hæð.Snyrtileg eign
að innan sem utan, vel staðsett í vinsælu hverfi, nálægt Heiðarskóla
og með fallegt útsýni.
11,5m

MÁVABRAUT 2 - 230 REYKJANESBÆR

91m2 4ra herb. íbúð á 2.hæð. Íbúðin skiptist í hol, stofu, eldhús, 3
svefnherbergi og bað ásamt sérgeymslu og sameiginlegri geymslu
í sameign. Bílskúrsréttur fylgir eigninni. Góð eign á góðum stað,
stutt í skóla og alla þjónustu.
11,2m

SUÐURHÓP 3-5 - 240 GRINDAVÍK

Fullbúið 168m2 parhús með innbyggðum bílskúr. Eignin er hönnuð
af Sólark arkitektar ehf. og byggingarefni er einangrunarkubbar,
klæddir með áli, sedrusviður á göflum sem setur skemmtilegan svip
á heildarútlit. Innréttingar og hurðar úr spónlagðri eik, eikarparket á
gólfum. Baðherbergi flísalagt. Whirlpool ísskápur, örbylgjuofn og
uppþvottavél úr stáli fylgja. Lóðin skilast grófjöfnuð en bílaplan
hellulagt með snjóbræðslukerfi. Eignin afhendist 1.mars 2006.
Skilalýsing og teikningar á skrifstofu Fasteignastofu Suðurnesja.
Verð: 28mSANDGERÐI: Fyrir ákveðinn kaupanda vantar 200-400m2 einbýlishús í Sandgerði fyrir að hámarki 30 milljónir.

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI

AUGL†SINGASÍMI

550 5000Sögurnar, tölurnar, fólki›.
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Njörvasund 20 Rvk 

Opið hús
sunnudag á milli kl. 15-16

Virkilega falleg 3ja herb 105 fm íbúð á fyrstu hæð með sérinn-
gangi. Hvítar innréttingar og hurðir. Merbu parket á gólfum.
Skápar í herb. Baðherbergi flísalagt, sturta og baðkar. ibúðinni
fylgir bílskúrsréttur og samþykktar teikn 

Verð 225,6 mmillj 

Linda Björk Stefánsdóttir
Sölu- og markaðsstjóri

Sími 669 7900

Ljósalind 8 - Kóp 

Opið hús
sunnudag milli kl 16 og 17 

Glæsileg 4ra herbergja 122,2 fm íbúð á jarðhæð með stórum
sólpalli Þrjú rúmgóð herbergi. Kirsuberjainnrétting og stáltæki í
eldhúsi, flísalagt baðherbergi, björt og rúmgóð stofa. 
Stór sólpallur. Stutt í skóla, leikskóla og alla almenna þjónustu.
Verð 228.9 mmillj 

Halldór Jensson 
sölufulltrúi 

sími 840 2100

Álfkonuhvarf 23 - KÓP

Opið hús
sunnudag á milli kl. 13:30-14:30

Glæsileg og vel skipulögð 4ra herb. 114,8 fm. íbúð á 1. hæð í nýlegu fjölbýli við
Elliðavatn með stæði í bílageymslu. Fallegt eikarparekt og náttursteinn á gólfum.
innréttingar og hurðir úr eik. Eldhúsið er opið inn í stofu með fallegri eikarinn-
réttingu, granít borðplötu og gashelluborði. Þvottahús í íbúð með glugga. Mjög
góð eign í nýju hverfi með fallegu útsýni yfir Elliðavatn og Bláfjöll.

Elsa Björg Þórólfsdóttir
Sölufulltrúi

Netfang: elsa@fasteignasala.is
Sími 698 0585

Álfhólsvegur 

Virkilega fallegt og velviðhaldið 179 fm raðhús ásamt 35,6 fm bílskúr að
Álfhólsvegi. 3 svefnherbergi auk íbúðar í kjallara með sérinngangi. Á að-
alhæðinni er forstofa, hol, gott eldhús með dúk á gólfi og stofa með útg.
út í garð. Á efri hæð eru svefnherbergin,baðherbergi og geymsla Fallegur
og skjólgóður garður með palli við húsið. Gott útsýni Verð 336,8 mmillj. 

Halldór Jensson 
sölufulltrúi 

sími 840 2100

ÁSGARÐUR 61 - Rvk 

Opið hús
SUNNUDAG milli KL. 15:00 - 14:00

Fimm herb.109,3 fm. raðhús á tveimur hæðum auk kjallara á vinsælum stað í
Reykjavík. Eikarparket á gangi og stofu, flísar á gólfi í forstofu. Eldhús með
viðarinnréttingu, korkur á gólfi og rúmgóður borðkrókur. Þrjú svefnherbergi
og baðherbergi eru á efri hæðinni. Í kjallar er þvottahús, geymsla og óinnrétt-
að rými.  Mjög góð staðsetning og stutt í alla þjónustu, skóla og leikskóla. 

Elsa Björg Þórólfsdóttir
Sölufulltrúi

Netfang: elsa@fasteignasala.is
Sími 698 0585

Lindarsel

Mjög vel staðsett og viðhaldið 312 fm tvíbýlishús með tvöföldum
bílskúr. Minni íbúðin er um 76 fm og er hún með sérinngangi.
Skipti á þess húsi og minni sérbýli eða stórri íbúð í fjöleignarhúsi
koma til greina. 

Elsa Björg Þórólfsdóttir
Sölufulltrúi

Netfang: elsa@fasteignasala.is
Sími 698 0585

Kjarrhólmi 34 Kóp 

Opið hús
Opið hús sunnudag milli 15 og 15,30

Mjög góð 3ja herbergja 75,1 fm íbúð á fyrstu hæð að Kjarrhólma í kópa-
vogi. Nýlegt parket á stofu og holi. Eldhús með ágætri eldri innréttingu.
Þvottahús innan íbúðar. Búið er að klæða suður hlið hússins. Stutt í Foss-
vogsdalinn.
Verð 115,5 mmillj. 

Halldór Jensson 
sölufulltrúi 

sími 840 2100

Hofgarðar

Mjög skemmtilegt og vel staðsett 226fm einbýlishús ásamt 15 fm
sólskála á þessum eftirsótta stað á Seltjarnarnesi . Skjólgóður
garður við húsið og fallegt útsýni. 

Pálmi B Almarsson 
Löggiltur fasteignasali 

sími 896 3344 
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Skólavörðustígur 2 -
Miðbær Reykjavíkur.

Mjög sjarmerandi 26,8 fm ósamþykkt
studioíbúð í sérbýli. Eignin skiptist í
baðherbergið með sturtuklefa og par-
keti á gólfi. Óvenju skemmtileg stofa
(opið rími) með fallegum hleðslustein-
um. Stofa og eldhúsaðstaða eru í
opnu rými með parketi á gólfi. Búið
er að endurnýja þak, rafmagn og
skolplagnir að sögn eiganda. Nánari
uppl. á www.husavik.net.

Verð 8,5 millj.

HÚSAVÍK – ÞAR SEM GOTT ORÐSPOR SKIPTIR MÁLI

Skólavörðustíg 13
SÍMI 510 3800
FAX 510 3801
www.husavik.is

Reynir Björnsson
Lögg. fasteignasali

Fannborg 5 - efsta hæð,
frábært útsýni
Góð 3ja herb. 83 fm íbúð á 2.hæð.
Íbúðin skiptist í flísal. anddyri með
skáp, 2 rúmg. herbergi með skápum,
hol, opið eldhús, bjarta borðstofu og
stofu, flísal. baðherb. með nýl. sturtu-
klefa og tengi f. þvottavél. Stórar sól-
ríkar svalir með fjallasýn til suðurs.
Frábær staðsetning, stutt í ýmsa þjón-
ustu ss. heilsugæslu, félagsst. og
verslanir.                    Verð 16,9 millj.

Þórey og Gunnar taka vel á móti gestum milli kl. 14 og 16 í dag. Bjallan er merkt Gunnar.

HÚSAVÍK – ÞAR SEM GOTT ORÐSPOR SKIPTIR MÁLI

Skólavörðustíg 13
SÍMI 510 3800
FAX 510 3801
www.husavik.is

Reynir Björnsson
Lögg. fasteignasali

Opið hús í dag frá kl. 14–16

Sjá einnig myndir í gluggum 

á Fjarðargötu

Opið virka daga kl. 9–18

Hafnarfirði

Fjarðargata 17

Sími 520 2600

Fax 520 2601

Netfang as@as.is

Heimasíða

www.as.is

Kári Halldórsson, 
löggiltur fasteignasali

• Falleg 4ra herb. vel skipulögð
íbúð á fyrstu hæð ásamt sér
BÍLASTÆÐI undir svölum.Suð-
ur svalir.

• GÓÐ STAÐSETNING - STUTT Í
ÞJÓNUSTU OG SKÓLA.

• Heimasími seljenda uppá að
skoða er 554-2338.

Verð 21,9 millj.

ÁLFATÚN 29 - KÓPAVOGUR - FRÁBÆRT ÚTSÝNI

Sjá einnig myndir í gluggum 

á Fjarðargötu

Opið virka daga kl. 9–18

Hafnarfirði

Fjarðargata 17

Sími 520 2600

Fax 520 2601

Netfang as@as.is

Heimasíða

www.as.is

Kári Halldórsson, 
löggiltur fasteignasali

• 94 fm falleg efri hæð og ris í
tvíbýli á góðum stað.

• Fallegt útsýni, húsið ný tekið
í gegn að utan.

• Allt að fjögur svefnherbergi,
möguleiki á því fimmta.

• Falleg gólfefni og skemmti-
legt skipulag eignar.

• Heimasími seljanda, uppá að
skoða: 587-0269 og gsm.
693-5014.

Verð 20.9 millj.

SUÐURGATA FRÁBÆR 4RA TIL 5 HERB. HÆÐ Í HJARTA HAFNARFJARÐAR

SUÐURMÝRI - FRÁBÆR EIGN

Gríðarlega fallegt 181 fm parhús á tveimur
hæðum. Húsið er einstaklega vandað að
allri gerð. Allur frágangur að utan er til fyr-
irmyndar og er húsið nánast viðhaldsfrítt
með litaðri álklæðningu og steinuðum
veggjum. Falleg verönd með steinflísum
og vönduðum skjólveggjum. Að innan er
húsið einkar glæsilegt og vel skipulagt
enda allt hannað af innanhúsarkitekt. Sam-
stætt tréverk er í öllu húsinu og allt sér-
smíðað. Mjög vandaðar flísalagnir á böð-
um. Einstaklega falleg
innbyggð lýsing og
mikið lagt í allt raf-
magn. 

Upplýsingar gefur Jón Gretar Jónsson
sölumaður í síma 840-4049 

Húsakaup fasteignasala, Suðurlandsbraut 52, sími: 530 1500, husakaup@husakaup.is, www.husakaup.is

Guðrún Árnadóttir, lögg. fast

Opið hús í dag frá kl. 14–16

HÚSAVÍK – ÞAR SEM GOTT ORÐSPOR SKIPTIR MÁLI

Skólavörðustíg 13
SÍMI 510 3800
FAX 510 3801
www.husavik.is

Reynir Björnsson
Lögg. fasteignasali

Mjög falleg 93,2 fm 4ra herb. íbúð auk 4,3
fm geymslu. Eignin skiptist í anddyri með
skáp og flísum á gólfi, 2 barnaherb. með
dúk á gólfi, skápum og fallegu útsýni.
Baðherb. er flísalagt með baðkeri og fal-
legri innr. Hjónaherb. er með stórum skáp
og fallegu útsýni. Þvottah. með góðum
hillum. Bjart opið, eldhús með borðkrók,
flísum á gólfi, hvítri innr. og fallegu útsýni
m.a. upp í Bláfjöll. Hol og stofa eru með
fallegu eikarparketi. Svalir eru sólríkar og
stórar. Stutt í leikskóla og aðra leikað-
stöðu. Þetta er einstaklega falleg eign.
Verð 22,9 millj.

Herdís og Marinó taka vel á móti gestum milli kl.15 og 17 í dag. Bjallan er merkt 203

Arnarsmári 28 - fallegt útsýni

LYNGMÓAR 7 - GARÐABÆR

- Sölusýning í dag frá kl. 15 - 17 -
Mjög góð, björt og vel skipulögð 3ja her-
berja 110,5 fm íbúð á þriðju og efstu hæð
með bílskúr í góðu fjölbýli. Fallegt útsýni til
vesturs og norðurs. Íbúðinni fylgir snyrtileg
sameign með þvottahúsi, geymslu og
hjólageymslu. Mjög snyrtileg lóð með
grasflöt og trjám. Um er að ræða fallega
íbúð í rólegu og barnvænum hverfi, þar
sem stutt er í skóla, leikskóla, íþróttir, versl-
anir og allar þjónustu. Bertel og Unnur taka
vel á móti
gestum.

Upplýsingar gefur Jón Gretar Jónsson
sölumaður í síma 840-4049 

Húsakaup fasteignasala, Suðurlandsbraut 52, sími: 530 1500, husakaup@husakaup.is, www.husakaup.is

Guðrún Árnadóttir, lögg. fast

SKAFTAHLÍÐ 26 – SÉRHÆÐ Í HLÍÐUNUM

SÖLUSÝNING Í DAG Á MILLI KL. 15 - 16
Mjög björt og falleg 122 fm efri sérhæð
ásamt 28 fm bílskúr á vinsælum stað í
Hlíðarhverfinu. Eignin er ein af þessum
eftirsóttu hæðum þar sem öll rými nýtast
einkar vel með stórum stofum, rúmgóðum
herbergjum og tveimur svölum.  Húsinu
hefur verið vel viðhaldið og er allur frágan-
gur á lóð og í sameign til fyrirmyndar. Fyrir
framan húsið er upphitað hellulagt bílaplan.
Nýlega hefur verið skipt um skolp og dren-
lagnir. Húsið var
málað að utan árið
2002. Íbúðin er
staðsett á góðum
og barnvænum stað
í Hlíðunum þar sem
stutt er í alla þjón-
ustu, skóla og íþróttir. Eignin getur verið laus
til afhendingar fljótlega.

Upplýsingar gefur Ágúst Einar Skúlason
sölumaður í síma 840-4048

Húsakaup fasteignasala, Suðurlandsbraut 52, sími: 530 1500, husakaup@husakaup.is, www.husakaup.is

Guðrún Árnadóttir, lögg. fast
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GRANASKJÓL 74 VESTURBÆR

Vel staðsett enda raðhús á tveimur hæðum um 184,0 fm. með innbyggðum bílskúr. Garðskáli
út frá stofu í vestur og góðar svalir. Lóð afgirtt, hellulögn í innkeyrslu og stétt heim að húsi.
Bílskúr. Laus strax. Verð: 42,5 millj.nr 5247 OPIÐ HÚS Í DAG FYRIR ÁHUGASAMA MILLI
KL. 14-17. 

OPIÐ HÚS Í DAG KL. 14-17

SÍMI 533 4040
FAX 533 4041
OPIÐ MÁN.-FIM. 9-18 OG FÖS. 9-17
Dan V.S. Wiium hdl., lögg. fasteignasali

Ármúli 21, Reykjavík • kjoreign.is@kjoreign.is • www.kjoreign.is

TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA

Mjög fallegt 195,5 fm. einbýli á einni hæð með
sambyggðum bílskúr, fallegum garði og aðkomu.
Húsið er vandað og vel við haldið með flísum og
parketi á gólfum, falleg lýsing og góð loft hæð að
hluta. Aðkoma falleg með mótaðri steypu og garð-

ur skjólsæll í góðri rækt.

