








































Umsjón me› störfunum hafa Helga Jónsdóttir

(helga@img.is) og Sigrún †r Jónsdóttir (sigrun@img.is)

hjá Mannafli - Li›sauka. Umsóknarfrestur er til og me›

1. nóvember nk. Umsækjendur eru vinsamlega be›nir

um a› sækja um störfin á heimasí›u Mannafls - Li›sauka.

Mentis hf. flróar hugbúna› fyrir faga›ila á fjármálamarka›i og í vi›skiptavinahópnum

eru nær eingöngu bankar, sparisjó›ir, ver›bréfafyrirtæki, fjármögnunarfyrirtæki, lífeyrissjó›ir

og önnur fyrirtæki og stofnanir sem tengjast fjármálamarka›i á Íslandi, í London og í

Luxemborg. Starfsmenn Mentis vinna sjálfstætt og í hópi annarra sérfræ›inga a› vöruflróun,

rá›gjöf og sérlausnum fyrir flessa kröfuhör›u vi›skiptavini. Mentis hf. er a› mestu leyti

í eigu banka og sparisjó›a. Nánari uppl‡singar er a› finna á www.mentis.is.

Mentis hf | Sigtúni 41 | 105 Reykjavík | sími 570 7600 | info@mentis.is | www.mentis.is

VI‹ LEITUM A‹ SNILLINGUM

FORRITARI - Delphi, C++ og PL/SQL
fiekking og reynsla af flróun á bi›larahugbúna›i me› Delphi

og Crystal Reports og flróun á mi›larahugbúna›i me› C++ og

Oracle PL/SQL.

Vi› leitum eftir forriturum me› háskólagrá›u í tölvunarfræ›i og a.m.k. 2-3 ára starfsreynslu.

Metna›ur, sjálfstæ› og ögu› vinnubrög› og brennandi áhugi á öllu sem vi›kemur

hugbúna›arflróun eru skilyr›i.

FORRITARI - Microsoft.NET
fiekking og reynsla af flróunarumhverfi Microsoft,

sérstaklega flróun á veflausnum me› ASP.NET.

atvinna@frettabladid.is

VR ætlar að gefa öllum starfs-
mönnum sínum frí frá klukkan
14.08 á morgun í tilefni af
kvennafrídeginum. VR skorar á
fleiri vinnuveitendur að gera
slíkt hið sama. Fjölmörg fyrir-
tæki hafa ákveðið að loka
snemma þennan dag svo
starfsmenn þeirra geti tekið
þátt í baráttunni fyrir jafnrétti.

Starfsmannafélag Kópavogs
skrifaði undir kjarasamning við
Launanefnd sveitarfélaga í síð-
ustu viku en félagsmenn höfðu
áður fellt samninga við launa-
nefndina í tvígang.

Á þriðja ársfjórðungi þessa árs
voru að meðaltali 2.900 manns
atvinnulausir eða 1,8%. At-
vinnuleysi mældist mest hjá
fólki á aldrinum 16-24 ára en
3,5% fólks á þeim aldri var at-
vinnulaust. Atvinnuleysi var
meira hjá konum en körlum en
2,4% kvenna voru án atvinnu á
meðan 1,2% karla voru án at-
vinnu.

LIGGUR Í LOFTINU
[ ATVINNA ]

MEST LESNA ATVINNUBLAÐ LANDSINSER ÞÍN ATVINNUAUGLÝSING HÉR?

Vinnuverndarvika hefst á morgun BLS. 2

Hafþór Edmund Byrd hefur verið skóari í 40 ár BLS. 8

Góðan dag!
Í dag er sunnudagur 23. október, 

296. dagur ársins, 2005.

REYKJAVÍK 8.42 13.12 17.40
AKUREYRI 8.34 12.57 17.18

Heimild: Almanak Háskólans

Sólarupprás Hádegi Sólarlag
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Þráinn Bertelsson sendi nýlega frá sér
spennusöguna Valkyrjur. Fyrsta starf
hans hins vegar var að sjá um beljurn-
ar í Þingvallasveitinni.

„Þegar ég var ungur voru sumarfríin mjög
löng og því var vel hægt að vinna þá. Mitt
fyrsta starf, sem ég man eftir, var að vera kúa-
rektor. Starf kúarektors fólst í því að reka
kýrnar í haga eftir mjaltir á morgnana, moka
flórinn og hreinsa fjósið. Hápunktur starfsins
var fyrir seinni mjaltir þegar kýrnar voru
reknar aftur heim. Þetta var maður að gera
aðeins 6 eða 7 ára gamall,“ segir Þráinn um
sína fyrstu „alvöru“ starfsreynslu. Þráinn seg-
ir að þetta hafi nú ekki verið mikil erfiðis-
vinna en heldur þó uppi miklum samsæris-

kenningum og sakar kýrnar um að hafa vísvit-
andi reynt að gera vinnu hans erfiðari. „Mað-
ur grunaði þær um að halda í sér allan daginn
til þess að geta lagt frá sér í fjósinu, bara til
þess að gera manni lífið leitt.“ Þráinn segir að
þetta hafi verið ábyrgðarstarf, hann hafi t.d.
þurft að þvo júgur og spena á beljunum fyrir
mjaltir. Þráinn segist alltaf hafa verið svolítið
vinnufælinn og pínu latur og því hafi honum
stundum leiðst starfið. Hann gat þó oft brugð-
ið á leik með beljunum. „Við fórum stundum á
bak á heimleiðinni.“ Þráinn man ekki alveg
hversu mikla upphæð hann fékk að sumri
loknu en segir að hún hafi nægt til þess að hon-
um fyndist hann vera maður með mönnum.
„Þegar ég fer að hugsa um þetta þá var þetta
bara mjög merkilegt starf og margar góðar
stundir tengdar því.“ steinthor@frettabladid.is

K‡rnar héldu í sér viljandi
Þráinn segir starf kúarektors hafa verið ábyrgðarstarf. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN



Nöfn skipta miklu máli. Það er gott að vera fljótur að læra nöfn
samstarfsfélaga á nýjum vinnustað. Það getur auðveldað samskipti.[ ]