Þetta er vönduð eign á rólegum og vinsælum 
stað í Grafarvogi. VERÐ : 48,9

HEILSÁRSBÚSTAÐUR - GRÍMSNES

Nýlegt, fullbúið heilsárshús efst í Vaðnesinu. Á frábærum útsýnisstað. Næst skógrækt ríkissins á 7500 fm
eignarlandi. Falleg aðkoma, malarvegur með lýsingu. Vandað hús, hæð og ris. Risið er lokað. skráð 79 fm
en er um 100 fm að gólffleti. Timburverönd með heitum potti. Vandaðar innréttingar og gólfefni. Húsið er
fullbúið nýlegum húsgögnum og áhöldum sem fylgja með í kaupunum. nr. 3878 

Sumarbústaður

SÍMI 533 4040
FAX 533 4041
OPIÐ MÁN.-FIM. 9-18 OG FÖS. 9-17
Dan V.S. Wiium hdl., lögg. fasteignasali

Ármúli 21, Reykjavík • kjoreign.is@kjoreign.is • www.kjoreign.is

TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA

Hóll fasteignasala | Franz Jezorski lögg.fasteignasali | Skúlagata 17 | 101 Reykjavík - við höfum meira að bjóða

Gott tækifæri

Hér er um að ræða snyrtistofu sem býður viðskiptavinum sínum 
upp á alhliða andlits- og líkamsmeðferðir. 
Stofan er staðsett á góðum stað í litlum verslunar- og þjónustu- 
kjarna í Grafarvogi. Við hliðina á stofunni er hársnyrtistofa og á 
sömu hæð er jafnframt sólbaðstofa.  Rýmið sem stofan er rekin í er 
98 fm og býður upp á mikla möguleika. 
Þetta er vel rekið fyrirtæki þar sem mikið hefur verið lagt í 
markaðssetningu og því gott tækifæri á að  hefja eigin rekstur.
Allar nánari upplýsingar veitir Guðmundur Andri í síma 595 9050

☎ 533 4800

Laugavegur 182 • 105 Rvík • Fax 533 4811 • midborg@midborg.is
Björn Þorri hdl., lögg. fastsali, Karl Georg hrl., lögg. fastsali.

OPIÐ HÚS
132,5 fm mjög góð 5-6 herbergja
íbúð á þriðju hæð auk 23,6 fm bíl-
skúrs í sérstæðri lengju. Íbúðin er
á tveimur hæðum. Á efri hæð eru
tvö svefnherbergi og sjónvarpshol.
Á neðri hæð eru tvö svefnherbergi,
forstofa, stofa, baðherbergi,
þvottahús og eldhús. 5496. 
Verð 29,9 m. Ólafur og Magný
sýna í dag milli kl 14.00 og 16.00.

REYKÁS 45  

LUNDARBREKKA 8, KÓPAVOGI

Falleg og mikið endurnýjuð 3ja herb. íbúð á 3ju hæð. Stærð íbúðar er 86,5 fm. Sérinngangur af saml. svöl-
um, aðrar sér svalir sem snúa í suður. Fallegt útsýni.
Hús í góðu ástandi. Áhugaverð íbúð, góðar innréttingar og nýtt eikarparket á gólfum. LAUS STRAX. Verð
16,9 millj. nr. 5243. Hjörleifur og Lilja taka á móti þér í dag milli kl. 16-18.

OPIÐ HÚS Í DAG SUNNUDAG KL. 16-18

VALLARGERÐI 38 KÓPAVOGI.

Um er að ræða glæsilega neðri sérhæð með sérinngangi. Stærð 127,1fm, einnig 43 fm sérbyggður bílskúr.
Eignin er öll nýlega endurnýjuð á vandaðan hátt. Bílskúrinn er með rislofti, og er hann innréttaður sem 3ja
herb. íbúð. Er hann í útleigu sem stendur. Áhugaverð eign í mjög góðu ástandi.
OPIÐ HÚS Í DAG FYRIR ÁHUGASAMA MILLI KL. 14-16.

OPIÐ HÚS Í DAG SUNNUDAG KL. 16-18

Ármúli 21, Reykjavík • kjoreign.is@kjoreign.is • www.kjoreign.is

T R A U S T O G Ö R U G G Þ J Ó N U S TA

SÍMI 533 4040
FAX 533 4041
OPIÐ MÁN.-FIM. 9-18 OG FÖS. 9-17
Dan V.S. Wiium hdl., lögg. fasteignasali

Ólafur Guðmundsson
Sölumaður Simi: 8964090

Kristinn Valur Wiium
Sölumaður Simi: 8966913

9. október 2005  SUNNUDAGUR
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Hóll-M | Skúlagata 17 | Franz Jezorski lögg.fasteignasali | s: 595 9050 

     -fimm
Sérþjónusta, - viðbót við M-fjóra:
Atvinnuljósmyndun og stílisti. Við sjáum um 
aflestur og nafnabreytingu hjá OR, flutning á 
heimilisfangi, síma og interneti. Allt frágengið 
á réttum tíma við afhendingu eignar.
   

     -fjórir
Heildarþjónusta, - viðbót við M-þrjá:
Við setjum upp heildar markaðsáætlun og
leggjum fyrir þig. Við sjáum alfarið um allar
auglýsingar og greiðum fyrir þær líka.
Þú sérð alltaf hvað við gerum og hvenær.
   

     -þrír
Hagþjónusta, - til viðbótar við M-tvo:
Við sýnum eignina og erum á staðnum í 
opnu húsi. Þannig erum við ávallt skrefi nær
kaupendunum og betur búin til að meta 
viðbrögð þeirra við þinni eign.
   

     -tveir
Grunnþjónusta:
Almenn sala þar sem þú færð aðgang að 
markvissu sölukerfi og öflugri viðskiptamanna-
skrá Hóls-M. Við greinum markaðinn og
skipuleggjum söluferlið. Þú sýnir eignina.
   

     -einn
Skjalaþjónusta:
Í mörgum tilfellum getur verið að þú hafir 
þegar fundið kaupanda að þinni eign. Í þeim
tilfellum bjóðum við upp á vandaðan skjala-
frágang og aðgang að samningadeild Hóls-M
   

SUNNUDAGUR  9. október 2005  



Nýjir Kia Sorento EX og EX Luxe Dísel
og V6 bensín til afgreiðslu strax. Sjálf-
skiptir með eða án leðurinnréttingar,
álfelgur, full ábyrgð. Til sýnis á staðnum.
Okkar verð á EX. 3.150 þús. Okkar verð
á EX Luxe 3.490 þús. Ath ! langt undir
listaverði !

Sparibíll ehf
Skúlagötu 17, 101 Reykjavík

Sími: 577 3344
www.sparibill.is

Innflutningur á notuðum og
nýjum bifreiðum frá Þýska-
landi og USA. www.bilasol-

ur.is/magnusson

Range Rover Sport 4.4 HSE, 04/2005
Ek 11.300 km, Bensín . 299 hö 19”
dekk, ABS, CD, leðuráklæði, loftkæling,
Xenon aðalljós o.fl. Verð 7.990 þ. Ágúst
862 2000, e -mail magnusson@inter-
net.is, myndir á, www.bilasol-
ur.is/magnusson

BMW 520i Árg. 01/ 2005. Ek. 24 þ. km.
177 hö ABS, ASR spólvörn, CD, leðurá-
klæði, Xenon aðalljós, “Bluetooth” fyrir
síma o.fl. Verð 4.790.000 Ágúst 862-
2000 myndir á, www.bilasol-
ur.is/magnusson

Magnússon ehf.
Sími: 862 2000
a.magnusson

Toyota Avensis 1800 árg. ‘02, ek. 85
þús. beinsk., dr.kúla. Reyklaus. Verð
1.300 þús. Uppl. í s. 868 6656 & 846
6766.

Honda Civic DX ‘94, nýsk. Litur fjb. hvítt
og fjb. mælaborð, filmur, 2 d. V. 320 þ.
Skipti mög. Uppl. í síma 866 8000.

Nýskoðaðir bílar. Colt ‘92, verð 95 þ. og
Hyundai Sonata ‘97, verð 290 þ. Uppl. í
s. 892 2854.

Leitin að nýjum bíl hefst á www.is-
landus.com. Við seljum bíla langt undir
markaðsverði, veitum öfluga þjónustu,
allt að 5 ára ábyrgð og útvegum bílalán.
Ef draumabíllinn þinn er ekki til á vefn-
um okkar í dag, finnum við hann fljótt
með alþjóðlegri bílaleit. Gerðu kjara-
kaup í Bílabúð eða reyfarakaup á Bíla-
Uppboði Islandus.com. Sími þjónustu-
vers 552 2000 og netspjall við sölu-
menn er á www.islandus.com

Fjórhjóladrifinn Jaguar X-Type 2.5, árg.
2002, ek. 120.000, sjálfskiptur með
öllu. Verð 2.100.000, ath. skipti. Uppl. í
s. 869 0996.

Til sölu VW Golf ‘95, ek. 135 þ. Verð
100.000. Upplýsingar í síma 899 8051.

Honda Civic ‘98 módel, er vel með far-
inn. Upplýsingar í síma 694 7049.

Toyota Rav árg. ‘02, ek. 62 þús. sjálfsk.
2000 vél og ýmis aukab. Verð
1.950.000. Uppl. í s: 899 0393.

Colt ‘90, ek.140. þús. Beinsk., sk. ‘06 í
toppstandi. Verð 80.000. Guðrún 820
7589.

M. Benz 280SL ‘84, sjálfsk., rafm.rúð.,
toppl., leður innr., CD, ek. 240 þ. Selst
ódýrt. S. 861 7254.

Nissan Sunny ‘92, ssk., ek. 160 þ. km.
Skoðaður ‘06. Vetrardekk fylgja, verð
140 þús. Uppl. í s. 861 8410.

Fiat Punto árg. ‘95, ek. 124 þús. km. Bíll
í toppstandi. Vetrardekk á felgum fylgja
+ CD. Verð 120 þús. Einnig til sölu Fiat
Conquecento árg. ‘97. Í mjög góðu
ástandi. CD. Verð 120 þús. Uppl. eftir kl.
16 í s. 862 6136.

Til sölu Daewoo Nubira árg. ‘99, ek.
130 þús. Selst á 250 þús. Er á vetra-
dekkjum, þarfnast smá aðhlynningar.
Uppl. í s. 894 4770.

Hyundai Pony ‘92, Sedan, ek. 169 þús.
sk. ‘06, sumard. á álf. og vetard. geta
fylgt. Tilvalinn í skólann. Verð 97 þús.
Uppl. í s. 847 5565.

Til sölu Mitsubishi Lancer árg. ‘92, ekinn
127 þús. km. Uppl. í s. 898 9324.

VW Golf ‘94 sk. ‘06, ek. 173 þús., þarfn-
ast viðgerðar en er gangfær. Verð 70
þús. Uppl. í s. 659 3174.

Til sölu Toyota Camry. Skoðaður ‘06.
Uppl. í síma 847 6455.

BMW 320iA ‘97, ek. 140 þ. sjsk., toppl.,
rafm. í rúðum, álf., vetrard. og felgur
fylgja. Engin skipti. S. 867 0015.

Til sölu Daewoo Nubira árg. ‘99 ek. 92
þús., heilsársdekk, CD, samlæsing Verð
400 þús.stgr. Uppl. í s. 822 3043.

Toyota Corolla 1994, 1300cc, ek. 130
þús., nýskoðaður, naglad. Verð 370 þús.
S. 698 8799.

MMC Galant ‘96 GLX 2,0 til sölu.
Beinsk. og ek. 184.000 km. Nýskoðað-
ur. Fæst á góðu stgr.verði. GÓÐUR BÍLL.
Uppl. í s. 858 7206 Karl.

Nissan Almera árg. 2000, ekinn aðeins
53 þ. km. Bíll í toppstandi. Verð 490 þ.
Mögul. að yfirtaka 300 þ. kr. bílalán.
Uppl. í s. 694 9299.

Nissan Micra 1300 árg. 2000, 3ja d.
sjálfsk. ek. 91 þ. Selst ódýrt. S. 861 7254

Bens 190E ‘91 sjálsk, toppl., þarfnast
smá lagf. 350 þ. stgr Uppl. í s. 565
2136.

Nissan Micra árg. ‘98, ek. 98 þús. Vel
með farinn. Verð 360 þús. Uppl. í s. 663
4573.

Nissan Primera ‘98, 2,0 L vél, skoðaður
‘06, 4 sumar/vetrardekk, CD. Verð 490
þús. Uppl. í síma 822 9692 frá kl. 11
um helgina. Áhvílandi 163 þús.

Skoda Felicia 1999, ekinn aðeins
69.000 á sérstöku tilboðsverði kr.
290.000. Nánari uppl. í síma 862 9226.

Plymouth 7 manna árg. ‘96 ek.
150.000. Tilboð 540.000. Gangverð
750.000. Uppl. í s. 847 0875.

Toyota Avensis árg. ‘98 til sölu. Filmur,
fj.saml, CD, reykl, áhv. 380 þ. Verð 720
þ. S. 896 4965.

Til sölu Honda CRV árg. 1998, ek. 132
þús., áhv.lán 600 þús. afb. 24 þús. á
mán. Verð 950 þús. Uppl. í s. 856 2794.

Dodge Stratus ‘96, ssk., keyrður 124 þ.
2,5 vél, vetrardekk. Verðhugmynd 550
þ. skoða skipti. Uppl. í s. 858 8888.

VW Polo árg. ‘00 ek. 81 þús. Hvítur.
Verð 570 þús. Upplýsingar í s. 866
0497.

Til sölu Megane Scenic árg. ‘98, 1.6 L,
ek. 85 þús., 5 gíra, sk. ‘06. Verð 680
þús. Skipti ódýrari. S. 868 8565.

Saab 900 SE ‘95, ek. 139 þ., sjálsk., sól-
lúga, leður + aukb. Gott verð - vertðtil-
boð. S. 856 7113.

Fallegur Alfa Romeo 156 árg. ‘00, ekinn
81 þús. Verð 850 þús. Skipti möguleg.
S. 868 8629 & 587 4383.

Tilboð!
Til sölu Dodge Caravan árg. ‘97, 7
manna, ek. 168 þús. 200 þús. út og yf-
irtaka á láni uppá 380 þús. Uppl. í s.
616 8877.

Til sölu silfurgrár Skoda Fabia Comfort
árg. ‘01, ek. 68 þús. km. Sk. ‘06. Verð
800 þús. Engin skipti. Uppl. í s. 868
2517 & 899 2517.

Camaro SS 30th anniversery árg. ‘97,
ek. 70 þ. m., sjálfs., álf., leður, CD, t-
toppur, 3 tommu púst o.fl. Verð 1.590
þ. S. 896 0567.

Lexus IS 200 árg. 2000, ek. 105 þ. km,
vindskeið, verð 1.390.000, lán fylgir. S.
898 4816.

Til sölu gullfalleg Mazda 6 station. Ný-
skráður 05/04, ek. 18. Bílalán getur
fylgt. Verð 2.200.000. S. 699 4181 &
660 7881.

Óska eftir góðum bíl skoðuðum ‘06 á
0-100 þús. Tilboð óskast á bill-
oskast@gmail.com.

Óska eftir skoðuðum bíl f. 50.000, helst
4x4 td Sunny/Touring. S. 862 1429.

Galloper 2,5 diesel arg98. ek. 86.500,
sjsk.nýleg dekk, nýl.felgur - aukafelgu-
sett fylgir í góðu standi, vel viðhaldið
uppl S: 660-9403 / 867-7996

Nýja eða nýlega jeppa færðu ódýrara
hjá Islandus.com. Splúnkunýjir Explorer
frá kr. 3.290.000, Jeep frá kr. 3.340.000.
Næstum nýjir 2005 bílar undir 3 millj-
ónum. Við seljum bíla langt undir mark-
aðsverði, veitum öfluga þjónustu, allt
að 5 ára ábyrgð og útvegum bílalán. Ef
draumabíllinn þinn er ekki til á vefnum
okkar í dag, finnum við hann fljótt með
alþjóðlegri bílaleit. Gerðu kjarakaup í
Bílabúð eða reyfarakaup á BílaUppboði
Islandus.com. Sími þjónustuvers 552
2000 og netspjall við sölumenn er á
www.islandus.com www.islandus.com

Sýningarbíll kominn til landsins!
Komdu og skoðaðu fyrsta Jeep Comm-
andor bíllinn á Íslandi. Nýr 7 manna
Jeep Commandor. Algerlega ný hönn-
un. Nánari upplýsingar á www.is-
landus.com Gerðu kjarakaup í Bílabúð
eða reyfarakaup á BílaUppboði Is-
landus.com. Sími þjónustuvers 552
2000 og netspjall við sölumenn er á
www.islandus.com www.islandus.com

Galloper árg’00. Dísel beinsk. ek 136þ.
Verð 1.150 lán 600. 19 per mán. Góð
dekk. uppl 822-3001

Isuzu Trooper disel, árg. 7/’99, ek. 129
þús. Smur og þjónustubók. 7 manna.
Verð 1890 þús. Lán 1280 þús., 24 pr.,
mán. Uppl. í s. 822 3001.