Erfiðir vinnudagar og álag
geta leitt til vinnukulnunar.
Samkvæmt nýlegri breskri
könnun hafði meira en helm-
ingur breskra starfsmanna
fundið fyrir einkennum kuln-
unar og streitu.
Kristinn Tómasson hjá rann-
sókna- og heilbrigðisdeild Vinnu-
eftirlitsins segir skilgreiningu á
vinnukulnun vera andlega van-
líðan sem er að mestu bundin við
þann tíma sem einstaklingur eyð-
ir í vinnunni. „Einkennin lýsa sér
í vanlíðan, sinnuleysi og áhuga-
leysi og fleiri slíkum einkennum
sem tengjast vinnunni. Um leið
og vinnunni er lokið hverfa ein-
kennin,“ segir Kristinn.
„Vinnukulnun er geðeinkenni
sem lýsa sér með depurð og leiða
og þverrandi afkastagetu en
þessum einkennum léttir iðulega
þegar starfsmaðurinn er kominn
heim til sín.“

Langur vinnutími, mikið álag,
stress, mörg og erfið verkefni eru
allt þættir sem geta leitt til kuln-
unar í starfi. Fyrr á þessu ári var
gerð könnun meðal starfsmanna í
Bretlandi og var niðurstaða henn-
ar að meira en helmingur þátttak-
enda hafði orðið var við einkenni
kulnunar og streitu. Um helming-
ur sagðist hafa fundið fyrir kuln-
un á síðustu sex mánuðum áður
en könnunin var gerð. Þriðjungur
hafði yfirkeyrt sig á vinnu og einn
af hverjum fjórum sagðist hafa
orðið veikur sökum áhyggja yfir
vinnu eða ekki geta sofið vegna
þeirra. Nær helmingur sagði

ástandið hafa versnað á síðustu
fimm árum. Kristinn segir erfitt
að heimfæra niðurstöður slíkrar
kannana á íslenskan vinnumark-
að. Aðstæðurnar séu kannski ólík-
ar þar sem vinnumenning getur
verið breytileg milli landa en
engu að síður segir hann  íslenska
launþega glíma við einkenni kuln-
unar og streitu í sínu starfsum-
hverfi.

Í umfjöllun um vinnukulnun í
tímaritinu Business Week voru
birtar ráðleggingar um hvernig
starfsmenn geti forðast
vinnukulnun.

Forgangsröðum verkefnum
Svokölluð Pareto-greining

sýnir að 20 prósent af vinnunni
skapa 80 prósent af verðmætun-

um. Það er, 80
p r ó s e n t
af vinnu-

t í m -
a n u m
fari í

smærri og minna mikilvæg
verkefni, bið eða óþarfa sam-
skipti. Því er mikilvægt að for-
gangsraða til að létta á álagi og
uppsöfnun á verkefnum.

Sýnum sveigjanleika
Það er mikilvægt að við gefum
sjálfum okkur svigrúm. Dagskrá
sem veitir ekkert svigrúm til að
takast á við ófyrirséða atburði er
streituvaldandi.

Gefum okkur andrúm
Það er mikilvægt að við höfum
einnig tíma til að líta upp og anda
á milli verkefna. Ef skipulagið
yfir daginn er of þétt náum við
aldrei að skilja við verkefni eins
og við viljum áður en við þurfum
að takast á við nýtt verkefni.

Verum í sambandi
Tæknin gefur okkur færi á að
skipuleggja vinnuna í kringum
fjölskylduna og öfugt. Við getum
verið í fjarsambandi. En ekki

gleyma því að það er
hægt að slökkva.

Þó tæknin sé
góð eru fundir

oft betri lausn en
að hringjast á eða
skrifa tölvupóst.

Veljum og höfnum
Yfirleitt er það þannig að
hægt er að ná í okkur flest í
gegnum síma, tölvupóst eða
á annan rafrænan hátt. En
við getum valið hverju við
svörum og hvenær. 

Ýtum undir sköpunargleð-
ina
Lærum eitthvað nýtt eða
reynum á sál og líkama. Það
veitir okkur bæði hvíld og
færi á að opna hugann fyrir
nýjum hugmyndum.

Vinnukulnun vaxandi vandamál

Brátt verða allir komnir á eftirlaun
FÓLKSFJÖLDAÞRÓUN SÍÐUSTU ÁRATUGA LEIÐIR AF SÉR AÐ BRÁTT VERÐUR
EKKI TIL NÆGT VINNUAFL TIL AÐ TAKA VIÐ AF KYNSLÓÐ SEM STEFNIR Á EFT-
IRLAUNAALDURINN.

Rannsóknir sýna að vinnuafl framtíð-
arinnar kemur til með að verða öðru-
vísi samsett en það er í dag. Þeir sem
eru fæddir á árunum eftir seinni
heimsstyrjöld og til ársins 1964 til-
heyra svokallaðari BabyBoomer-kyn-
slóð og það er þessi kynslóð sem
mun fara á eftirlaun í hrönnum á
næstu árum og áratugum.
Kannanir sýna að í Bandaríkjunum
fjölgaði vinnandi fólki um 30 prósent
á áttunda áratugnum og hefur fjölgað
um 12 prósent frá þeim tíunda til
dagsins í dag. Á næstu árum er ekki

búist við nema þriggja prósenta fjölg-
un á starfsfólki og stöðnun á árinu
2010. 
Spáð er 19 prósent fækkun á starfs-
fólki á aldrinum 35 til 45 ára fram til
ársins 2010 en að starfsfólki á aldrin-
um 45 til 54 ára muni fjölga um 21
prósent og að starfsfólki á aldrinum 55
til 64 ára muni fjölga um 52 prósent.
Að óbreyttu verður víða ekki til nægt
vinnuafl til að taka við af þessu starfs-
fólki og þurfa fyrirtæki að taka til
sinna ráða vilji þau koma í veg fyrir
skort á vinnuafli. 

Dönskunámskeið á vegum
BSRB hefst á morgun.

BSRB stendur fyrir dönskunám-
skeiði í samvinnu við Framvegis
símenntunarstöð. Námskeiðið er
ekki fyrir byrjendur heldur þá
sem hafa undirstöðukunnáttu í
dönsku. Dönskunámskeið er hald-
ið með það að markmði að starfs-
menn geti tjáð sig betur á dönsku,

aukið við sig orðaforða svo þeir
geti auðveldlega sent tölvupóst og
önnur skrifleg samskipti á
dönsku. Einnig verður reynt að
auka við orðaforða nemenda í
þáttum varðandi efnhagslífið,
starfsemi stéttarfélaga og um
þjóðfélagsmál. Skráning fer fram
á www.framvegis.is og í síma
5814914. Námskeiðið hefst á
morgun.

Nýhöfn í Kaupmannahöfn.

Auktu vi› dönskukunnáttuna

Vinnuverndarvika á Íslandi
Á morgun hefst vinnuvernd-
arvika sem mun beina sjón-
um sínum að hávaða og
heyrnarvernd. Miklu máli
skiptir að verjast hávaða
meðal annars til að útiloka
heyrnartjón, eyrnasuð, slysa-
hættu og stress.