Kia Grand Sportage 2002, ek. 43 þús.
beinsk., verð 1.490 þús. Lán 900.000,
18 þús á mán. Uppl. í s. 822 3001.

Jeppar

Bílar óskast

2 milljónir +

1-2 milljónir

500-999 þús.

250-499 þús.

0-250 þús.

Bílar til sölu

[ ALLAR SMÁAUGLÝSINGAR VIKUNNAR Á visir.is ]

SMÁAUGLÝSINGASÍMINN 
ER OPINN ALLA DAGA 
KL. 8–22

SMÁAUGLÝSINGASÍMINN 
ER 550 5000
smaar@frettabladid.is / visir.is

TIL BIRTINGAR NÆSTA
DAG ÞARF AÐ PANTA
FYRIR KL. 14.30

AFGREIÐSLAN ER OPIN:
MÁNUDAG TIL MIÐVIKUDAGS     8–18
FIMMTUDAG OG FÖSTUDAG      8–19
LAUGARDAG 9–17 SUNNUDAG 11–16 



Til sölu Range Rover 4,0SE árg. ‘99, ek-
inn 86 þús. km. Verð 2.650 þús. Áhv. 1
millj. Uppl. í s. 659 8757 & 896 5406.

MMC L-200 árg. ‘04 til sölu, ek. 16 þús.
km, sjálfskiptur, eins og nýr. Fjarstart,
þjófavörn. Verð 2.550 þús. Uppl. í s.
863 3984.

Til sölu Jeep Cherokee árg. ‘87, 4.0 l. vél,
sk. ‘06, en er með bilaða miðstöð, en
þokkalegt eintak að öru leyti. Verð 90
þús. Á sama stað er til sölu Jeep Cher-
okee 4.0 l. vél árg. ‘89, en er með vél
árg. ‘91-’93, er með endurskoðun
vegna bremsur að aftan og ljós að
framan. Verð 60 þús. Uppl. í s. 691
6160.

Ford og Toyota Hilux Diesel pallbílar á
tilboðsverði. Hægt að velja um fjölda
lita og aukabúnað, Explorer SportTrack,
F150 RegularCab, Supercab og
CrewCab á ótrúlega hagstæðu verði á
meðan birgðir endast. Hringdu strax til
að tryggja þér bíl á útsöluverði. Nánari
upplýsingar í síma 552 2000 og á
www.islandus.com

Ford F350 King Ranch árg. ‘05, ek. 10
þús. lok á palli, skyggni, verð 4.7 millj.
einnig pallhýsi vel útbúið og með WC,
sturtu o. fl. verð 850 þús. S. 892 8210.

Til sölu Isuzu Pick-up, árg. ‘90, með bil-
aðri vél. Uppl. í s. 864 6201.

Dodge Ram 1500 2003 5,7 Hemi 4x4
Ek 20K Pallur Klædur +hlíf Verð 2,8
S:8647300

Eigum lítið notuð hjólhýsi, húsbíla og
fellihýsi árg. 2004 og 2005 til sölu. Vík-
urverk Tangarhöfða 1. Sími 557 7720
www.vikurverk.is

Honda CRF 250 X, hjólið er árgerð
2004 með rafstarti og er sem nýtt! Verð
620 þús. og upplýsingar í síma 659
8757 eða 552 5406 PRO ehf.

Nýtt Husaberg 550 Enduro, ‘05, götu-
skr. Mögul. á bílal. 60%. V. 730 þ. S. 695
1130.

Til sölu Tm 250 cc ‘01. Tilboð 280 þús.
stgr. Mikið endurnýjað. S. 698 4123.

Óska eftir varahlutum í Kawasaki 110cc,
árg. ‘87. Uppl. í s. 865 7788.

Óska eftir að kaupa góða 2ja sleða
vélsleðakerru, ekki yfirbyggða. Uppl. í s.
660 4410.

Til sölu 16” Benz felgur með nýjum
Goodyear nagladekkjum. Stærð
205x55. Uppl. í s. 663 5003.

Partar VTS S. 421-8090. Subaru Im-
presa 2,0GX ‘03 Toyota, Nissan, Opel,
Audi 100 ‘95, Lancer Golf. Opið 8-18.
Lau. 10-15.

Aðalpartasalan s. 565
9700

Kaplahrauni 11 HF. Eigum varahluti í
Hyundai, Peugeot, Mazda, MMC, Opel
og fl. Kaupum bíla til niðurrifs.

bilapartar.is
Bílapartar, erum flutt í Grænumýri 3
Mosfellsbæ, s. 587 7659. Erum ein-
göngu með Toyota. Kaupum Toyota-
bíla. Opið virka daga frá 10-18.

Til sölu. HiLux gírkassi, lágt drif, vökva-
stýrismaskína + dæla. omfl. 6 gata felg-
ur. Einnig C3 sjálfsk. úr Ford. Uppl.
55555@islandia.is / 864 0963.

Pajero sjálfskipting með lágu, vél og
fleira smátt ‘87/’88. Selst á hálfvirði,
fyrstur kemur fyrstur fær. Uppl.
55555@islandia.is eða í s. 864 0963.

Tilbúnir stigar, hringstigar og handriða-
efni á lager. Ryðfrí handrið með eða án
uppsetningar. Handlistar, píralar, plast-
listar, ryðfrítt, festingar, glerklemmur og
margt fleira. Stigalagerinn, Dalbrekku
26, 564 1890.

Stigar hringstigar og handrið á lager. Til
í 38mm þykkt beiki, gler og einnig stál.
Mjög hagstætt verð. Einnig ryðfrítt fitt-
ing fáanleg á sama stað. Atlantskaup
ehf. Uppl. í s. 533 3700.

1000 kr. Tilboð!!!
Allar pizzur á matseðli eða með 2
áleggjum á aðeins 1000 kr. og hvít-
lauksbrauð fylgir frítt með, alla daga
þegar sótt er. Opið 16-21 alla daga.
Pizza 67 Austurveri, Háaleitisbraut 68.
S. 800 6767.

Mjög flottur saumlaus bh stærðir A-C
skál kr. 2.650,- buxur í stíl kr. 1.485,-
Misty, Laugavegi 178, 105 Reykjavík
sími 551 3366. Mælum og veitum fag-
lega ráðgjöf. Opið kl. 10-18 mán-fös &
kl. 10-14 lau.

Nýlegt hvítbæsað hjónarúm m. himna-
sæng 140x2m ásamt rúmskúffu, árs-
gamalt ljóst skrifborð og stór antikspeg-
ill með íburðamiklum gylltum ramma.
Tilboð óskast. S. 899 5636.

28” sjónv. text./fjarst. 10 þ. 20” 5 þ. JVC
Video Lp/sp, fjarst. 6 þ. Panasonic
græjur 5 d. 7 þ. S. 845 5205.

Amerískt Sealy rúm 153x203, lítur vel
út. Verð 12 þ. Uppl. í s. 616 2029.

4 stk. mjög góð 14” nagladekk. Verð 10
þús. Einnig mjög gott fjallahjól. Verð 7
þús. S. 864 5290.

Sjónvarps/videoviðgerðir. Afsl. til
elli/öryrkja. Sækjum. Litsýn, Síðumúli
35, s. 552 7095.

vidur.is
Harðviður til húsbygginga. Palla- og
girðingaefni, nótuð vatnsklæðning, nót-
aður panill og fræst gluggaefni. Gæði á
góðu verði. Nánar sjá vidur.is Magnús
sími 561 1122 & 660 0230

Vorum að taka upp nýjar vörur. ATH
höfum opnað aftur á laugardögum frá
11-14. Opið frá 10-18 virka daga. H-
Gallerí Grænatúni 1, Kóp. S. 554 5800.

Nostra Hreingerningarþjónusta. Tökum
að okkur fyrirtækja-, heimilis-, flutnings-
, stigagangaþrif og teppahreinsanir,
bónvinnu og gluggaþvott. Uppl. í s. 578
1450 eða senda fyrirspurnir á
nostra@nostra.is

Túnþökur.
Úrvals túnþökur til sölu. Frí heimkeyrsla.
Túnþökusala ÞG Ehf. S. 891 8891.

Túnþökusala Oddsteins
Túnþökur til sölu, frí heimkeyrsla.
Steini. S. 663 6666 & 663 7666.

Tökum að okkur alla innimálningu, stór-
ar og smáar, einnig sandsparsl. Uppl. í s.
869 3934. Viðhald og Málning ehf.

Stigahús - íbúðir - nýsmíði eða endur-
málun. Föst verðtilboð. Arnar málara-
meistari. S. 893 5537.

G.S. flutningar ehf. Getum bætt við okk-
ur öllum tegundum flutninga. 10 ára
reynsla. Upplýsingar gefur Stefán í s.
821 1966.

Hasso Ísland. Ertu að flytja? Höfum til
leigu ýmsar stærðir af sendibílum sem
henta þér, á verðum sem koma á óvart.
Síminn er 555 3330 Hasso Ísland

Glerjun og gluggaviðgerð-
ir !

Sjáum um öll glerskipti, viðgerðir og
breytingar utanhúss sem innan. Fyrir
húseigendur og húsfélög. Tilboð þér að
kostnaðarlausu. Fagþjónustan ehf, s.
860 1180.

Húsasmiður auglýsir. Þarf að skipta um
rennur, glerja. Tilboð, tímavinna. S. 553
2171.

Húsasmiður getur bætt við sig verkefn-
um á næstunni. Uppl. í s. 691 9071, eft-
ir kl. 17.

Opið allan sólahringinn. Geri við tölvur
í heimahúsum og skrifstofum. Fljót og
góð þjónusta. Viðgerðir og uppsetning.
Sími 693 9221. www.tolvuvaktin.is

Örlagalínan 908 1800 &
595 2001

Miðlar, spámiðlar, tarotlestur, draum-
ráðningar. Fáðu svör við spurningum
þínum.

Englaljós til þín.
Ertu óhamingjusamur/söm? Viltu vita
meira?Tarot lestur og fáðu svör við
spurningunum þínum. 908 5050. Lára
kl. 18.00 til kl. 01.00.

Tek að mér allt alm. viðhald húsa, s.s.
málun, múrun og trésmíðavinnu. Föst
tilboð eða tímavinna. S. 616 1569.

15 kíló farin með Shape-works. Borðið
og grennist! Edda S. S. 861 7513 & 820
7547.

Frábær líðan. Alveg síðan, Herbalife
www.eco.is Erla Bjartmarz erla@eco.is
899 4183.

Herbalife - Shapeworks - NouriFusion.
Upplifðu muninn WWW.ARANGUR.IS
S.586 8786.

Viltu léttast? Eða þyngjast? Þú getur það
með Herbalife! Hafðu samband. Ólöf. S.
861 5356, olsiar@hotmail.com

Viltu léttst með Herbalife. Get bætt við
mig nokkrum viðskiptavinum strax. Hef
margra ára reynslu. Solla s. 616 8763
www.betraform.com

Ofnæmi, astma & exem. Ert þú eða
barnið þitt með astma eða exem??
Komdu á fyrirlestur með Þorbjörgu
næringarþerapista og Umahro til að
fræðast um hvernig maturinn, bætiefni,
jurtir og lífsstílsbreytingar geta hjálpað,
bætt og kætt! Þetta fjallar nefnilega um
mun meira en rykmaura og frjókorn!
Og einnig mun meira sem hjálpar en
sterar og úði! Komdu og lærðu hvaða
mat þú átt að forðast, hvaða mat þú átt
að borða, hvaða bætiefni og jurtir þá átt
að taka og af hverju. ?Miðvikudagur 12.
október i Maður Lifandi , Borgartúni 24,
105 Reykjavik, kl. 18.00-22.00. Verð kr.
5.900 kr. Innifalið gögn. Bókun i síma
692 8489 eða tobba@10grunnregl-
ur.com. Nanari upplýsingar hjá
www.10grunnreglur.com

Fyrir kerfisstjóra: Windows Server 2003
nám hefst 17. okt. 1 sæti laust. Rafiðn-
aðarskólinn www.raf.is. S. 863 2186.

Til sölu nýlegt beislitað amerískt
tausófasett, 3+1. V. 90 þ. skoða öll til-
boð. Uppl. í s. 848 1192

Til sölu vel með farið leðursófasett
3+2+1+. 2 sófaborð fylgja frítt með.
Verð 20.000. S. 557 1192 & 896 1960.

3ja sæta flottur svefnsófi til sölu. Verð
15 þús. Uppl. í s. 567 0567.

Rúm Sala
Einstaklingsrúm 15 þús. Svefnsófi 20
þús. Uppl. í s. 699 2089.

Antík til sölu, húsgögn, ljós, speglar,
málverk og margt annað. Ódýrt. S. 663
4665.

Góður Amerískur ískápur (Maytag) til
sölu einnig Siemens eldavél og Elect-
rolux uppþvottavél ásamt IKEA efri-
skápum. Allt saman selst á aðeins
100.000 kr. S. 553 8412 & 699 8412.

Til sölu Simmons Amerískt rúm. Stærð
Cal.King 213x183. Verð 80 þús. Uppl. í
s. 898 6732.

NUTRO - 30 % afsláttur!
Þurrfóður fyrir hunda og ketti í hæsta
gæðaflokki. Full búð af nýjum vörum.
30% afsl. af öllu. Opið mán. til föst. 10
til 18, laugard. 10 til 16, sunnd. 12 til
16. Tokyo Hjallahrauni 4. Hfj. S. 565
8444.

Border Terrier hvolpar
Uppl. um Border Terrier hvolpa gefa
Guðrún í s. 864 8855 & Þórhildur í s.
892 5757.

Ein ljós og bláeygð Siberian Husky tík til
sölu, 8 vikna. Afhending nú um helgina.
Sími 461 3601, Hulda http://www.si-
berianhusky.is.

Hundaræktunarfélagið Rex. Opið hús
verður sunnudaginn 9. okt. Af tilefni
opnunar skrifstofu félagsins að Duggu-
vogi 6, 2 hæð. Frá kl. 15:00-18:00.
Venjulegur opnunartími skrifstofunar
verður síðan alla fimmtudaga frá kl
19:00-20:30. Stjórn Hundaræktunarfé-
lagsins Rex. www.rexhundar.is

Dýrahald

Heimilistæki

Antík

Húsgögn

Námskeið

Þjónusta

Námskeið

Fæðubótarefni

Heilsuvörur

Trésmíði

Spádómar

Tölvur

Húsaviðhald

Búslóðaflutningar

Málarar

Túnþökur
Túnþökurúllur, túnþökur og holta-

gróður ávallt fyrirliggjandi
Túnverk ehf. Sími 892 3666

Gylfi Jónsson

Garðyrkja

Hreingerningar

Verslun

Til bygginga

Sjónvarp

Til sölu

Varahlutir

Hjólbarðar

Vinnuvélar

Kerrur

Fjórhjól

Mótorhjól

Húsbílar

Pallbílar
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Óskum eftir smáhundi. Nánari uppl. í s.
893 4310.

Spánn-leiga
Fallegt raðhús fyrir sunnan Alicante til
leigu. Uppl. í síma 822 3860.

Rjúpnaveiði á austur-
landi.

Bjóðum rjúpnaveiði í Breiðdal og víðar
á austurlandi. Glæsileg gisting í Veiði-
húsinu Eyjar með morgunverði, nestis-
pakka og kvöldverði. Veiðiþjónustan
Strengir Sími 567 5204 & 660 6890 elli-
dason@strengir.is

3ja herb., íbúð til leigu í miðbæ Akur-
eyrar. Tilvalið fyrir skólafólk. Uppl. í s.
898 8689.

Gott herbergi í austurbæ Kóp. til leigu.
Svör berist Fbl Skaftahlíð 24 merkt
Kópavogur.

101 Reykjavík
4ra herb. 100 fm góð íbúð á hæð í
góðu steinhúsi í næsta nágrenni við
miðborgina. Leigist 9-12 mán.Reyklaust
og skilvíst fólk sendi uppl. til FBL merkt
“Reglusemi1” fyrir mið. 12. okt.

Til leigu 50 fm íbúð í Efstasundi. Leigu
c.a. 65 þús. á mán. Uppl. í s: 824 8213.

2 herbergi, annað 17fm, hitt 14 fm.
Hægt að leigja saman eða í sitthvoru
lagi. Í suðurbænum í Hfj. Sér inng. og
aðg. að baðherb. S. 894 0855.

Húsasmíðameistari óskar eftir íbúð á
höfuðb.svæðinu, helst með bílskúr. S.
899 4958.

Iðnaðarmanni vantar 3-4 herb. íbúð
með bílskúr sem fyrst. Meðmæli, ef
óskað er. S. 898 3427.

Par að vestan óskar eftir 2-3 herb. íbúð
Ungt par, reyklaust, barnlaust og reglu-
samt, óskar eftir 2-3 herb. íbúð til lengri
tíma, frá miðjum nóv. helst í
104/105/108/103/101. Meðmæli og
ábyrgðir ef óskað er eftir. Uppl. í síma
8984217

Óska eftir herb. í Hafnarfirði sem næst
Fjarðarkaupum eða Nóatúni með að-
gang að snyrtingu og eldunaraðst.
Uppl. í s. 557 8763 & 663 0643.

Óska eftir íbúð, helst í Grafarvogi eða
Grafarholti, 3ja til 4ra herb. Uppl. í s.
696 8051 & 866 8286.

SOS! bráðvantar 3ja herb. íbúð strax,
trygging, fyrirframgreiðsla og meðmæli
ef óskað. Sérinngangur kostur. Guðrún
s. 868 1416.

Óska eftir rúmgóðu herbergi. Er snyrti-
legur og skilvísum greiðslum heitið. S.
864 5290.

Róleg 51 ára kona óskar eftir 2ja herb.
íbúð til leigu. Uppl. í s: 867 2145.

Þýskaland. Til sölu er 200 fm parhús
með lítilli íbúð í smábæ við Bodensee.
Uppl. gudmundurgud@simnet.is 431
2195.

Múrari óskar eftir íbúð 3-4 herb á svæði
112. Upplýsingar í síma 659 0408.

Búslóðageymsla Olivers geymir búslóð-
ir á brettum. Starfað í 18 ár. S. 567
4046 & 892 2074. Sækjum og sendum
búslóðirnar.

Hársnyrti fólk athugið!
óskum eftir góðu hárgreiðslufólki í
stólaleigu. Hagstætt verð. Upplýsingar
gefur Ásgeir í s. 692 1213 e. kl. 18.

Blikksmíði ehf.
Óskum eftir að ráða blikksmiði.
Upplýsingar gefur Jón í s. 565

4111 & 893 4640.

Aðstoðarmenn óskast!
Óskum eftir að ráða aðstoðar-

menn í blikksmiðju.
Upplýsingar gefur Jón í s. 564

4111 & 893 4640.

Skemmtileg vinna í vet-
ur!!

Subway Ártúnshöfða-vantar fólk í
kvöld og helgarvinnu. Vaktavinna,

sveiganlegur vinnutími. 
Umsóknir á staðnum og á net-

inu subway.is

Ræstivinna 100% starf.
Dagvinna.

Fyrirtæki í fasteingaviðhaldi og
umsjón færir út kvíarnar og vill

ráða manneskju í 100% framtíð-
arstarf.

Upplýsingar í síma 699 5678
eftir kl. 12 alla daga.

Al-Anon samtökin fyrir
aðstandendur alkó-

hólista á Íslandi
óska eftir starfsmanni á skrifstofu
í 40% starf. Starfssvið: Yfirumsjón
með daglegum rekstri skrifstof-
unnar og ábyrgð á fjárreiðum.

Bréfaskriftir á ensku og íslensku.
Leitað er eftir áhugasamri mann-
eskju sem er tilbúin til að takast á

við krefjandi starf. Viðkomandi
þarf að hafa góða skrifstofu-

menntun og/eða reynslu af skrif-
stofustörfum. Sveigjanleiki, áreið-
anleiki og geta til að vinna sjálf-

stætt eru nauðsynlegir eiginleikar.
Nauðsynlegt er að geta unnið af
og til utan hefðbundins vinnu-
tíma. Ráðið verður í starfið sem

fyrst.
Umsókn skilist inn fyrir 14. 10.
2005 til Al-Anon skrifstofunn-
ar, pósthólf 687, 121 Reykjavík.

Devitos pizza
Óskar eftir starfsfólki í afgreiðslu

á dagvaktir og kvöldvaktir.
Uppl. í s. 663 0970.

Leikskólinn Brekkuborg.
Óskum eftir leikskólakenn-

ara/leiðbeinanda á leikskólann
Brekkuborg í Grafarvogi í 100%

starf.
Uppl. gefur leikskólastjóri í s.

567 9380

Ýmis störf í boði
í fullu starfi í vaktavinnu á Amer-
ican Style. Viltu vinna í góðum

hópi af skemmtilegu fólki?
Hentar best fólki 18-40 ára, en
allir umsækjendur velkomnir!
Upplýsingar veitir starfs-

mannastjóri (Herwig) í síma
568 6836, einnig umsóknir á
americanstyle.is og á stöðun-

um.

Vantar þig góða vinnu?
Viltu vinna með skemmtilegu

fólki á Aktu Taktu? Geturðu unnið
fullt starf í vaktavinnu? Ertu dug-
leg/ur og mætir á réttum tíma í
vinnu? Þá ert þú á réttum stað

hjá okkur. Borgum góð laun fyrir
líflegt og skemmtilegt starf. Hent-

ar best fólki 18-40 ára en allir
umsækjendur velkomnir!

Aktu Taktu er á fjórum stöðum á
höfuðborgasvæðinu.

Umsóknir á aktutaktu.is og á
stöðunum. Upplýsingar veitir
starfsmannastjóri (Herwig) í

síma 568 6836.

HÓTEL BORG
Óskum eftir nema í framreiðslu

(þjóninn). Einnig starfsfólk í þjón-
ustu í veitingasal, fullt starf og

aukavinna. Starfsfólk í uppvask og
starfsfólk í morgunmat, helgar-

vinna.
Upplýsingar veittar á staðnum.

Matreiðslumaður óskast
þarf að hafa reynslu í verkstjórn
og vera skipulagður. Góð laun í

boði fyrir réttan mann.
Upplýsingar um þig sendist

Fréttablaðinu eða á
smaar@frettabladid.is merkt

“réttur aðili”

Atvinna í boði

Geymsluhúsnæði

Atvinnuhúsnæði

Sumarbústaðir

Húsnæði óskast

Húsnæði í boði

www.sportvorugerdin.is

Fyrir veiðimenn

Ferðalög

9. október 2005  SUNNUDAGUR

AUGLÝSTU FASTEIGNINA ÞÍNA 
Á RÉTTUM STAÐ

Lestur mánudaga* 
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Rúmlega 60% fleiri Íslendingar á aldrinum 

25–54 ára lesa mánudagsblað Fréttablaðsins 

frekar en mánudagsblað Morgunblaðsins.

Á mánudögum fylgja með Morgunblaðinu og Fréttablaðinu sérblöð sem fjalla um fasteignir. 

Nýttu þér gott tækifæri og auglýstu fasteignina þína í Fréttablaðinu.

* 25–54 ára Íslendingar. Gallup júní 2005. 

 

SAMLESNAR AUGLÝSINGAR

Góður matur.
Grillhúsið Tryggvagötu.

Nokia dagar í verslunum 
OgVodafone.

Opið til sex um helgar.
Ikea.

Frábær GSM tilboð á
Nokia dögum.
Verslanir OgVodafone.

Auglýstu þar sem markhópurinn þinn 
er að hlusta - á þremur stöðvum í einu.

70% hlustenda samkeyrðra 
auglýsinga Bylgjunnar, Létt 96,7 og 
Talstöðvarinnar eru 50 ára og yngri.  

 

ÞINN MARKHÓPUR?

Eitt símtal – meiri útbreiðsla – lægra verð

Hringdu í síma 550 5000 og fáðu auglýsinguna
þína lesna samdægurs á BLT (Bylgjunni, Létt
og Talstöðinni) og birta í smáauglýsingum 
í Fréttablaðinu og á vísir.is Mun fleiri en 
áður lesa og heyra auglýsinguna þína 

á einfaldan og ódýran hátt.
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Dekkjaverkstæði
Óskum eftir rösku fólki til starfa hjá
hjólbarðaverkstæði Bílkó tímabundið.
Framtíðarstarf möguleiki. Uppl. í s. 660
0560

Starf á tannlæknastofu. Óskum eftir
starfskrafti í móttöku á tannlæknastofu
í Kópavogi. Vinnutími er frá 12:00-
16:30 mán-fim og 12:00-15:00 föstud.
Leitum eftir þjónustulundaðri,
reyklausri manneskju með góða ís-
lensku og tölvukunnáttu. Þarf að geta
hafið störf sem fyrst. Umsóknum með
mynd skal skila á stofuna að Hlíða-
smára 14, fyrir 13. okt.

Símadömur óskast!
Finnst þér gaman að tala við karlmenn
í síma? Rauða Torgið leitar samstarfs
við spennandi símadömur. Allar uppl. á
www.raudatorgid.is (atvinna í boði)
eða í s. 899 7987 á daginn. Skráning í
s. 552 3349.

Óska eftir reglusömum og heilsuhraust-
um kjötiðnaðarmanni eða manni vön-
um kjötskurði. Um framtíðarstarf er að
ræða. Upplýsingar í síma 893 7249.

Svæðisskrifstofa Reykjaness leitar að
starfsfólki. Erum starfrækt á stórhöfuð-
borgarsvæðinu. Nánari upplýsingar í
síma 525 0900 og á www.smfr.is

Starfskraftar óskast
Kranamenn/vélamenn, stálsmiðir,
smiðir og verkamenn óskast sem fyrst
til starfa hjá byggingarfyrirtæki með
næg verkefni framundan. Mikil vinna í
boði fyrir duglega menn. Áhugasamir
hafi samband í síma 588 1647 & 862
4247.

Járnabindingar
Vantar menn í járnabindingar. Mikil
vinna, góð laun. Uppl. Steingrímur í s.
699 6060.

Smiðir eða smiðsvanir menn óskast til
starfa. Uppl. í s. 891 9938.

Húsasmíðameistara vantar laghentan
aðstoðarmann. S. 897 3006.

Hársnyrtistofan Hárkó
óskar eftir svein eða meistara til starfa í
fullt starf/hlutastarf. Upplýsingar í síma
564 4495 & 897 7708.

Sjómenn
Einn vanan háseta vantar á Eldhamar til
netaveiða frá Grindavík strax. Uppl. í s.
894 2013.

Hátaseta, netamann og kokk vantar á
ísfisktogara, gerður út frá Reykjavík.
Uppl. hjá skipstjóra í s. 659 8209.

Vantar húsasölumann á fiski. Verð
2.000 kr. kg. stgr. Uppl. í síma 862 1228
eftir kl. 17.

Járnamenn!
Óska eftir járnamönnum í vetur. Uppl. í
s. 895 7263.

Góð aðstaða laus fyrir naglafræðing, 4
daga í viku. Snyrtilindin Hæðarsmára 6.
Uppl. í s. 820 0802.

Óskum eftir starfsmönnum í útkeyrslu
hjá Kerfi. Umsóknir berist á
bjarni@kerfiehf.is

Stýrimann vantar á bát sem rær með
beitningavél. Uppl. í s. 892 1757 & 852
2389.

Grillhúsið Tryggvagötu
Óskar eftir starfsfólki í sal í kvöld og
helgarvinnu. Unnið er á vöktum, 2 virka
daga í viku og aðra hverja helgi. Uppl. á
staðnum eða í s. 696 8397. Brynja.

Rizzo Pizzeria. Auglýsum eftir starfsfólki
á síma, pizzubakstur og til útkeyrslu.
Uppl. á staðnum Hraunbæ 121

Sjómenn!!
Vana háseta vantar á bát með beitning-
arvél. Uppl. í s. 852 2086 & 861 7655.

Byggingaverkamenn. Óskum eftir að
ráða vana verkamenn, mikil vinna. S.
860 0866.

Óska eftir stýrimanni og vönum háseta
á 250 tonna netabát sem rær frá Rvk.
Uppl. í s. 855 3746 & 849 0794.

22ja ára duglegur karlmaður óskar eftir
vinnu í landi. Uppl. í s. 892 3322.

Trésmiður óskar eftir góðri vellaunaðri
vinnu. Víðtæk reynsla. Svör sendist Fbl
merkt “trésmiður”.

Plotter/Prentari til sölu, verð 290.000
kr. Frábært atvinnutækifæri. S. 820
4312.

Ertu einmanna?
Til hvers, margir með svipuð áhugamál
og skoðanir eru núna innskráðir á
einkamal.is og bíða eftir að kynnast þér.
Einkamal.is fyrir fólk eins og þig.

Einkamál

Viðskiptatækifæri

Vantar þig starfsfólk?
IntJob útvegar erlent
starfsfólk samkvæmt

þínum óskum.
Sjáum um allar skráningar til yfir-

valda og ferðatilhögun.
Leggjum áherslu á fagmennsku.

IntJob
sími 517 4530

intjob@intjob.is

Atvinna óskast

Furðufiskar ehf
sem reka meðal annars Kokkana
veisluþjónustu, fiskborðin í Hag-

kaupum og Osta og sælkeraborð-
ið í Hagkaupum kringlunni. Leitar
eftir manneskju í Osta- og Sæl-
keraborðið í Hagkaupum Kringl-
unni. Nauðsynlegt er að umsækj-
endur hafi mikinn áhuga á mat

og matargerð
Áhugasamir sendið tölvupóst á

kokkarnir@kokkarnir.is eða
hringið í síma 511 4466 milli kl
9 og 17. Furðufiskar ehf Fiski-

slóð 81a 101 Reykjavík

SUNNUDAGUR 9. október 2005

550 5000
AUGLÝSINGASÍMIAllt um atvinnu

á sunnudögum í Fréttablaðinu.

Allt sem þú þarft
og meira til
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FRÉTTABLA‹I‹

63%

MORGUNBLA‹I‹

42%

BLA‹I‹

26%
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Me›allestur 12–49 ára

Vi› rúllum fleim
upp á n‡!

Íslenska fljó›in velur Fréttabla›i› og er bili› langbrei›ast me›al 12–49 ára fólks. Marka›skannanir sanna a› fólk á flessum

aldri stendur fyrir um 85% af einkaneyslu auk fless a› vera líklegra til a› láta kynningarefni hafa áhrif á kaup sín.

Fréttabla›i› er áhrifaríkasti augl‡singami›illinn!

SAMKVÆMT GLÆN†RRI KÖNNUN GALLUP HELDUR FRÉTTABLA‹I‹ YFIRBUR‹UM SÍNUM Í LESTRI!

– stærsti fjölmi›illinn
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> Við hrósum ...

... liðum Víkings/Fjölnis og Selfoss sem
unnu frækna sigra um helgina á liðum
Stjörnunnar og HK. Báðum fyrrgreindu
liðunum höfðu verið
spáð tveimur neðstu
sætunum í upphafi
móts og að sama skapi
var hinum tveimur
spáð góðu gengi.
Þetta eru sannarlega
óvænt úrslit og góð
fyrir deildina.

Tap í fyrsta leik
Sigurður Þorvaldsson og Hlynur
Bæringsson töpuðu í fyrsta leik sínum
með Leeuwarden í hollensku
úrvalsdeildinni. Liðið tapaði fyrir
Capitals, 88–81, á útivelli.

sport@frettabladid.is

26

> Við óskum ...

.... Valsstúlkum velfarnaðar gegn
Evrópumeisturum Potsdam en liðin
mætast í fyrri viðureign þeirra í

fjórðungsúrslitum
Evrópukeppni félagsliða
kvenna á Laugardalsvelli í
dag. Þetta er einn stærsti

leikur sem íslenskt félagslið
hefur leikið í seinni tíð.

Valsmenn bi›u lægri hlut á heimavelli í EHF-keppninni í handbolta í gær en
flrátt fyrir fla› eru fleir komnir áfram í keppninni flar sem fleir unnu d‡rmæt-
an sex marka sigur í Finnlandi.

Útileikurinn kom Val áfram

60
SEKÚNDUR

Rakel Dögg er ... handboltakona úr
Stjörnunni.

Garðabær er ... besti bærinn.

Stjarnan er ... flott félag.

Handbolti er ... skemmtilegasta
íþróttin.

Ljóskur eru ... flottar.