Dagana 24. til 28. október stendur
yfir vinnuverndarvika. Evrópska
vinnuverndarstofnunin í Bilbao á
Spáni stendur árlega fyrir Evr-
ópsku vinnuverndarvikunni og að
þessu sinni er kastljósinu beint að
hávaða á vinnustöðum. Þetta er
sameiginlegt átak 30 Evrópuþjóða
og sér vinnueftirlitið um fram-

kvæmd verkefnisins hér á landi.
Markmið vinnuverndarvikunnar
er að vekja athygli á skaðlegum
áhrifum hávaða á vinnustöðum í
þeim tilgangi að gera vinnustað-
ina heilsusamlegri og öruggari og
verður leitað eftir samráði við að-
ila vinnumarkaðarins um fram-
kvæmd vikunnar. 

Í vinnuverndarvikunni verður
hrundið af stað upplýsingaátaki
um hávaða og heyrnarvernd og
samhliða því munu eftirlitsmenn
Vinnueftirlitsins heimsækja
vinnustaði um allt land. Í heim-
sóknunum verða gerðar hávaða-
mælingar og jafnframt verður
vakin athygli starfsmanna vinnu-
staðanna á heilsuspillandi áhrif-
um hávaða og gildi forvarna.

Leitað verður eftir dæmum frá
fyrirtækjum sem hafa náð góðum
árangri í að draga úr eða koma í
veg fyrir hávaða og eru fyrirtæki
og einstaklingar hvattir til að
senda Vinnueftirlitinu upplýsing-
ar um dæmi sem geta orðið öðr-
um til eftirbreytni. 

Upplýsingasíða með fræðslu-
efni sem tengist málefni vikunnar
verður sett upp á heimasíðu
Vinnueftirlitsins. Í tilefni vikunn-
ar verður haldinn morgunverðar-
fundur þriðjudaginn 25. október
sem verður helgaður hávaða og
heyrnarvernd. Þar verða flutt
áhugaverð erindi og viðurkenning-
ar veittar fyrirtækjum sem hafa
náð góðum árangri í hávaðavörn-
um.
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Upplýsingatæknisvið 
Landsbankans

Vinsamlega sendið umsókn ásamt ferilskrá á bergsig@landsbanki.is. 

Umsóknarfrestur er til 3. nóvember n.k.  

Nánari upplýsingar veita Guðmundur Guðmundsson, framkvæmdastjóri 

upplýsingatæknisviðs, í síma 820 6490, og Bergþóra Sigurðardóttir, 

forstöðumaður á  starfsmannasviði, í síma 410 7907.

Gagnagrunnsstjórnun (DBA)

Landsbankinn hefur í rekstri nokkra af stærstu gagnagrunnum landsins.  Meginumhverfi 

bankans er Oracle, en einnig eru keyrðar stórar uppsetningar af MS SQL grunnum.  

Lykilatriði til að geta sinnt starfinu eru sjálfstæð og öguð vinnubrögð, jafnaðargeð, seigla 

í lausn á vandamálum og mikil reynsla af rekstri gagnagrunna.

Kerfisstjóri fyrir AIX

Bankinn keyrir flest af sínum meginkerfum á AIX umhverfi, svo sem Oracle grunna og 

kjarna fyrir sjálfsafgreiðslulausnir.  Auk traustrar kunnáttu á AIX þarf viðkomandi að geta 

tekið þátt í rekstri og þróun á TSM umhverfi bankans.  Viðkomandi þarf að hafa mikla 

reynslu af rekstri stýrikerfa, geta unnið sjálfstætt og hafa þolinmæði við lausn 

vandamála.

Viðskiptagreind (Business Intelligence)

Helstu verkefni snúa m.a. að gagnavinnslu í Oracle grunni og PL/SQL, notkun á 

gagnavöruhúsi og gagnamörkuðum, data mining og hönnun á fjölnota skýrslum í 

skýrsluumhverfi. Lykilatriði er að skila réttum upplýsingum á réttum tíma. Viðkomandi 

þarf að geta tileinkað sér sjálfstæð og öguð vinnubrögð og þarf einnig að geta sett sig 

hratt og vel inn í rekstur bankans þar sem nauðsynlegt er að bregðast skjótt við 

fjölbreyttum fyrirspurnum.  

Prófanastjóri hugbúnaðar

Til að styrkja frekar prófanaferli hugbúnaðar og stefnumótun vantar okkur einstakling í 

starf prófanastjóra.  Viðkomandi þarf að hafa góða reynslu af hugbúnaðargerð og 

prófunum og vera tilbúinn til að takast á við að skilgreina og móta starfið.  Sjálfstæði og 

öguð vinnubrögð eru nauðsynlegar forsendur, auk þess sem góðir greiningarhæfileikar 

og lausnadrifin nálgun viðfangsefna munu nýtast vel í starfinu.

Forritarar

Í Landsbankanum starfa nú um 40 forritarar við mjög fjölbreytt verkefni.  Okkur vantar 

enn í hópinn og leitum að aðilum sem geta unnið vel með öðrum, eru framúrskarandi 

forritarar og eru tilbúnir að fást við fjölbreytt, ögrandi og skemmtileg verkefni.  

Á upplýsingatæknisviði Landsbankans vinnur samhentur hópur fólks sem 

sinnir krefjandi og áhugaverðum viðfangsefnum í lifandi starfsumhverfi.  

Vegna sívaxandi umsvifa óskum við eftir metnaðarfullum og árangurs-

drifnum einstaklingum til liðs við okkur.  Um er að ræða störf þar sem góð 

tækniþekking er nauðsynleg og þekking á fjármála- og/eða bankaumhverfi 

er mikill kostur.

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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Vegna aukinna verkefna og skipulags-
breytinga, óskar Ernst & Young hf. eftir
vi›skiptafræ›ingum af endursko›unar-
svi›i í fullt starf.

Starfssvi›
Vinna vi› endursko›un og reikningsskil
Skattframtöl og skattará›gjöf
Önnur sérfræ›ifljónusta vi› 
vi›skiptavini félagsins

Menntunar- og hæfniskröfur
Vi›skiptafræ›ingur af endursko›unar-
svi›i
Mjög gó› tölvu- og bókhaldskunnátta
Gó› íslensku- og enskukunnátta í ræ›u
og riti
A.m.k. 1-2 ára starfsreynsla sem 
vi›skiptafræ›ingur
Frumkvæ›i og sjálfstæ›i í starfi
Færni í mannlegum samskiptum

Me› allar umsóknir ver›ur fari› sem
trúna›armál.