Besta handboltakona allra tíma?
Anja Andersen.

Popp eða rokk? Bæði bara.

Aðalsteinn Eyjólfsson er ... frábær
þjálfari.

DHL-deildin er... á uppleið.

Diet, light eða venjulegt? Diet.

Fallegastur? Ég bara hreinlega veit
það ekki.

Justin eða Usher? Justin.

O.C. eða One Tree Hill? One Tree Hill
klárlega.

Djamm eða vídeó? Bara bæði.

MEÐ RAKEL
DÖGG BRAGAD.

LEIKIR GÆRDAGSINS

EHF-keppni karla:
VALUR–SJUNDEA 28–31
Mörk Vals: Baldvin Þorsteinsson 11,
Mohamadi Latoufi 5, Sigurður Eggertsson 4,
Fannar Friðgeirsson 2, Ingvar Árnason 2,
Kristján Þór Karlsson 2, Hjalti Pálmason 2.
Valur vann samanlagt, 61–58.

DHL-deild karla:
STJARNAN–VÍKINGUR/FJÖLNIR 23–25
Mörk Stjörnunnar: David Kekelia 5, Arnar
Theódórsson 5, Björn Friðriksson 4, Þórólfur
Nielsen 3, Kristján Kristjánsson 2,
Gunnlaugur Garðarsson 1, Bjarni
Gunnarsson 1, Björn Óli Guðmundsson 1,
Patrekur Jóhannesson 1. 
Mörk Víkings/Fjölnis: Sverrir Hermannsson
6, Sveinn Þorgeirsson 5, Árni Þórarinsson 4,
Björn Guðmundsson 4, Pálmar Sigurjónsson
3, Brjánn Bjarnason 2, Sæþór Fannberg 1.
ÍBV–FH 30–29
Mörk ÍBV: Mladen Cacic 10, Davíð Þór
Óskarsson 8/6, Ólafur Víðir Ólafsson 4, Jan
Vtipel 3, Mikal Dosdalik 3, Goran
Kuznanovski 2/1.
Mörk FH: Andri Berg Haraldsson 7/3, Valur
Örn Arnarson 5, Hjörtur Hinriksson 5, Heiðar
Örn Arnarson 5, Sigursteinn Arndal 3, Finnur
Hansson 2, Linas Kalasauskas 2.

STAÐA EFSTU LIÐA:
FRAM 4 4 0 0 110–96 8
ÍR 5 3 1 1 179–155 7
KA 4 2 2 0 117–108 6
SELFOSS 5 2 1 2 147–160 5
FYLKIR 5 2 1 2 120–118 5
ÞÓR AK. 5 2 1 2 138–135 5

DHL-deild kvenna:
ÍBV–VÍKINGUR 29–27
Mörk ÍBV: Simona Vintila 7/1, Pavla
Plaminkova 5, Ragna Karen Sigurðardóttir 5,
Ingibjörg Jónsdóttir 4, Renata Horvath 3,
Ester Óskarsdóttir 2, Eva Björk Hlöðversdóttir
2, Sæunn Magnúsdóttir 1.
Mörk Víkings: Natasha Damljanovic 4,
Sigrún Brynjólfsdóttir 4, Hekla Daðadóttir 3,
Þórhildur Björnsdóttir 2, Gyða Ingólfsdóttir 2,
Ásta Agnarsdóttir 1, Margrét Egilsdóttir 1.
VALUR–FH 23–26
Mörk Vals: Ágústa Björnsdóttir 9, Arna
Grímsdóttir 4, Drífa Skúladóttir 4, Hafrún
Kristjánsdóttir 2, Anna Guðmundsdóttir 1,
Kolbrún Franklin 1, Sigurlaug Rúnarsdóttir 1,
Rebekka Skúladóttir 1.
Mörk FH: Maja Grönbek 8, Gunnur
Sveinsdóttir 7, Ásdís Sigurðardóttir 5, Guðrún
Drífa Hólmgeirsdóttir 2, Berglind Ósk
Björgvinsdóttir 2, Eva Albrechtsen 2, Þóra
Björg Helgadóttir 1.
GRÓTTA–KA/ÞÓR 32–24
Mörk Gróttu: Ivana Veljkovic 7, Þórunn
Friðriksdóttir 6, Gerður Einarsdóttir 5, Karen
Smidt 5, Arndís María Erlingsdóttir 4,
Karólína Gunnarsdóttir 1, Kristín Þórðardóttir
1, Laufey Guðmundsdóttir 1, Tinna
Jökulsdóttir 1, Hera Bragadóttir 1.
Mörk KA/Þórs: Inga Dís Sigurðardóttir 11,
Jurgita Markevicuit 5, Guðrún Helga
Tryggvadóttir 3, Sandra Kristín Jóhannesdóttir
2, Guðrún Linda Guðmundsdóttir 1, Erla H.
Tryggvadóttir 1, Arna Rut Gunnarsdóttir.

STAÐA EFSTU LIÐA:
VALUR 4 3 0 1 102–84 6
ÍBV 3 2 1 0 88–59 5
STJARNAN 3 2 1 0 83–64 5

SS-bikarkeppni karla:
ÞRÓTTUR VOGUM–STJARNAN 2 25–27
LEIKNIR–KA 21–51

1. deild karla í körfubolta:
ÍS–KFÍ 75–80

Þýska úrvalsdeildin:
KRONAU/ÖSTR.–GUMMERSBACH 28–28
MELSUNGEN–MINDEN 35–31
Snorri Steinn Guðjónsson skoraði sex
mörk fyrir Minden í leiknum.
WILHELMSHAVENER–PFULLINGEN 27–21
Gylfi Gylfason skoraði tvö mörk fyrir Wilh.

Haukar leika í Meistaradeild Evrópu í Slóveníu í dag:

HANDBOLTI „Þetta er mjög grimmt
lið og þeir eru fljótir að refsa
fyrir hver einustu mistök, skora
mikið úr hraðaupphlaupum. Það
er ljóst að við verðum að eiga
toppleik til að eiga möguleika á
móti þeim. Ég sá þá spila gegn
þessu ítalska liði og þar unnu
þeir öruggan sigur,“ sagði Páll
Ólafsson, þjálfari Hauka, sem
leika í Meistaradeildinni í dag
gegn Gorenje Velenje í Slóveníu
en leikurinn verður sýndur í

beinni útsendingu á Sýn.
„Það er alveg ljóst að við þurf-

um að leika mun betur en við
gerðum í síðasta leik gegn Århus
og ná að stjórna hraðanum betur.
Handboltinn sem þetta sló-
venska lið spilar er mjög harður
og er í svipuðum stíl og boltinn
sem spilaður var í gömlu
Júgóslavíu en þó með smá
dönsku ívafi,“ sagði Páll en hann
segir að leikmenn sínir komi vel
stemmdir í leikinn og engin

meiðsli séu að hrjá hópinn.
Haukar töpuðu fyrsta leik rið-

ilsins á heimavelli gegn danska
liðinu Århus en að auki er ítalska
liðið Torggler Group Meran í
riðli þeirra.

„Það fer vel um okkur hérna í
Slóveníu og allt í góðu lagi, allur
aðbúnaður til fyrirmyndar,“
sagði Páll. Gorenje Velenje er í
efsta styrkleikaflokki og því lík-
legt að á brattann verði að sækja
fyrir Hafnarfjarðarliðið í dag.

Vi› flurfum a› eiga toppleik 
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■ ■ LEIKIR

� 14.00 Valur og Potsdam mætast á
Laugardalsvelli í Evrópukeppni
kvenna í fótbolta.

� 16.15 Stjarnan og Anadolu
mætast í Ásgarði í Garðabæ í
Evrópukeppni kvenna í handbolta.

� 17.00 Keflavík og Haukar mætast í
Keflavík í Meistarakeppni kvenna í
körfubolta.

� 19.15 Keflavík og Njarðvík
mætast í Keflavík í Meistarakeppni
karla í körfubolta.

■ ■ LEIKIR
� 08.55 Hnefaleikar á Sýn. Diego

Corrales og Jose Luis Castillo eru
meðal þeirra sem mætast.

� 10.55 A1 Heimsbikarinn í
kappakstri á Sýn. Beint frá
Þýskalandi.

� 11.40 Formúla 1 á RÚV. Upptaka
frá kappakstrinum í Japan.

� 14.00 Evrópukeppni kvenna í
fótbolta á RÚV. Valur – Potsdam í
beinni.

� 14.30 Meistaradeildin í
handbolta á Sýn. Gorenje Velenje –
Haukar í beinni.

� 16.40 Undankeppni HM 2006 á
Sýn. Danmörk – Grikkland
endursýndur.

� 18.20 Golf á Sýn. World Golf
Championship í beinni.

� 21.25 Helgarsportið á RÚV.

� 22.00 Meistaradeildarþátturinn á
Sýn.

� 22.40 Meistaradeildin í
handbolta á Sýn. Gorenje Velenje –
Haukar endursýndur.

� 23.55 Golf á Sýn. Forsetabikarinn.

HVAÐ? HVENÆR? HVAR? 
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HANDBOLTI Valur tapaði fyrir
finnsku meisturunum í Sjundeå
IF með þriggja marka mun, 28-31,
í Laugardalshöllinni í gær. Þetta
var síðari leikur liðanna í 2. um-
ferð EHF-keppninnar en þrátt
fyrir tapið í gær komast Vals-
menn áfram þar sem þeir unnu
sex marka sigur í fyrri leiknum í
Finnlandi, 33-27. „Við komum í
leikinn til að sigra en náðum því
ekki, þeir voru bara miklu betri
en við bæði varnarlega og sóknar-
lega. Við vorum að gera of mikið
af mistökum þannig að það verður
að teljast mjög gott að við séum
komnir áfram. Vörnin hjá okkur
var mjög slök í byrjun en var
betri í þeim síðari þegar við fór-
um í gömlu góðu 3-2-1 vörnina. Ef
við lítum á það jákvæða þá var
Baldur mjög góður og við vorum
að nota þrjá 19 ára stráka sem
stóðu fyrir sínu. Fannar skoraði
mikilvæg mörk og lokaði vörninni
og Elvar líka,“ sagði Óskar Bjarni
Óskarsson, þjálfari Vals, en liðið
vann viðureignina gegn Sjundeå
samtals 61-58.

Valsmenn voru undir nær allan
leikinn og geta talist heppnir að
aðeins eitt mark skildi liðin að í
hálfleik. Í þeim síðari misstu þeir
Sjundeå aldrei of langt frá sér en
þeir náðu mest fjögurra marka
forystu. Það fór ekki á milli mála
að Valur var lakara liðið á vellin-

um en voru þó með besta leik-
mann hans, Baldvin Þorsteinsson,
sem skoraði ellefu mörk. „Ég hef
ekki verið að spila neitt æðislega
upp á síðkastið og þetta var senni-
lega minn skásti leikur til þessa í
vetur. Við töpuðum en tilgangur-
inn helgar meðalið og við erum
komnir áfram í þriðju umferð.
Vörnin hjá okkur var töluvert
slakari en í leiknum ytra og sókn-
in sömuleiðis. Finnarnir spiluðu

hinsvegar hörkuvörn sem við átt-
um í erfiðleikum með,“ sagði
Baldvin. Á þriðjudaginn verður
dregið í næstu umferð og á hann
sér óskamótherja. „Ég vona að við
fáum eitthvert stórlið í næstu um-
ferð, Gummersbach er í pottinum
og það væri frábært að fá Guðjón
Val og Róbert Gunnarsson á Klak-
ann og fylla Höllina,“ sagði Bald-
vin að leik loknum.

elvar@frettabladid.is
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Gunnar Heiðar Þorvaldsson verður með á æfingu í dag:

Gunnar a› ver›a klár en óvissa um Au›un
FÓTBOLTI „Það er farið að líta betur
út með Gunnar Heiðar en það er
enn óvissa með Auðun fyrir þenn-
an leik gegn Svíþjóð,“ sagði Logi
Ólafsson landsliðsþjálfari í gær,
rétt áður en haldið var til Svíþjóð-
ar. Sóknarmaðurinn Gunnar
Heiðar Þorvaldsson gat ekki leik-
ið með í vináttulandsleiknum
gegn Póllandi vegna meiðsla en
útlitið með hann er orðið mun
bjartara og verður hann með á
æfingu hjá landsliðinu í dag.
Gunnar hefur verið í fantaformi í
sænska boltanum að undanförnu
og er markahæsti leikmaður
deildarinnar þar. Hannes Þ.

Sigurðsson sem lék í
sókninni gegn Pól-
landi stóð sig vel og
verður að teljast lík-
legt að hann verði
aftur með A-lands-
liðinu gegn Svíþjóð.

„Það er ekkert
komið í ljós varð-
andi Auðun en hann

er þó farinn að skokka. Það er
samt ekkert hægt að segja meira
fyrr en hann prófar að sparka í
bolta,“ sagði Logi en Auðun fór
meiddur af velli í leiknum gegn
Póllandi eftir að hafa fengið högg
á hnéð. Hann var tæpur fyrir

leikinn vegna
meiðsla á hinu
hnénu og kemur það
í ljós þegar nær
dregur hvort hann
geti leikið gegn Sví-
þjóð. Mótherjar
okkar eru einnig í
meiðslavandræðum
fyrir leikinn en

nokkrar skærustu stjörnur Svía
verða fjarri góðu gamni í leiknum
sökum meiðsla. Íslenski hópurinn
kom til Svíþjóðar í gær og horfði
á mótherja okkar á miðvikudag
leika gegn Króatíu.

elvar@frettabladid.is

GUNNAR HEIÐ-
AR ÞORVALDSS.

AUÐUN
HELGASON

Í STRANGRI GÆSLU Ingvar Árnason, línumaður  Vals, er hér í strangri gæslu finnsku
leikmannanna. Sjundeå vann þriggja marka sigur sem dugði þó ekki til. FRÉTTABLAÐIÐ/HEIÐA
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Trúa flví a› flær geti unni›
Valur mætir í dag fl‡ska li›inu Potsdam í Evrópukeppninni í knattspyrnu en
li›i› er núverandi Evrópumeistari og sigra›i í keppninni me› yfirbur›um á
sí›ustu leiktí›.

FÓTBOLTI Valsstúlkur mæta í dag
þýska liðinu Potsdam í átta liða
úrslitum Evrópukeppninnar í
knattspyrnu en leikurinn fer
fram á Laugardalsvelli. Ljóst er
að lið Vals þarf að eiga góðan leik
til þess að leggja þýska liðið að
velli þar sem það er án efa eitt
það sterkasta í Evrópu um þessar
mundir. Valsstúlkan Margrét
Lára Viðarsdóttir er þó ekki í
vafa um að Valur geti lagt þýska
liðið að velli. „Það er ljóst að
þetta er hörkulið. Við höfum ekki
verið að velta okkur of mikið upp
úr því hversu gott þetta lið er.
Fyrst og fremst verðum við að
trúa því að við getum unnið þenn-
an leik ef við leggjum okkur
fram. Þannig að við erum fullar
bjartsýni og ætlum að standa
okkur vel í þessum viðureign-
um.“

Valsstúlkur hafa farið svolítið
óvenjulega leið til þess að aug-
lýsa leikinn en þær létu mynda
sig á nærfötunum einum klæða
og hafa auglýsingar með þessum
myndum vakið athygli. „Við
gerðum þetta nú fyrst og fremst

til þess að auka samheldnina í
hópnum og svo auðvitað líka til
þess að reyna að fá áhorfendur á
völlinn. En alltaf þegar svona
auglýsingar koma fram eru ein-
hverjir sem telja þær óviðeigandi
og ósmekklegar. Við erum ekki að
hugsa um neitt annað en að fá

fólk á völlinn og vonandi lætur
það sjá sig því við þurfum virki-
lega á stuðningi þess að halda í
leiknum,“ sagði Margrét Lára.

Leikurinn hefst klukkan 14.00
en seinni leikurinn fer fram í
Þýskalandi viku síðar.    

magnush@frettabladid.is

MARGRÉT LÁRA VIÐARSDÓTTIR Það mun mikið mæða á Margréti Láru Viðarsdóttur í dag
þegar hún fær að etja kappi við margar af bestu knattspyrnukonum Evrópu.