Umsóknir óskast fylltar út á
www.hagvangur.is fyrir 31. október nk.

Númer starfs er 4910.

Frekari uppl‡singar veita:  Ari Eyberg og
Katrín S. Óladóttir.

Netföng:  ari@hagvangur.is og
katrin@hagvangur.is

Vi›skiptafræ›ingar

Um framtí›arstörf er a› ræ›a og spennandi tækifæri til fless a› hafa áhrif á flróun og
framgang fyrirtækisins á næstu árum. Hjá Ernst & Young hf. er lög› áhersla á samvinnu
milli starfsfólks og náin tengsl vi› vi›skiptavini okkar. Vi› felum starfsfólki okkar ábyrg›
og leitum eftir flví a› fla› s‡ni frumkvæ›i er komi bæ›i okkur og vi›skiptavinum okkar
til gó›a.

Ernst & Young er alfljó›leg ke›ja me› yfir
100.000 starfsmenn í 140 löndum.
Ernst & Young International er eitt af fjórum
stærstu endursko›unarfyrirtækjum í
heiminum. A›ild okkar a› Ernst & Young
International veitir okkur a›gang a› n‡justu
tækni, uppl‡singum og verkfærum á
starfssvi›i okkar, og gerir okkur kleift a›
veita vi›skiptavinum okkar fyrsta flokks
fljónustu hvort sem er á Íslandi e›a
erlendis. Einnig skapar fletta samstarf
mikla möguleika fyrir símenntun starfs-
manna og tryggir fleim a›gang a› alfljó›-
legum gagnagrunni sem n‡tist fleim vi›
úrlausnir verkefna.

Frekari uppl‡singar um fyrirtæki› má finna
á heimasí›u fless, www.ey.is

Við ráðningar í störf við Háskóla Íslands er tekið mið
af jafnréttisáætlun skólans.
Háskóli Íslands v/Suðurgötu, 101 Reykjavík, s. 525 4000

REIKNISTOFNUN

STARFSMAÐUR Í NOTENDAÞJÓNUSTU
Reiknistofnun Háskóla Íslands óskar eftir að
ráða starfsmann í notendaþjónustu.

Reiknistofnun er vel staðsett þjónustustofnun
í mjög fjölbreyttu rekstrarumhverfi. Hug-
búnaðarumhverfi eru Windows, Unix, Linux
og MacOS. Áhersla er lögð á hátækni og sí-
menntun í starfi.

Starfið felst aðallega í notendaþjónustu innan
Háskólans, ráðgjöf og leiðbeiningum í gegnum
síma, tölvupóst og heimasíðu. Auk þess sem
starfsmaðurinn sér um viðhald á heimasíðu
Reiknistofnunar og sinnir móttöku á tölvu-
búnaði starfsmanna. Í boði er áhugavert og
krefjandi starf þar sem sjálfstæði og skipulags-
hæfileikar fá að njóta sín.

Hæfniskröfur
Leitað er að áhugasömum einstaklingum með
menntun eða reynslu á sviði tölvuþjónustu.
Grunnþekking á hug- og vélbúnaði er tengist
notendaumhverfi. Lögð er áhersla á hæfileika
í mannlegum samskiptum, sjálfstæð vinnu-
brögð og hópvinnu. Stúdentspróf eða sam-
bærilegt próf er áskilið auk góðrar íslensku-
kunnáttu. Starfið hentar konum ekki síður en
körlum og eru konur hvattar til að sækja um
starfið.

Umsóknarfrestur er til 7. nóvember n.k.

Nánari upplýsingar veitir Albert Jakobsson,
deildarstjóri RHÍ (aj@hi.is).

Sjá nánar á www.hi.is/page/storf og
www.starfatorg.is

Öflugt fjármálafyrirtæki óskar a› rá›a
forstö›umann reikningshalds.

Skógarhlí› 12 • 105 Reykjavík • Sími 520 4700 • Bréfasími 520 4701 • www.hagvangur.is

Forstö›uma›ur
 reikningshalds

Starfssvi›
Ábyrg› á faglegri uppbyggingu verkferla/
vinnubrag›a vi› bókhald og mána›arleg 
uppgjör fyrirtækisins og dótturfélaga.
Ábyrg› á vinnslu hagtalna og sk‡rsluger›.

Forstö›uma›ur reikningshalds heyrir undir fjárhagssvi›
fyrirtækisins.

Menntun og hæfniskröfur
Háskólamenntun á svi›i endursko›unar.
Próf í löggiltri endursko›un væri kostur.
Gó› flekking á uppl‡singakerfum.
Starfsreynsla er skilyr›i.
Hæfni í mannlegum samskiptum.
Sjálfstæ›i og skipulagshæfileikar.
Frumkvæ›i og metna›ur.

Allar fyrirspurnir ver›a me›höndla›ar sem trúna›armál.

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is fyrir 29. október nk. Númer starfs er 4890.

Uppl‡singar veitir Katrín S. Óladóttir. Netfang: katrin@hagvangur.is
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Umsjón me› störfunum hafa Helga Jónsdóttir

(helga@img.is) og Sigrún †r Jónsdóttir (sigrun@img.is)

hjá Mannafli - Li›sauka. Umsóknarfrestur er til og me›

1. nóvember nk. Umsækjendur eru vinsamlega be›nir

um a› sækja um störfin á heimasí›u Mannafls - Li›sauka.

Mentis hf. flróar hugbúna› fyrir faga›ila á fjármálamarka›i og í vi›skiptavinahópnum

eru nær eingöngu bankar, sparisjó›ir, ver›bréfafyrirtæki, fjármögnunarfyrirtæki, lífeyrissjó›ir

og önnur fyrirtæki og stofnanir sem tengjast fjármálamarka›i á Íslandi, í London og í

Luxemborg. Starfsmenn Mentis vinna sjálfstætt og í hópi annarra sérfræ›inga a› vöruflróun,

rá›gjöf og sérlausnum fyrir flessa kröfuhör›u vi›skiptavini. Mentis hf. er a› mestu leyti

í eigu banka og sparisjó›a. Nánari uppl‡singar er a› finna á www.mentis.is.

Mentis hf | Sigtúni 41 | 105 Reykjavík | sími 570 7600 | info@mentis.is | www.mentis.is

VI‹ LEITUM A‹ SNILLINGUM

FORRITARI - Delphi, C++ og PL/SQL
fiekking og reynsla af flróun á bi›larahugbúna›i me› Delphi

og Crystal Reports og flróun á mi›larahugbúna›i me› C++ og

Oracle PL/SQL.

Vi› leitum eftir forriturum me› háskólagrá›u í tölvunarfræ›i og a.m.k. 2-3 ára starfsreynslu.

Metna›ur, sjálfstæ› og ögu› vinnubrög› og brennandi áhugi á öllu sem vi›kemur

hugbúna›arflróun eru skilyr›i.

FORRITARI - Microsoft.NET
fiekking og reynsla af flróunarumhverfi Microsoft,

sérstaklega flróun á veflausnum me› ASP.NET.

Leitum eftir metnaðarfullu starfsfólki með mikla þjónustu-
lund í fullt starf eða hlutastörf. 

Áhugasamir sendið umsókn með mynd á 
oasis@oasis.is 

Breska verslunarkeðjan Coast opnar sína fyrstu 
verslun á Íslandi í Smáralind þann 3. nóvember. 

Coast er hágæða vörumerki með tískufatnað 
fyrir konur á aldrinum 25–45 ára.

Sérstaða og styrkur Coast verslananna er hinn fallegi og 
vandaði fatnaður sem hannaður er fyrir sérstök tilefni.
Einstök persónuleg þjónusta í stórglæsilegum verslunum
er lýsandi fyrir Coast.

opnar á Íslandi !
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Bókband er gamalgróin iðn-
grein innan bókagerðarinn-
ar. Starf bókbindara er fjöl-
breytt en þeir vinna við allt
sem viðkemur frágangi
prentgripa svo sem bóka,
eyðublaða, auglýsingabæk-
linga eða tímarita. Bókbind-
ari á að geta veitt faglega
ráðgjöf um hvernig best og
hagkvæmast sé að vinna og
ganga frá prentgripum, um
efnisval og aðra þætti er
lúta að bókbandi. Bókbind-
ing fer nú að mestu fram í
stórum og afkastamiklum
vélasamstæðum og á bók-
bandsverkstæðum er meðal
annars að finna tölvustýrð-
ar brotvélar, upptökuvélar,
límheftivélar, bindagerða-
vélar, rafknúna hnífa, vír-
heftivélar og saumavélar.
Þó er enn hægt að finna
vinnu við vandað handverk
svo sem í sambandi við við-
gerðir á gömlum bókum á
bókasöfnum.

NÁMIÐ
Áður en farið er í bókbands-
nám verður viðkomandi að
hafa lokið grunnnámi á upp-
lýsinga- og fjölmiðlabraut.
Bókbandsnámið tekur um
þrjú ár, það er grunnnám

auk sérnáms. Fjórar annir
fara fram í skóla en síðan
tekur við 48 vikna starfs-
þjálfun á vinnustað. Skóla-

námið

skiptist í 58 eininga sameig-
inlegt grunnnám og 20 ein-
inga sérnám. Með próf af
upplýsinga- og fjölmiðla-
braut, sem þreytt er við lok
sérnáms í skóla, getur nem-
andi farið í starfsþjálfun
hjá viðurkenndu fyrir-
tæki og lokið námi í
bókbandi eða
haldið áfram
skólanámi á
fram-
halds-
skóla-
stigi, til
dæmis
til
stúd-
ents-
prófs. Að
lokinni
starfsþjálfun
gengst nemandi
undir sveinspróf í

bókbandi er veitir rétt til
starfa í iðninni og til inn-
göngu í nám til iðnmeistara-
prófs.

HELSTU NÁMSGREINAR
Í grunnnámi eru almennar
bóklegar greinar svo sem
íslenska, danska, enska og
stærðfræði. Bóklegar og
verklegar faggreinar
grunnnáms eru meðal ann-
ars efnis- og pappírsfræði,
hljóðtækni, ljós- og lita-
fræði, markviss tölvunotk-
un, myndbygging og form-
fræði, myndvinnsla og
margmiðlun, texti og texta-
meðferð, vefsíðugerð og
myndbandagerð.

Í sérnámi bókbands er
kennt um handbókband og
vélbókband, pappír, brot og
brotvélar, upptökuvélar,
heftivélar, saumavélar,
gerð harðspjalda, gyllingu,
skurð og hnífa, bókavið-
gerðir og tölvustýringar
svo fátt eitt sé nefnt. 

AÐ NÁMI LOKNU
Bókbindarar vinna helst í
prentsmiðjum og á bók-
bandsstofum.

FRAMHALDSMENNTUN
Hægt er að fara endur-
menntunarnámskeið á veg-

um Prenttæknistofn-
unar.

Hvernig ver›ur ma›ur bókbindari?

Bókbindarar taka meðal annars að sér
gylla bækurBókbinding fer að miklu leyti fram í vélum

Bókbindarar koma að öllu sem viðkemur frágangi bóka.

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 sam-

band við þá starfsmenn sem þú þarft að ná í. 

ÞJÓNUSTU- OG REKSTRARSVIÐ

Eldhús – Bólstaðarhlíð 43

Þjónustumiðstöð Miðborgar og Hlíða óskar að ráða starfs-
mann í móttökueldhús í Félags- og þjónustumiðstöðina
Bólstaðarhlíð 43 í 75% starf vegna afleysingar í 3 til 4
mánuði.

Hæfniskröfur:
• Lipurð í mannlegum samskiptum.
• Sveigjanleiki.

Starfssvið:
• Aðstoð við móttöku og sölu á aðsendum mat.
• Aðstoð við kaffisölu.
• Almenn eldhússtörf þ.m.t. frágangur í matsal og eldhúsi.
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.
Launakjör samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og
Eflingar-stéttarfélags.

Nánari upplýsingar veitir Jóna Þ. Vernharðsdóttir verkefnis-
stjóri í síma 535 2760, 
netfang: jona.th.vernhardsdottir@reykjavik.is

Stuðningur við fólk með fötlun

Þjónustumiðstöð Miðborgar og Hlíða óskar að ráða
starfsmann til að aðstoða og styðja fólk með fötlun
sem býr í sjálfstæðri búetu í Íbúðakjarnanum Skúlagötu
46 í afleysingar í 3 mánuði. 

Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst. Starfshlutfall
70 til 100%.
Laun samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og
Eflingar – stéttarfélags.
Nánari upplýsingar veitir Harpa Rún Jóhannsdóttir deil-
darstjóri í síma 411 1600, 
netfang: harpa.run.johannsdottir@reykjavik.is

Heimaþjónusta og liðveisla

Þjónustumiðstöð Vesturbæjar, Vesturgarður leitar að
áhugasömu og drífandi fólki til að sinna fjölbreyttum stör-
fum í heimaþjónustu, liðveislu við fólk með fötlun og
stuðning við börn, unglinga og fjölskyldur þeirra. 