Á RÁSPÓL Ralf Schumacher var bestur í
tímatökunum í Japan. NORDIC PHOTOS/GETTY

FORMÚLA 1 „Það var mjög erfitt að
keppa í þessari tímatöku og mað-
ur þurfti að fara ansi varlega. Það
sem gerði gæfumuninn var að við
vorum undirbúnir fyrir þessar að-
stæður þökk sé veðurfræðingi
okkar, við ættum að geta náð góð-
um árangri í sjálfum kappakstrin-
um,“ sagði Ralf Schumacher eftir
að hafa verið fyrstur í tímatöku í
Japan. Kappaksturinn sjálfur fór
fram í nótt en verður endursýnd-
ur á Ríkissjónvarpinu klukkan
11.40.

Rigning setti strik í reikning-
inn og Kimi Raikkönen, Juan
Pablo Montoya, Michael
Schumacher og Fernando Alonso
urðu allir aftarlega í rásröðinni.
„Þetta var hreinasta martröð. Ég
tók þá ákvörðun í samráði við lið
mitt að aka varlega og spara bens-
ínið, það er ljós í myrkrinu að
Alonso og Raikkönen eru fyrir
aftan mig,“ sagði Montoya.

Keppt í formúlunni í nótt:

Ralf á ráspól
STURLA ÁSGEIRSSON Var í eldlínunni með
Århus í meistaradeildinni í gær.

Meistaradeild Evrópu:

Århus á topp
ri›ilsins 
HANDBOLTI Alfreð Gíslason stýrði í
gær sínum mönnum í Magdeburg
til sigurs gegn franska liðinu
Montpellier í A-riðli meistara-
deildar Evrópu í gær. Sigfús Sig-
urðsson skoraði þrjú mörk í leikn-
um en Arnór Atlason komst ekki á
blað. Århus GF, lið Sturla Ásgeirs-
sonar, leikur í sama riðli og Ís-
landsmeistarar Hauka og komust
í gær á topp riðilsins eftir góðan
sigur, 35–28, á ítalska liðinu Torg-
gler Group Meran á heimavelli. 

Ólafur Stefánsson og félagar í
Ciudad Real hafa enn fullt hús
stiga að loknum tveimur umferð-
um í F-riðli en liðið vann í gær
Dínamó Búkarest, 37–27, og skor-
aði Ólafur tvö mörk í leiknum.

Fjölnir og Haukar:

Búin a› losa
sig vi› Kanana
KÖRFUBOLTI Þó svo að keppni sé
ekki hafin í úrvalsdeild karla í
körfubolta hafa tvö lið þegar sent
sinn bandaríska leikmann heim.
Fjölnismenn sendu heim Jason
Clark sem hafði til að mynda leik-
ið með liðinu í Reykjavíkurmótinu
og þá ákváðu Haukar að segja upp
samningi Richards Jeter en hann
fór með liðinu í æfingaferð til
Serbíu. Greinilegt er að liðin töldu
leikmennina ekki nýtast sem
skyldi og munu því sjálfsagt leit-
ast eftir eftirmönnum þeirra sem
allra fyrst. - esá

Þýski handboltinn:

Gu›jón skor-
a›i sex mörk
HANDBOLTI Það dró
til tíðinda í bar-
áttu Íslendingalið-
anna Magdeburg
og Gummersbach
á toppi þýsku úr-
valsdeildarinnar í
handbolta í gær
en Gummersbach
náði einungis
jafntefli gegn Kronau/Östringen í
gær. Leiknum lauk 28–28 og kom
jöfnunarmark Gummersbach
þegar aðeins tíu sekúndur voru
eftir af leiknum. Guðjón Valur
Sigurðsson skoraði sex mörk
fyrir Gummersbach, þar af tvö
úr vítum, og gerði Róbert
Gunnarsson tvö mörk. - esá

DHL-deildir karla og kvenna:

Stjarnan tap-
a›i í Ásgar›i
HANDBOLTI Fimm leikir fóru fram í
DHL-deildum karla og kvenna í
gær og bar þar hæst úrslit leiks
Stjörnunnar og Víkings/Fjölnis
sem fór fram í Ásgarði í Garðabæ.
Þar fóru leikmenn Víkings/Fjölnis
með sigur af hólmi en áður en
tímabilið hófst hefðu sjálfsagt
afar fáir spáð því að hið samein-
aða lið Víkings og Fjölnis bæri
sigur úr býtum í Garðabænum.
Úrslitin eru mikið áfall fyrir
Stjörnumenn sem fóru mikinn á
undirbúningstímabilinu og boð-
uðu sterkt lið til keppni.

Þá töpuðu Valsstúlkur sínum
fyrsta leik á tímabilinu í gær en
þær töpuðu fyrir FH-ingum,
26–23, í Laugardalshöllinni.

- esá

GUÐJÓN VALUR



LEIKIR GÆRDAGSINS

Undankeppni HM 2006:

1. RIÐILL:
FINNLAND–RÚMENÍA 0–1
0–1 Mutu (41.).
TÉKKLAND–HOLLAND 0–2
0–1 Van der Vaart (31.), 0–2 Opdam
(39.).

STAÐAN:
HOLLAND 11 10 1 0 27–3 31
RÚMENÍA 12 8 1 3 20–10 25
TÉKKLAND 11 8 0 3 32–12 24
FINNLAND 11 5 1 5 21–16 16
MAKED. 11 2 2 7 11–24 8
ANDORRA 11 1 2 8 4–31 5
ARMENÍA 11 1 1 9 6–25 4

2. RIÐILL:
GEORGÍA–KASAKHSTAN 0–0
ÚKRAÍNA–ALBANÍA 2–2
1–0 Shevchenko (45.), 1–1 Bogdani
(75.), 1–2 Bogdani (82.), 2–2 Rotan
(86.).
DANMÖRK–GRIKKLAND 1–0
1–0 Gravgaard (40.).

STAÐAN:
ÚKRAÍNA 12 7 4 1 18–7 25
TYRKLAND 11 5 5 1 22–9 20
DANMÖRK 11 5 4 2 25–11 19
GRIKKLAND11 5 3 3 14–9 18
ALBANÍA 11 4 1 6 11–19 13
GEORGÍA 11 2 4 5 14–24 10
KASAKST. 11 0 1 10 5–27 1

3. RIÐILL:
SLÓVAKÍA–EISTLAND 1–0
1–0 Hlinka (76.).
RÚSSLAND–LÚXEMBORG 5–1
1–0 Izmailov (8.), 2–0 Kerzhakov (18.),
2–1 Reiter (51.), 3–1 Pavluchenko (65.),
4–1 Kirichenko (75.), 5–1 Kirichenko (90.).
PORTÚGAL–LIECHTENSTEIN 2–1
0–1 Fisher (33.), 1–1 Pauleta (48.), 2–1
Gomes (86.).

STAÐAN:
PORTÚGAL 11 8 3 0 32–5 27
SLÓVAKÍA 11 6 4 1 24–8 22
RÚSSLAND 11 6 4 1 23–12 22
LETTLAND 11 4 3 4 18–18 15
EISTLAND 11 4 2 5 14–17 14
LIECHTENST.12 2 2 8 13–22 8
LÚXEMB. 11 0 0 11 5–46 0

4. RIÐILL:
KÝPUR–ÍRLAND 0–1
0–1 Elliot (6.).
ÍSRAEL–FÆREYJAR 2–1
1–0 Benyoun (1.), 2–0 Zandberg (90.),
2–1 Samuelsen (91.).
SVISS–FRAKKLAND 1–1
0–1 Cisse (52.), 1–1 Magnin (80.).

STAÐAN:
ÍSRAEL 10 4 6 0 15–10 18
SVISS 9 4 5 0 18–7 17
FRAKKLAND 9 4 5 0 10–2 17
ÍRLAND 9 4 4 1 12–5 16
KÝPUR 9 1 1 7 8–16 4
FÆREYJAR 10 0 1 9 4–27 1

Þrátt fyrir mikið safn stórgóðra knattspyrnumanna
er spænska landsliðið enn einu sinni í miklum
vandræðum. Úrslit þurfa að vera mjög hagstæð til
að liðið nái að tryggja sér sæti á HM í Þýskalandi.
Takist það ekki verður það í fyrsta sinn síðan 1974
að Spánverjar ná ekki í lokakeppni HM. Miðað við
að Spánverjar eru óneitanlega ein höfuðþjóð
knattspyrnunnar og þá staðreynd að færa má góð
rök fyrir því að spænska deildin sé sú jafnsterkasta
í heimi sætir slæleg frammistaða landsliðsins tíð-
indum. Og þó, spænska landsliðið hefur einhvern
veginn alltaf koksað þegar á reynir og sé rennt yfir
söguna þarf þetta ekki að koma á óvart.

Tómlegt titlasafn

Í samanburði við aðrar stórþjóðir er titlasafn
spænskra afar tómlegt. Eina stórmótið sem liðið
hefur sigrað á er EM 1964 og segjast verður að í
árdaga EM var mótið ekki jafn öflugt og í síðari tíð.
Spánverjar telja sjálfir meira afrek er liðið náði í úr-
slit gegn Frökkum á EM 1984. Utan þessara afreka

er fjórða sætið á HM 1950 besti árangurinn svo og
silfurverðlaun á Ólympíuleikunum 1920. Þar með
er afrekaskráin upptalin. Samt bíða menn alltaf
eftir því að Spánverjar rísi úr öskustónni og stór-
mót eftir stórmót koma fram teóríur um að loksins
sé tími spænskra runninn upp, aðeins til að hníga
við fyrstu hindrun.
Mikið hefur verið skrifað og rætt um ástæður þess-
ara ófara í gegnum tíðina. Flestar kenningarnar
telja orsakirnar eiga rætur sínar í deilum ólíkra
þjóðarbrota innan Spánar og skorts á spænskum
þjóðernisslætti í hjörtum Baska og Katalóna sem
löngum hafa ungað út flestum gæðaknattspyrnu-
mönnum á Íberíuskaganum. Í vetrarfríinu í kring-
um jólin er t.d. hefð fyrir því að baskneska og kata-
lónska „landsliðið“ leiki vináttuleik við önnur
landslið, gjarnan frá Austur-Evrópu eða Afríku.
Leikirnir eru vel sóttir og allir helstu leikmenn
„landanna“ mæta. Katalónar undir forystu Pep
Guardiola reyndu m.a.s. fyrir nokkrum árum að fá
liðið viðurkennt sem fullgilt landslið.

Þjóðrembingur í nösunum

Þessi kenning hljómar sennilega í fyrstu
en skýrir þó ekki nema hluta vandans.
Kanadíski blaðamaðurinn Phil Ball,
sem búið hefur í tvo áratugi í San
Sebastian í Baskalandi á Spáni, hefur
verið duglegur að benda á að þjóð-
rembingur Baska og Katalóna sé mest í
nösunum á þeim. Ball er að mínu mati
einn besti knattspyrnublaðamaður sam-
tímans eins og lesendur hinnar vinsælu
vefsíðu Soccernet geta borið vitni um. Í
hinni stórkostlegu bók sinni Morbo, sem er
Biblía allra áhugamanna um spænska
knattspyrnu, eyðir hann löngum kafla í
vanda spænska landsliðsins. Ball þykist
svosem ekki komast að neinni niðurstöðu en
rekur nokkur dæmi um Baska og Katalóna
sem hafi barist öðrum fremur í spænsku
landsliðstreyjunni. Títtnefndur Guardiola er
gott dæmi um það en hann lék 47 leiki fyrir

Spán, marga sem fyrirliði og aldrei virt-
ist katalónskur púkinn koma upp í
honum því ævinlega var hann Spáni

til sóma. Enginn Katalóni né Baski
hefur opinberlega neitað að leika

fyrir Spán af pólitískum ástæðum.
Liðið sem varð Ólympíumeistari 1920

var skipað níu Böskum og tveimur
Katalónum. Baráttugleði liðsins
skapaði frasann „La furia
espanola“, spænski ofsinn og hef-

ur iðulega verið gripið til þessa
frasa þegar mikið liggur við. Spán-

verjar hafa hinsvegar verið ótrúlega
deigir á ögurstundu hvort sem rót-

anna er að leita í deilum þjóð-
arbrotanna, tilviljunum eða
hreinlega hræðslu við að mis-

takast svipað og í tilvikum fé-
lagsliða sem ævinlega klikka á síð-
ustu metrunum og hið ítalska Intern-
azionale er frægasta dæmið um. 

Spánverjar deigir á ögurstundu
EINAR LOGI VIGNISSON: ÓGÆFA SPÆNSKA LANDSLIÐSINS
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Englendingar komnir á
HM eftir nauman sigur
Englendingar geta flakka› Hollendingum fyrir sæti› sitt á HM í fi‡skalandi
flví sigur li›sins á Tékklandi fl‡ddi a› 1–0 sigur á Austurríki dug›i enskum.
David Beckham fékk a› líta rau›a spjaldi› í leiknum.

FÓTBOLTI Englendingar gátu leyft
sér að fagna í gærkvöld eftir sig-
ur liðsins á Austurríki og enn
fremur eftir sigur Hollands á
Tékklandi. Þau úrslit þýddu að
bæði Pólland og England eru
komin áfram á HM þar sem þau
tvö lið sem ná bestum árangri í 2.
sæti riðlanna komast beint áfram.
Englendingar taka á móti Pólverj-
um á miðvikudag og var búist við
því að sá leikur yrði spennu-
þrunginn þar sem hann væri úr-
slitaleikur um toppsæti riðilsins –
sem hann vissulega er – en úrslit
leikja gærdagsins gera úrslit
leiksins þýðingarlausan.

Eina mark leiksins skoraði
Frank Lampard, miðjumaður
Chelsea, úr vítaspyrnu á 25. mín-
útu en hún var réttilega dæmd
eftir að brotið hafði verið á

Michael Owen. Englendingar
hefðu vel getað bætt við fleiri
mörkum í fyrri hálfleiknum en
höfðu heppnina ekki með sér. Í
síðari hálfleik voru Austurríkis-
menn nálægt því að jafna þegar
Roland Linz átti skot í þverslána.
Á 57. mínútu fékk David Beck-
ham síðan tvö gul spjöld og þar
með rautt en seinna spjaldið var
rangur dómur og ekkert nema
leikaraskapur hjá Ibertsberger.
Englendingar héldu þó út einum
manni færri og fengu öll stigin
þrjú.

„Ég skil ekkert í þessari
ákvörðun dómarans. Fyrra gula
spjaldið var strangur dómur en
það seinna var alveg út úr kort-
inu. Allir sem sáu þetta atvik geta
verið sammála um það,“ sagði
fyrirliðinn Beckham sem verður

því í leikbanni í leiknum gegn Pól-
landi á miðvikudaginn. Sol Camp-
bell verður heldur ekki með í
þeim leik þar sem hann meiddist
gegn Austurríki og því mun Rio
Ferdinand endurheimta sæti sitt í
miðvarðarstöðunni.

„Sigurinn var samt mjög góð-
ur, það eru úrslitin sem skipta
máli þegar það er komið svona
langt í keppninni. Liðið sýndi
mikinn karakter og menn börðust
hvor fyrir annan. Það er erfitt að
vera manni færri í hálftíma en
við lönduðum stigunum þremur
sem telja,“ sagði Beckham.

Sven-Göran Eriksson getur nú
andað léttar fyrir að hafa komið
liði sínu á HM en hann hefur mátt
sæta mikilli gagnrýni eftir tap
Englendinga gegn Norður-Írum í
síðasta mánuði.

HARÐUR DÓMUR David Beckham var fyrsti fyrirliði Englands til að fá rauða spjaldið og fyrsti enski landsliðsmaðurinn sem fær tvisvar
rautt. NORDIC PHOTOS/GETTY

Riðill Íslands í HM:

Víti Srna skaut
Króata áfram
FÓTBOLTI Dario Srna, bakvörður-
inn öflugi í landsliði Króata,
skaut sínum mönnum áfram á úr-
slitakeppni HM í Þýskalandi á
næsta ári en hann skoraði eina
mark leiks Króata og Svía í Za-
greb í gær. Srna skoraði markið
úr víti snemma í síðari hálfleik.
Leikurinn var í raun hreinn úr-
slitaleikur um toppsæti riðilsins
en sigur Króata þýðir einfaldlega
að liðið er komið áfram á HM,
þótt liðið tapi gegn Ungverjum í
síðustu umferðinni. Svíar munu
reyndar vona að svo verði því ef
þeir vinna þá Íslendinga á mið-
vikudag vinna þeir riðilinn og
Króatar komast beint áfram sem
annað tveggja lið sem náði hvað
bestum árangri af þeim liðum
sem lentu í öðru sæti sinna riðla. 