Margvísleg reynsla kemur að notum og njóta starfsmenn
leiðsagnar og stuðnings í starfi frá reyndum fagmönnum.
Þjónustumiðstöðin er góður vinnustaður með jákvæðum
starfsanda sem býður upp á sveigjanlegan vinnutíma.
Hvort sem þú ert að leita að framtíðarstarfi eða vantar
vinnu með skóla, hafðu samband og við munum taka vel á
móti þér og finna starfshlutfall sem hentar.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar
og viðkomandi stéttarfélags.

Nánari upplýsingar veitir Droplaug Guðnadóttir í síma 562
2571, netfang: droplaug.gudnadottir@reykjavik.is

Umsóknum skal skilað á Félags- og þjónustumiðstöðina
Aflagranda 40, 107 Reykjavík fyrir 6. nóvember næstko-
mandi.

Þjónustu- og rekstrarsvið fer með þjónustu, innkaupamál,
upplýsingatækni og rekstur. Nýstofnaðar þjónustumiðstöð-

var í hverfum heyra undir sviðið, innkaupa- og rek-
strarskrifstofa, skrifstofa þjónustu- og upplýsingatækni,

upplýsingatæknimiðstöð og símaver.

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. 

Dale Carnegie á Íslandi 
– Skrifstofustjóri, hlutastarf

Dale Carnegie á Íslandi er vaxandi fyrirtæki á sviði
þjálfunar og mannauðsstjórnunar. Markmið okkar
eru að hjálpa einstaklingum að skara fram úr og fyr-
irtækjum að auka hagnað. Dale Carnegie er alþjóð-
legt fyrirtæki með starfsemi í yfir 80 löndum. 

Óskað er eftir starfsmanni í hlutastarf til að sjá um
skrifstofu. Í starfinu felst meðal annars:

• Vinna við bókhald
• Skýrslugerð
• Bréfaskriftir
• Samskipti við útlönd
• Panta aðföng
• Önnur almenn skrifstofustörf

Hæfniskröfur:
• Stúdentspróf og helst menntun í viðskiptum

eða skrifstofutækni
• Reynsla í að færa bókhald og skila því til 

endurskoðanda
• Enskukunnátta
• Tölvukunnátta
• Skipulag
• Góð kunnátta í Word og Excel
• Góð mannleg samskipti

Við leitum eftir einstaklingi sem er ákveðinn, skipu-
lagður, jákvæður og hefur góða þjónustulund.

Starfið telst vera 65% starf og er vinnutími sveigjan-
legur.

Áhugasamir eru beðnir að senda umsókn og feril-
skrá á netfangið upplysingar@dalecarnegie.is

www.dalecarnegie.is
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Framkvæmdastjóri óskast
Byggingaverkfræðingur/byggingatæknifræðingur

GECA hf. Akranesi leitar að byggingaverkfræðingi eða
bygginga-tæknifræðingi til að annast daglega stjórnun á
fyrirtækinu og taka þátt í kynningum á Geca einingum
hérlendis sem erlendis.

GECA hf. var stofnað árið 1999 með það að markmiði að
reisa verksmiðju hér á landi til framleiðslu nýrrar tegund-
ar byggingaeininga sem byggði á einkaleyfisverndaðri
framleiðsluaðferð og hefja að því loknu sölu á tækniþekk-
ingu til uppsetningar slíkra verksmiðja á alþjóðlegum
markaði.

Æskilegt er að umsækjendur hafi reynslu í hönnun bygg-
inga.

Nánari upplýsingar gefur Gunnar M. Hansson í síma 892
51 25.

Umsækjendur eru beðnir um að senda umsóknir og fer-
ilsskrá á póstfang gmh@geca.is sem allra fyrst.

Frutiger Bold 22p 100.56.0.0 
Frutiger Bold 9,5p/12 Innritun nemenda í fyrsta bekk (börn fædd 1999) fer fram í 
grunnskólum Hafnarfjarðar 15.-18. mars nk. kl. 9:00 – 16:00.  
 
Frutiger Roman 9,5p/12 Sömu daga fer fram innritun nemenda sem fl ytjast á milli 
skólahverfa og þeirra sem fl ytja í Hafnarfjörð fyrir næsta skólaár. Innritunin fer fram í 
grunnskólunum og eiga nemendur rétt á skólavist í sínu skólahverfi . Eins og undanfarin 
ár geta foreldrar sótt um að senda barnið sitt í aðra grunnskóla og er ávallt reynt að 
koma á móts við þær óskir.
 
Öldutúnsskóli  s. 555 1546
oldutunsskoli@oldutunsskoli.is
 
Hraunvallaskóli
Innritun fer fram á Skólaskrifstofu Hafnarfjarðar
í síma 585 5800 eða skolaskr@hafnarfjordur.is  
 
Frutiger Light Italic 9,5p/12 Nemendur í 1.-4. bekk í skólahverfi  Hraunvallaskóla hefja nám þar 
næsta haust en eldri nemendur eiga skólasókn í Áslandsskóla.

Sérstök athygli er vakin á því að umsóknarfrestur um heimild til að stunda nám í 
einkaskólum eða grunnskólum annarra sveitarfélaga á næsta skólaári er til 10. apríl og 
skulu umsóknir berast Skólaskrifstofu Hafnarfjarðar, Strandgötu 31 á eyðublöðum sem 
fást þar eða í þjónustuveri Hafnarfjarðar, Strandgötu 6.

Einnig er hægt að sækja um rafrænt á www. hafnarfjordur.is   
Sérhver umsókn gildir fyrir eitt skólaár í senn.
fást þar eða í þjónustuveri Hafnarfjarðar, Strandgötu 6.

Einnig er hægt að sækja um rafrænt á www. hafnarfjordur.is   
Sérhver umsókn gildir fyrir eitt skólaár í senn.

Frutiger Roman 6,5p/10 Hafðu samband og fáðu frekari upplýsingar um Hafnarfjörð og margvíslega starfsemi á 

vegum sveitarfélagsins hjá þjónustuveri bæjarins í síma 585 5500 og á heimasíðunni www.hafnarfjordur.is

Frutiger Roman 7p/8,4 VELKOMIN TIL HAFNARFJARÐAR!

Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar
Lausar stöður

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

Stekkjarás
(517 5920 stekkjaras@hafnarfjordur.is)
Leikskólakennari eða þroskaþjálfi óskast til starfa við
stuðning á eldri deild.