Landsliðsþjálfari Króata, Zlat-
ko Kranjcar, var svo spenntur að
hann varð að snúa sér undan þeg-
ar Srna tók vítið. Hann sneri sér
fyrst aftur við þegar áhorfendur
byrjuðu að fagna. „Það var ekki
það að ég treysti ekki Dario,“
sagði Kranjcar. „Þetta var bara
svo mikilvægt augnablik að ég
hafði ekki stjórn á sjálfum mér.“

Búlgarar unnu þægilegan 2–0
sigur á Ungverjum í gær og
höfðu sætaskipti í riðlinum. Loka-
umferð riðilsins verður háð á
miðvikudag þar sem Ísland mæt-
ir væntanlega baráttuglöðum Sví-
um.

Zlatan Ibrahimovic gat ekki
leikið með Svíum vegna meiðsla
og er enn vafamál hvort hann
verður klár í slaginn á miðviku-
daginn. - esá

DARIO SRNA Hetja Króata í gær.



LEIKIR GÆRDAGSINS

Undankeppni HM 2006:

5. RIÐILL:
SKOTLAND–HVÍTA-RÚSSLAND 0–1
0–1 Kutzov (6.).
NOREGUR–MOLDAVÍA 1–0
1–0 Rushfeldt (50.).
ÍTALÍA–SLÓVENÍA 1–0
1–0 Zaccardo (78.).

STAÐAN:
ÍTALÍA 9 6 2 1 15–7 20
NOREGUR 9 4 3 2 11–7 15
SLÓVENÍA 9 3 3 3 10–10 12
HV. RÚSSL. 9 2 4 3 12–13 10
SKOTLAND 9 2 4 3 6–7 10
MOLDAVÍA 9 1 2 6 4–17 5

6. RIÐILL:
NORÐUR-ÍRLAND–WALES 2–3
0–1 Davies (27.), 0–2 Robinson (38.),
1–2 Gillespie (46.), 2–2 Davis (50.), 2–3
Giggs (61.).
ENGLAND–AUSTURRÍKI 1–0
1–0 Lampard, víti (25.).

STAÐAN:
PÓLLAND 9 8 0 1 26–7 24
ENGLAND 9 7 1 1 15–4 22
AUSTURRÍKI 9 3 3 3 13–12 12
N.-ÍRLAND 9 2 3 4 10–16 9
WALES 9 1 2 6 8–15 5
ASERBAIDSJ. 9 0 3 6 1–19 3

7. RIÐILL:
LITHÁEN–SERBÍA 0–2
0–1 Kezman (42.), 0–2 Vukic (88.).
BOSNÍA–SAN MARÍNÓ 3–0
1–0 Bolic (47.), 2–0 Bolic (75.), 3–0
(83.).
BELGÍA–SPÁNN 0–2
0–1 Torres (57.), 0–2 Torres (61.).

STAÐAN:
SERBÍA 9 5 4 0 15–1 19
SPÁNN 9 4 5 0 13–3 17
BOSNÍA 9 4 4 1 12–8 16
BELGÍA 9 3 2 4 15–10 11
LITHÁEN 9 2 3 4 7–8 9
SAN MARÍNÓ9 0 0 9 2–34 0

8. RIÐILL:
BÚLGARÍA–UNGVERJALAND 2–0
1–0 Berbatov (30.), 2–0 Lazarov (55.).
KRÓATÍA–SVÍÞJÓÐ 1–0
1–0 Srna (56.).

STAÐAN:
KRÓATÍA 9 7 2 0 21–5 23
SVÍÞJÓÐ 9 7 0 2 27–3 21
BÚLGARÍA 9 4 2 3 16–16 14
UNGVERJAL. 9 4 1 4 13–14 13
ÍSLAND 9 1 1 7 13–24 4
MALTA 9 0 2 7 3–31 2

Vináttulandsleikir:
LETTLAND–JAPAN 2–2
0–1 Takahara (5.), 0–2 Nakamura (48.),
1–2 Rimkus (66.), 2–2 Rubins (80.).
TYRKLAND–ÞÝSKALAND 2–1
1–0 Altintop (25.), 1–1 Sahin (89.), 2–1
Neuville (94.).

Hvaða lið eru komin áfram:

AFRÍKA (5 LIÐ):
ANGÓLA, FÍLABEINSSTRÖNDIN, TÓGÓ,
GHANA.

ASÍA (4 EÐA 5 LIÐ):
JAPAN, ÍRAN, SUÐUR-KÓRA OG SÁDÍ-
ARABÍA.

EVRÓPA (14 LIÐ):
ÞÝSKALAND, ÚKRAÍNA, HOLLAND,
PÓLLAND, ENGLAND, KRÓATÍA, ÍTALÍA,
PORTÚGAL.

N-/MIÐ-AMERÍKA (3 EÐA 4 L.):
BANDARÍKIN, MEXÍKÓ.

SUÐUR-AMERÍKA (4 EÐA 5 L.):
ARGENTÍNA, BRASILÍA.

Sá hversu góður Pétur var
LEIKSTJÓRNANDI - Jón Kr. Gíslason: Við
náðum mjög vel saman. Hann hafði mikinn

skilning á leiknum og þægilegt að spila með.

SKOTBAKVÖRÐUR - Teitur Örlygsson

LÍTILL FRAMHERJI - Valur
Ingimundarson: Sigurvegari fram í

fingurgóma. Gríðarlegur skorari þegar á þurfti
að halda, góður í fráköstum og einfaldlega

frábær leikmaður.

STÓR FRAMHERJI - Petey Sessoms: Verður
Bandaríkjamaðurinn í liðinu. Frábær
leikmaður í alla staði og langbesti Kaninn
sem hefur spilað á Íslandi.

MIÐHERJI - Friðrik Stefánsson: Einfaldlega
besti íslenski miðherjinn sem ég hef spilað með
og er í stöðugri framför.

SJÖTTI MAÐUR - Pétur Guðmundsson: Ég
spilaði nokkra landsleiki með honum og sá ég
þá hversu góður hann var.

ÞJÁLFARI - Einar Bollason: Ég hef verið með
marga góða þjálfara í gegnum tíðina en Einar
var sá eftirminnilegasti. Ótrúlegur húmoristi.

LIÐIÐ MITT > TEITUR ÖRLYGSSON SETUR SAMAN DRAUMALIÐ SAMHERJA SINNA Á FERLINUM

Friðrik

„Það tæki mánuð að koma þessu
liði í það gott form að það gæti

unnið Íslandsmótið.“

Sessoms

Teitur

Valur

Jón Kr.

Pétur
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Lisa Kudrow fæddist í Kaliforníu 30. júlí 1963. Faðir hennar var lyflæknir
og móðir hennar starfaði á ferðaskrifstofu. Lisa spilaði tennis alla skóla-
göngu sína en hún er einnig mjög góð í billjard. Lisa útskrifaðist úr há-
skóla með BS gráðu í lífeðlisfræði. Hún stefndi að rannsóknaferli á því
sviði og fór til Los Angeles til að vinna með föður sínum. 
Eftir kynni sín af grínistanum Jon Lovitz smitaðist hún hins vegar af leik-
listarbakteríunni og fór í áheyrnarpróf fyrir spuna- og leikhúshópinn The
Groundings. Cynthia Szigeti, þekktur spunakennari, tók Lisu undir sinn
verndarvæng og fljótlega varð Lisa fullgildur meðlimur í hópnum.
Fyrsta sjónvarpshlutverk Lisu var í þáttunum Mad About You en þar lék
hún gengilbeinuna Úrsúlu. Í kjölfarið hlaut Lisa eitt aðalhlutverkið í Fri-
ends-þáttunum sem slógu svo rækilega í gegn eins og flestir þekkja. 
Á fyrsta sýningarári Friends (1994-95) var Lisa tilnefnd til Emmy verð-
launanna og þremur árum síðar hlaut hún þau verðlaun. Hún hefur

einnig verið tilnefnd til Golden
Globe, Screen Actors Guild og am-
erísku grínverðlaunanna. 
Árið 1997 lék Lisa aðalhlutverkið
ásamt Óskarsverðlaunahafanum
Miru Sorvino í grínmyndinni Romy
and Michele's High School
Reunion og sló sú mynd ræki-
lega í gegn.
Lisa giftist auglýsingastjóranum
Michael Stern árið 1995 og
þremur árum síðar eignuðust
þau soninn Julian. Fjölskylda
býr saman í Los Angeles.

12.10 Formúla 1 14.40 Kallakaffi (2:12)
15.10 Matur um víða veröld 16.05 Norman
Foster 16.55 Susana Baca 17.50 Táknmáls-
fréttir 18.00 Stundin okkar 

SKJÁREINN

12.00 Silfur Egils 13.30 Neighbours 13.55
Neighbours 14.15 Neighbours 14.35 Neigh-
bours 14.55 Neighbours 15.20 Það var lagið
16.20 Idol – Stjörnuleit 2 (29:37) (e) 17.40
Idol – Stjörnuleit 2 (30:37) (e) 18.05 Einu
sinni var (21:22) 

SJÓNVARPIÐ

23.25

BASSASTUÐ

▼

Tónlist

19.40

SJÁLFSTÆTT FÓLK

▼

Spjall

21.45

SO YOU THINK YOU CAN DANCE

▼

Nýtt

20.00

POPPPUNKTUR

▼

Tónlist

14.30

GORENJE VELENJE – HAUKAR

▼

Handbolti

8.00 Morgunstundin okkar 8.03 Engilbert
8.15 Matti morgunn 8.30 Magga og furðudýr-
ið 9.00 Disneystundin 9.01 Líló og Stitch 9.23
Sígildar teiknimyndir 9.30 Mikki mús 9.55
Matta fóstra 10.20 Latibær 10.50 Spaugstofan
11.15 Hljómsveit kvöldsins 11.40 Fuglaflensa 

7.00 Barnatími Stöðvar 2 (Kýrin Kolla, Litlir
hnettir, Pingu, Könnuðurinn Dóra, Ginger seg-
ir frá, WinxClub, Batman, Scooby Doo, Hor-
ance og Tína, Hjólagengið, Titeuf, Skrímsla-
spilið, Froskafjör, Shoebox Zoo, Stróri draum-
urinn, Home Improvement 2) 

18.30 Fréttir Stöðvar 2 
19.15 Einu sinni var (5:7) (Viðey)  

19.40 Sjálfstætt fólk (Sjálfstætt fólk 2005-
2006) Einn vinsælasti þátturinn á Ís-
landi.

20.10 Monk (13:16) (Mr. Monk Gets Stuck In
Traffic) Rannsóknarlöggan Adrian
Monk er einn sá besti í faginu. Að-
ferðir hans eru oft stórfurðulegar en
árangursríkar. 

20.50 Blind Justice (8:13) (Blint réttlæti) 
21.35 Deadwood (3:12) (New Money) Verð-

launaþáttaröð um lífið í villta vestrinu.
Deadwood er litríkur landnemabær í
Bandaríkjunum þar sem allt er leyfi-
legt. Stranglega bönnuð börnum.

22.25 DNA (DNA 3) Hörkuspennandi sjón-
varpsmynd. Meinafræðingurinn Joe
Donovan starfaði að rannsókn fjöl-
margra sakamála en er nú hættur
störfum. Bönnuð börnum. 

23.30 Idol Sjtörnuleit 3 (2:45) 0.20 Crossing
Jordan (6:21) 1.00 Silfur Egils 2.30 Prince
William 3.55 Alien (Stranglega bönnuð börn-
um) 5.45 Fréttir Stöðvar 2 6.30 Tónlistar-
myndbönd frá Popp TíVí 

23.25 Bassastuð 0.05 Kastljósið 0.25 Út-
varpsfréttir í dagskrárlok 

18.30 Leyndarmál Míru (Miras Geheimnis)
Leikin þýsk barnamynd.

18.50 Löggan, löggan (10:10) (Polis, polis)
19.00 Fréttir, íþróttir og veður 
19.35 Kastljósið
20.00 Kallakaffi (3:12) Ný íslensk gaman-

þáttaröð sem gerist á kaffihúsi sem
Kalli og Magga, nýskilin hjón, reka. 

20.30 Norður og suður (3:4) (North and
South) Breskur myndaflokkur byggður
á ástarsögu eftir Elizabeth Gaskell. 

21.25 Helgarsportið 
21.50 Herbergi til leigu (Room To Rent)

Bresk gamanmynd frá 2000 um lán-
lausan egypskan námsmann og rithöf-
und sem beitir öllum mögulegum
ráðum til að lengja dvöl sína á
Englandi. Leikstjóri er Khalid Al-Hagg-
ar og meðal leikenda eru Saïd Tag-
hmaoui, Juliette Lewis, Rupert Graves
og Anna Massey. 

14.40 Real World: San Diego (16:27) 15.10
The Cut (6:13) 16.00 Veggfóður 16.45 Hell's
Kitchen (6:10) 17.30 Friends 3 (22:25) 18.00
Idol extra 2005/2006 

18.30 Fréttir Stöðvar 2 
19.00 Hogan knows best (1:7) (Brooke's

Date) Hulk Hogan er ekki einungis
frægasti glímukappi heims. Hann er
einnig hinn dæmigerði fjölskyldufaðir. 

19.30 Hell's Kitchen (7:10) (Hell's Kitchen 1)
20.15 Laguna Beach (1:11) 
20.45 My Supersweet (1:6) Raunveruleika-

þáttur frá MTV þar sem fylgst er með
nokkrum 15 ára stúlkum sem eru á
fullu að undirbúa sig fyrir stærstu
stund lífs síns hingað til.

21.15 Fashion Televison (1:4) Í þessum frægu
þáttum færðu að sjá allt það heitasta
og nýjasta í tískuheiminumí dag. 

21.45 So You Think You Can Dance (1:13)
Framleiðendur American Idol eru
komnir hér með splunkunýjan raun-
veruleikaþátt þar sem þeir leita að
besta dansara Bandaríkjanna. 

10.40 Þak yfir höfuðið (e) 11.30 Cheers – öll
vikan (e) 

19.00 Battlestar Galactica (e) 
20.00 Popppunktur Skallapoppararnir Felix

og Dr. Gunni snúa aftur í haust með
tilheyrandi skarkala og látum. Þetta er
fimmta þáttaröðin af Popppunkti sem
er ekki undarlegt þar sem þátturinn
hefur notið verðskuldaðra vinsælda
allt frá því að hann hóf fyrst göngu
sína.

21.00 Dateline Í þætti kvöldsins er fjallað
um fíkniefnaneyslu og skuggalegar af-
leiðingar hennar. Greint er frá baráttu
foreldra sem reyna ákaft að bjarga 19
ára dóttur sinni.

22.00 C.S.I: New York Danny og Aiden rann-
saka morð á róna og Mac og Stella
vinna að því að hafa uppi á morð-
ingja ungrar konu.

22.50 Da Vinci's Inquest Þegar fiskibátur
sekkur í lygnum sjó með þrjá vana
sjómenn um borð er greinilega ekki
allt með felldu. 

13.30 Dateline (e) 14.20 The Restaurant 2 –
lokaþáttur (e) 15.10 House (e) 16.00 Sirrý
(e) 17.00 Innlit / útlit (e) 18.00 Judging Amy
(e)

8.00 Four Weddings And A Funeral 10.00 Ll-
oyd 12.00 Pirates of the Caribbean: The
14.20 Thing You Can Tell Just by Looking at
Her 16.05 Four Weddings And A Funeral
18.00 Lloyd 20.00 Pirates of the Caribbean:
Ævintýraleg hasargamanmynd sem sópaði til
sín verðlaunum. 22.20 Dirty Deeds Glæpa-
mynd á léttu nótunum. Stranglega bönnuð
börnum. 0.00 The Cats Meow (Bönnuð börn-
um) 2.00 Mimic 2 (Stranglega bönnuð börn-
um) 4.00 Dirty Deeds (Stranglega bönnuð
börnum)

OMEGA E! ENTERTAINMENT

12.00 What Hollywood Taught Us About Sex 14.00 The
E! True Hollywood Story 15.00 The E! True Hollywood
Story 16.00 The E! True Hollywood Story 18.00 The
Soup UK 18.30 Big Hair Gone Bad 19.00 The E! True
Hollywood Story 20.00 Fight For Fame 21.00 Rich Kids:
Cattle Drive 22.00 Wild On Tara 22.30 Wild On Tara
23.00 Party @ the Palms 23.30 The Soup UK 0.00 101
Most Starlicious Makeovers 1.00 101 Most Starlicious
Makeovers

AKSJÓN

Fréttaþátturinn Korter er sýndur kl.18.15 og endur-
sýndur á klukkutíma fresti til kl. 9.15

8.55 Hnefarleikar 10.55 A1 Grand Prix 

23.55 President's Cup 2005 0.50 HM 2006 

22.00 UEFA Champions League Fréttir af leik-
mönnum og liðum í Meistaradeild
Evrópu.

22.40 Meistaradeildin í handbolta (Gorenje
Velenje – Haukar)Útsending frá leik
Gorenje Velenje og Hauka. Liðin eru í
C-riðli ásamt Arhus og Torggler Group
Meran. Leikið var í Slóveníu. 