Allar upplýsingar veita skólastjórar viðkomandi skóla.

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

Fræðslustjórinn í Hafnarfirði

VANTAR STARFSFÓLK
Í ÝMISS STÖRF T.D.
Störf við bóningu, ræstingu á vél eða alþrif:
• 100% starf í vaktavinnu við bóningu, 

ræstingu á vél og ýmiss alþrif.
• Hlutastörf við bóningu, ræstingu á vél og 

ýmiss alþrif.
• Ræsting á vél Grafarvogur, 

virka daga fyrir hádegi.

Hefðbundin ræstingastörf í fyrirtækjum:
• Ræsting Skútuvogi, frá 10-14 eða 

11-15 virka daga.
• Ræsting Hafnarfjörður frá 16-19 virka daga.
• Afleysing og hlutastörf við ræstingu 

frá 8-12 fyrir hádegi.

Umsækjendur hringið í síma 897 1012 um helgina
eða í síma 533 6020 á skrifstofutíma. Einnig má
sækja um á netfanginu raestir@raestir.is

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. 

STJÓRNSÝSLU- OG STARFSMANNASVIÐ

Reykjavíkurborg auglýsir laust starf 
fjármálaráðgjafa

Starf fjármálaráðgjafa á Stjórnsýslu- og starfsmanna-
sviði Reykjavíkurborgar er auglýst laust til umsóknar.
Leitað er að metnaðarfullum einstaklingi sem er op-
inn fyrir tækifærum og reiðubúinn til að sýna frum-
kvæði í störfum og samskiptum.

Stjórnsýslu- og starfsmannasvið er til húsa í Ráðhúsi
Reykjavíkur og fer með forystuhlutverk í stjórnsýslu
og starfsmannamálum borgarinnar. Sviðið ber m.a.
ábyrgð á nýbreytni á sviði stjórnsýslu og aðstoð við
stjórnkerfisbreytingar, stjórnsýslueftirliti, vinnuréttar-
málum, undirbúningi kjarasamninga, eftirliti með
framkvæmd kjarasamninga og stefnumótun og eftir-
liti með framkvæmd starfsmannastefnu borgarinnar.
Sviðið hefur umsjón með mannauðs- og launaaf-
greiðslukerfi borgarinnar, launa- og frádráttarskilum
og launaeftirliti. Greining á starfsmannakostnaði og
kostnaði við verklag í stjórnsýslunni er undirstaða
ýmiss konar úrbóta og hagræðingar sem sviðinu er
ætlað að standa vörð um.

Sviðið er í mótun en gert er ráð fyrir að fjármálaráð-
gjafi sinni í upphafi verkefnum tengdum miðlægu
launaeftirliti, afstemmingum við fjárhagsbókhald og
áramótauppgjöri launabókhalds, þó svo að þau
verði ekki til frambúðar á verksviði fjármálaráðgjafa.

Ábyrgðarsvið
• Kostnaðargreining og eftirlit
• Greining á starfsmanna- og stjórnsýslukostnaði 

hjá Reykjavíkurborg

Helstu verkefni fjármálaráðgjafa
• Þróun lykiltölugreiningar á starfsmannaútgjöldum 

Reykjavíkurborgar
• Frumkvæði að tillögum um hagkvæmni og skil

virkni í stjórnsýslu- og starfsmannamálum
• Kostnaðargreining vegna kjarasamninga
• Mat á árangri við framkvæmd kjarasamninga

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun á sviði fjármála-, viðskipta- eða 

rekstrarfræða
• Skipulagshæfileikar, frumkvæði og metnaður til 

að ná árangri í starfi
• Færni í mannlegum samskiptum
• Nákvæmni, sjálfstæði og góð tölvukunnátta
• Hæfni til að setja fram mál í ræðu og riti
• Reynsla af námskeiðahaldi og fræðslu æskileg

Starf fjármálaráðgjafa heyrir beint undir sviðsstjóra
Stjórnsýslu- og starfsmannasviðs. Laun eru sam-
kvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og viðkom-
andi stéttarfélags. 

Nánari upplýsingar um starfið veita Soffía Kjaran,
þjónustustjóri Stórnsýslu- og starfsmannasviðs, 
(soffia.kjaran@reykjavik.is) og Helga Jónsdóttir,
sviðsstjóri Stjórnsýslu- og starfsmannasviðs,
(helga.jonsdottir@reykjavik.is) í síma 411-4200.

Umsóknir skulu berast eigi síðar en föstudaginn 11.
nóvember nk. Umsóknum skal skila til þjónus-
tustjóra Stjórnsýslu- og starfsmannssviðs í Ráðhúsi
Reykjavíkur eða á netfangið
soffia.kjaran@reykjavik.is, merktum fjármálaráðgjafi
Stjórnsýslu- og starfsmannasvið.
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Skemmtilegast a› klæ›a brú›arskó
Hafþór Edmund Byrd hefur verið
skósmiður í tæp fjörtíu ár en hann
lærði til skósmiðs hjá. Sigurbirni
Þorgeirssyni á Hjarðarhaga og
hefur rekið skóvinnustofu í Garða-
stræti lengstan þann tíma sem
hann hefur starfað sem skósmiður.

„Það hafa orðið miklar breytingar í
tækni, límingum og vinnu,“ segir Haf-
þór um þróun starfsins frá því hann hóf
störf sem skósmiður. Hafþór segir að
það hafi líka verið sveiflur í því hvort
að fólk notfærir sér þjónustu skósmiða
eða ekki. „Það var mikið að gera fyrir
einhverjum árum en svo kom niður-
sveifla. Núna er hins vegar aftur orðið
mjög mikið að gera.“ Hafþór segir að
skór séu ekki eins vandaðir og áður.
„Það er hægt að gera við allt en ef þetta
eru ódýrir og lélegir skór borgar sig
stundum bara að kaupa nýja frekar en
að kosta miklu í viðgerðir.“

Hafþór segist hafa verið aðeins í
því á tímabili að búa sjálfur til skó en
síðan hafi ekki gefist tími til þess
vegna viðgerða. „Við erum bara í því
sem aðrir gera ekki. Við gerum við
hæla sem eru brotnir og við höfum
verið að breyta skóm fyrir leikfélög
og búa til trúðaskó. Svo höfum við ver-
ið að klæða brúðarskó en það er það
sem mér finnst lang skemmtilegast.“

Hafþór segir að sumir viðskiptavin-
ir eigi það til að draga það ansi lengi að
sækja skóna sína. „Það er fólk sem not-
ar skóvinnustofur bara eins skó-
geymslur. Sumir sækja skóna sína
seint og síðarmeir og aðrir bara
aldrei.“ Hann segir að hann reyni að
geyma skóna í svona ár en svo sé þeim
bara hent. „Hér áður fyrr var reyndar
alltaf hægt að selja ósótta karlmanns-
skó en það er ekki hægt lengur.“

emilia@frettabladid.is

Hafþór Edmund Byrd á Skóvinnu-
stofu Hafþórs í Garðastræti.