14.30 Meistaradeildin í handbolta 16.00
Fifth Gear 16.40 HM 2006 18.20 World Golf
Championship 2005 

12.00 Man. City – Everton frá 02.10 14.00
Fulham – Man. Utd frá 01.10 16.00 Charlton
– Tottenham frá 01.10 18.00 Aston Villa –
Middlesbrough

20.00 Dagskrárlok

STÖÐ 2 BÍÓ

Í hvaða kvikmynd hljómaði þessi setning: 

ÚR BÍÓHEIMUM

Svar:
Fiedler úr kvikmyndinni Enemy of the State árið 1998

„*Please* let me follow the nanny. She doesn't
shave her legs. Women like that are so... HOT.“

7.00 Joyce Meyer 7.30 Benny Hinn 8.00 Ron Phillips
8.30 Ísrael í dag 9.30 Blandað efni 10.00 Joyce Meyer
10.30 Miðnæturhróp 11.00 Blandað efni 11.30 Um
trúna og tilveruna 12.00 Freddie Filmore 12.30 Dr. Dav-
id Cho 13.00 Joyce Meyer 13.30 Robert Schuller 14.30
Mack Lyon 15.00 Vatnaskil 16.00 Joyce Meyer 16.30
Blandað efni 17.00 Sherwood Craig 17.30 Maríusystur
18.00 Um trúna og tilveruna 18.30 Joyce Meyer 19.00
CBN fréttastofan 20.00 Ísrael í dag 21.00 Gunnar Þor-
steinsson 21.30 Ron Phillips 22 Joyce Meyer 22.30
Blandað efni 23.00 CBN fréttastofan 0.00 Nætursjón-
varp
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Romy and Michele's High School Reunion – 1997 The Opposite of Sex – 1998 Analyze This – 1999
Þrjár bestu
myndir Lisu:

Í TÆKINU 

Me› BS-grá›u í lífe›lisfræ›i

LISA KUDROW LEIKUR Í FRIENDS Á SIRKUS KL.17.30

ENSKI BOLTINN

23.25 Weeds (1:10) 23.55 American Princess
(6:6) 0.40 Super Size me 

23.40 C.S.I. (e) 0.35 Cheers – 7. þáttaröð (e)
1.00 Þak yfir höfuðið (e) 1.10 Óstöðvandi
tónlist

▼

▼

▼

▼

▼
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ERLENDAR STÖÐVAR

BYLGJAN FM 98,9

RÁS 1 FM 92,4/93,5 RÁS 2 FM 90,1/99,9

ÚTVARP SAGA FM 99,4 AÐRAR STÖÐVAR

12.00 Hádegisútvarp 12.20 Hádegisfréttir 13.00 Fjöl-
skylduleikritið: Dóttir línudansaranna 14.10
Söngvamál 15.00 Borgarsögur 16.00 Fréttir 16.10
Sumartónleikar evrópskra útvarpsstöðva
18.28 Seiður og hél 19.00 Íslensk tónskáld 19.50
Óskastundin 20.35 Sagnaþættir 21.15 Laufskálinn
21.55 Orð kvöldsins 22.15 Slæðingur 22.30 Teygj-
an 23.00 Kvöldvísur 0.10 Útvarpað á samtengd-

5.00 Reykjavík Síðdegis. 7.00 Ísland Í Bítið
9.00 Ívar Guðmundsson 

12.00 Hádegisfréttir 12.20 Óskalagahádegi
Bylgjunnar 13.00 Bjarni Arason 16.00 Reykja-
vík Síðdegis 

18.30 Kvöldfréttir og Ísland Í Dag. 19.30 Bragi
Guðmundsson - Með Ástarkveðju 

12.20 Hádegisfréttir 12.45 Helgarútgáfan
16.00 Fréttir 16.08 Rokkland

18.00 Kvöldfréttir 18.28 Tónlist að hætti
hússins 19.00 Sjónvarpsfréttir og Kastljósið
20.00 Popp og ról 22.00 Fréttir 22.10 Popp
og ról 
0.00 Fréttir 

FM 95,7 Effemm / Zúúber tónlistarstöðin

FM 102,2 Útvarp Latibær / Fjölskyldu útvarp

FM 102,9 Lindin / Kristilegt efni

FM 96,7 Létt / Tónlist og afþreying

FM 105,5 Útvarp Boðun / Kristilegt efni

FM 89,5 Kiss / Nýja bítið í bænum

FM 88,5 XA-Radíó / 12 spora efni

FM 91,9 XFM / Tónlist og afþreying

FM 104,5 Radíó Reykjavík / Tónlist og afþreying

8.00 Fréttir 8.05 Morgunandakt 8.15 Tónlist á
sunnudagsmorgni 9.03 Lóðrétt eða lárétt 10.00
Fréttir 10.15 Og gjöf himinsins er landið 11.00
Guðsþjónusta í Laugarneskirkju

TALSTÖÐIN FM 90,9

12.10 Silfur Egils 13.40 Ferðasaga 14.00 Sög-
ur af fólki 15.03 Barnatíminn 16.00 Tónlistar-
þáttur Dr. Gunna. 18.00 Hitt og þetta úr
Allt&sumt e. 

18.30 Fréttir Stöðvar 2 19.00 Barnatíminn e.
20.00 Ferðasaga e 20.30 Silfur Egils e. 22.00
Margrætt með Ragnheiði Gyðu Jónsdóttur e.
23.00 Frjálsar hendur Illuga Jökulssonar. 

0.00 Messufall e. 1.00 Gullströndin e.

9.00 Er það svo? e 10.03 Gullströndin –
Skemmtiþáttur Reykjavíkurakademíunnar
11.00 Messufall

7.00 Fréttir 7.05 Morguntónar 8.00 Fréttir
8.05 Morguntónar 9.00 Fréttir 9.03 Helgar-
útgáfan 10.00 Fréttir 10.05 Helgarútgáfan

12.25 Meinhornið

Þessi breska gamanmynd segir frá
námsmanninum og handritahöf-
undinum Ali. Hann kemur frá Eg-
yptalandi en er búsettur í London
þar sem hann er staðráðinn í að
slá í gegn. Heppnin er ekki með
honum, hann er blankur, dvalar-
leyfið er að renna út og honum
hefur verið fleygt út úr leiguíbúð
sinni. Ali beitir öllum mögulegum
brögðum til að lengja dvöl sína á
Englandi og deilir húsnæði með
skrautlegum hópi Lundúnabúa. Og
þegar erfiðleikarnir eru sem mestir
verður Ali ástfanginn.

VIÐ MÆLUM MEÐ...

Sjónvarpið kl. 21.50

Óheppinn Egypti

»

SKY NEWS
Fréttir allan sólarhringinn.

CNN INTERNATIONAL
Fréttir allan sólarhringinn.

FOX NEWS
Fréttir allan sólarhringinn.

EUROSPORT
12.30 Supersport: World Championship France 13.30 Cycling: UCI
Protour Paris-Tours 15.30 Fencing: World Championship Leipzig
Germany 17.30 Rhythmic Gymnastics: World Championship Baku
Azerbaijan 18.30 Motorsports: Motorsports Weekend 19.00 Football:
World Cup Germany 20.30 Football: World Cup Germany 21.30
Olympic Games: Mission to Torino 22.00 News: Eurosportnews
Report 22.15 Superbike: World Championship France 23.15 News:
Eurosportnews Report

BBC PRIME
12.00 Classic EastEnders 12.30 Classic EastEnders 13.00 EastEnd-
ers Omnibus 13.30 EastEnders Omnibus 14.00 EastEnders Omnibus
14.30 EastEnders Omnibus 15.00 The Life of Mammals 16.00 Last of
the Summer Wine 16.30 2 point 4 Children 17.00 Down to Earth 18.00
Rick Stein's Food Heroes 18.30 Changing Rooms 19.00 Get a New
Life 20.00 Top Gear Xtra 21.00 Trouble At the Top 21.40 SAS Desert
– Are You Tough Enough? 22.40 Black Cab 22.50 Table 12 23.00 A
History of Britain 0.00 Terry Jones' Medieval Lives 0.30 Landscape
Mysteries 1.00 Spain on a Plate 1.30 Make German Your Business 

NATIONAL GEOGRAPHIC 
12.00 Seconds from Disaster: Space Shuttle Columbia 13.00 Return
to Titanic 14.00 Raise the Titanic 16.30 Return to Titanic 17.30 Trea-
sures of the Titanic 18.00 When Expeditions Go Wrong: Lost in the
Jungle 19.00 Seconds from Disaster: Alpine Tsunami *new Episodes
This Month* 20.00 Extraterrestrial: Aurelia *new Series* 21.00 Extra-
terrestrial: Blue Moon 22.00 Paranormal?: Ufos 23.00 Extraterrestrial:
Aurelia 0.00 Extraterrestrial: Blue Moon

ANIMAL PLANET 
12.00 Killing for a Living 13.00 The Life of Birds 14.00 Monkey
Business 14.30 Meerkat Manor 15.00 Big Cat Diary 15.30 Predator's
Prey 16.00 Crocodile Hunter 17.00 Born to Be Wild 18.00 The Natural
World 19.00 The Life of Birds 20.00 K9 Boot Camp 21.00 Cell Dogs
22.00 Killing for a Living 23.00 The Life of Birds 0.00 Born to Be Wild
1.00 Monkey Business 1.30 Meerkat Manor 

DISCOVERY
12.00 World Biker Build-Off 13.00 Mythbusters 14.00 Brainiac 15.00
Ray Mears' World of Survival 15.30 Ray Mears' World of Survival
16.00 Blueprint for Disaster 17.00 The Great Biker Build-Off 18.00
American Chopper 19.00 Mythbusters 20.00 Deadliest Season in the
World 21.00 Deadliest Season in the World 22.00 The Russian
Revolution in Colour 23.00 Angel of Death 0.00 Spy

MTV
12.00 Room Raiders 12.30 Room Raiders Weekend Music Mix 13.00
Room Raiders 13.30 Room Raiders 14.00 TRL 15.00 Dismissed
15.30 Just See MTV 16.30 Trippin' 17.00 World Chart Express 18.00
Dance Floor Chart 19.00 Switched On 20.00 Top 10 at Ten 21.00 I
Want a Famous Face 21.30 MTV Making the Movie 22.00 MTV Live
23.00 Just See MTV 

VH1
12.00 Top 100 20.00 Making the Video 20.30 Making the Video 21.00
Making the Video 21.30 Making the Video 22.00 VH1 Weekly Album
Chart 23.00 Making the Video 23.30 Making the Video 0.00 VH1 Hits

CLUB
12.10 Staying in Style Again 12.40 Matchmaker 13.10 Design Chal-
lenge 13.35 Lofty Ideas 14.00 Fantasy Open House 14.25 Complet-
ely Hammered 14.50 Art and Soul 15.15 City Hospital 16.00 Yoga
Zone 16.25 The Method 16.50 Crime Stories 17.45 Retail Therapy
18.10 Girls Behaving Badly 18.40 The Roseanne Show 19.30 Come!
See! Buy! 20.00 Cheaters 21.00 What Men Want 21.30 My Messy
Bedroom 22.00 Sextacy 23.00 Women Talk 23.30 Sex and the Settee
0.00 Hollywood One on One 0.25 Hollywood One on One 0.55 Para-
dise Seekers 1.20 Staying in Style Again 1.50 Fantasy Open House 

CARTOON NETWORK
12.00 Dexter's Laboratory 12.30 Ed, Edd n Eddy 13.00 Codename:
Kids Next Door 13.30 The Powerpuff Girls 14.00 Hi Hi Puffy AmiYumi
14.30 Atomic Betty 15.00 Transformers Energon 15.30 Beyblade
16.00 Codename: Kids Next Door 16.30 Foster's Home for Imaginary
Friends 17.00 Duck Dodgers in the 24 1/2 Century 17.30 Charlie
Brown Specials 18.00 What's New Scooby-Doo? 18.30 Tom and
Jerry 19.00 The Flintstones 19.30 The Jetsons 19.45 The Jetsons
20.00 Droopy Master Detective 20.30 Scooby-Doo 21.00 Tom and
Jerry 22.00 Dexter's Laboratory 22.30 The Powerpuff Girls 23.00
Johnny Bravo 23.30 Ed, Edd n Eddy 0.00 Skipper & Skeeto 1.00
Spaced Out 1.30 Spaced Out

JETIX
12.05 Digimon II 12.30 Moville Mysteries 13.00 Super Robot Monkey
Team 13.30 Totally Spies 14.00 Martin Mystery 14.30 A.t.o.m Alpha
Teens ON Machines 15.00 Pucca 15.05 Spiderman 15.30 Pucca
15.35 Totally Spies 

MGM
11.45 Three Wishes OF Billy Grier, The 13.25 Intimate Betrayal 15.05
Lady IN White 17.00 Woman's Tale, A 18.40 Last Embrace 20.20
Marie: A True Story 22.10 Madhouse (1990) 23.40 Midnight Witness
1.10 Vampires ON Bikini Beach

TCM
19.00 2010 21.00 The Gypsy Moths 22.45 Dark of the Sun 0.25 Man-
hattan Melodrama 

HALLMARK
12.30 The Flamingo Rising 14.15 Follow the Stars Home 16.00 And
Never Let Her Go 17.30 Mary & Tim 19.00 Law & Order Vi 19.45 Jane
Doe: Now You See It, Now You Don't 21.30 Lonesome Dove 23.00
High Sierra Search And Rescue 23.45 Law & Order Vi 0.30 Mary &
Tim

BBC FOOD
12.00 Full On Food 13.00 Off the Menu 13.30 My Favourite Chef
14.00 My Favourite Chef 14.30 Dinner in a Box 15.00 Jamie Oliver's
Pukka Tukka 15.30 Saturday Kitchen 16.00 Neven Cooks 16.30 Safari
Chef 17.00 Ainsley's Gourmet Express 17.30 Worrall Thompson
18.00 Sophie's Weekends 18.30 Grigson 19.00 United States of Reza
19.30 The Great Canadian Food Show 20.00 Rachel's Favourite Food
20.30 Beyond River Cottage 21.00 The Hi Lo Club 21.30 Masterchef
Goes Large 

DR1
11.55 MGP 2005 14.20 HåndboldS¢ndag 16.00 Pip og Papeg¢je
16.30 TV Avisen med Sport og Vejret 17.00 'Allo 'Allo! 17.30 Sådan
ligger landet 18.00 •rnen 19.00 TV Avisen 19.15 S¢ndag 19.45
S¢ndagsSporten 20.00 De skrev historie 20.40 Kvinders hemmelig-
heder 21.30 OBS 21.35 Depression 22.05 Summer of Sam

SV1
12.10 Först & sist 12.55 Folktoppen 13.55 Klirr i bössan för Världens
barn 14.00 Kul-me-fisk 15.00 Gränslös kärlek 15.30 Skolakuten 16.00
BoliBompa 16.01 Nasse 16.10 Pingu 16.15 Tv-huset 17.30 Rapport
18.00 Lite som du 18.30 Sportspegeln 19.15 Stopptid 19.20 Agenda
20.15 VeteranTV 20.45 Stjärnornas liv 21.15 Rapport 21.25 Design
365 21.30 Kommissionen 22.15 Sändning från SVT24

Room to Rent

um rásum

Ali ætlar sér að slá í gegn hvað sem
það kostar 