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?

Vegna mikilla anna fimm helgar fyrir jól vantar 
okkur á Hótel Örk framreiðslufólk í veitingasali 

okkar. Við bjóðum m.a. upp á eftirfarandi: 

Mikla vinnu frá föstudagssíðdegi til 
sunnudagskvölds. Vinnutími cirka 17-04 
á föstudegi, 16-04 á laugardegi og 14-19 á 
sunnudegi 

 

Frítt fæði 
 

Fría gistingu í Hveragerði fyrir þá sem 
þess óska. 

 

Fríar rútuferðir frá og til Reykjavíkur fyrir 
þá sem þess óska. 

Taktu þátt í jólagleðinni með okkur! 
Við leitum eftir duglegu fólki, vönu jafnt sem 

óvönu, sem tilbúið er að leggja á sig mikla vinnu  
á skömmum tíma. 

 

Nánari upplýsingar veitir Berglind, veitingastjóri 
Hótel Arkar, í síma 483 4700 

veitingar@hotel-ork.is 
 

VEISLUR - FUNDIR - RÁÐSTEFNUR 

 
 
 

MIKIL VINNA / AUKAPENINGUR  

í nóvember og desember 
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KÓPAVOGSBÆR

LAUS STÖRF
Byggingarfulltrúi/bæjarskipulag:

• Skrifstofustarf

• Afgreiðslustarf

Félagsþjónusta:
• Aðstoð við heimilisstörf

• Félagsleg heimaþjónusta

• Félagsráðgjafi

• Starf með fötluðum drengjum

Íþróttamiðstöðin Versalir:
• Helgarvinna baðv/afgr. karla og kvenna

• Hlutastarf baðvarsla kvenna

Sundlaug Kópavogs:
• Laugarvarsla/baðvarsla kvenna 80%     

GRUNNSKÓLAR KÓPAVOGS:
Digranesskóli:

• Stuðningsfulltrúi tímab.hlutast.

• Gangav/ræstir

Hjallaskóli:
• Tölvu og upplýsingatækni st.k.

• Forfallakennari

Kársnesskóli:
• Íþróttakennari,16 st. á viku

• Forfallakennari

• Dægradvöl

Kópavogsskóli:
• Forfallakennari

Lindaskóli:
• Gangavörður/ræstir

Salaskóli:
• Dægradvöl

Smáraskóli:
• Stuðningsfulltrúi 50%

Snælandsskóli:
• Dægradvöl

• Gangavörður/ræstir 30 – 50%

LEIKSKÓLAR KÓPAVOGS:
Arnarsmári:

• Leikskólakennarar

Álfaheiði:
• Leikskólakennari

Álfatún:
• Leikskólakennari

Efstihjalli:
• Leikskólakennari

Fagrabrekka:
• Matráður

• Sérkennslustjóri

Fífusalir:
• Deildarstjóri   

• Leikskólakennari

Grænatún:
• Leikskólasérk./leiksk.k./þroskaþj.

• Starfsmaður í ræstingu

Kópahvoll:
• Leikskólakennari

Kópasteinn:
• Leikskólakennari

• Starfsm. á deild

Núpur:
• Leikskólakennarar

• Matráður

Rjúpnahæð:
• Leikskólakennari

• Leiksk.sérk./þroskaþj.

Smárahvammur:
• Leikskólakennari

Nánari upplýsingar á:
www.kopavogur.is

og www.job.is

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 leikskóla. Í því felst þróun grunnskóla- og leik-

skólastarfs, undirbúningur stefnumörkunar, mat og

eftirlit með skólastarfi og upplýsingamiðlun fyrir

menntaráð og starfshópa á vegum ráðsins. 

American Style er rótgróið fyrirtæki sem opnar sinn fjórða 

veitingastað að Bíldshöfða 14. Starfsmenn eru nú um 70. 

Á American Style starfar líflegur hópur fólks á öllum aldri 

og starfsaldur er með því hæsta sem þekkist í greininni. 

•Yfirmaður staðarins á kvöld-
  og helgarvöktum 
•Uppgjör
•Talningar
•Þrif

•Góð/ur í mannlegum
  samskiptum
•Þjónustulipurð
•Jákvæðni og dugnaður
•Geta unnið vel undir álagi
 
Unnið er 2-3 kvöld í viku og aðra hverja 
helgi. Miðað er við að umsækjendur séu 
30 ára og eldri. Starfið hentar jafnt konum 
sem körlum. 
 

•Yfirmaður á grilli
•Starfar með grillurum
•Ber ábyrgð á gæðum
•Þrif

•Góð/ur í mannlegum
  samskiptum
•Dugnaður
•Skipulögð og öguð vinnubrögð
•Geta unnið vel undir álagi
•Reynsla æskileg en ekki
  nauðsynleg
 
Unnið er 4 virka daga og aðra hverja helgi í 
vaktavinnu, samtals um 200 tímar. Starfið 
er krefjandi. Miðað er við að umsækjendur 
séu 22 ára og eldri. Starfið hentar jafnt 
konum sem körlum.

•Afgreiðsla
•Matreiðsla
•Þrif
•Frágangur

•Dugnaður
•Góð ástundun
•Geta unnið vel undir álagi
 
Í fullu starfi er unnið 4 virka daga og aðra 
hverja helgi í vaktavinnu. 

Í hlutastarfi er unnið á kvöldin og um 
helgar skv. samkomulagi. Miðað er við að 
umsækjendur séu 18 ára og eldri.
 
 
 
 
 

AÐSTOÐAR REKSTRARSTJÓRI: VAKTSTJÓRI Á GRILLI: STARFSFÓLK Í SAL OG Á GRILLI:

Verksvið:

Hæfniskröfur:

Verksvið:

Hæfniskröfur:

Verksvið:

Hæfniskröfur:

Umsóknareyðublöð á öllum American 
Style stöðum og americanstyle.is 
Upplýsingar veitir starfsmannastjóri, 
Herwig s: 533-1048
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Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga
(Fíh) auglýsir eftir hjúkrunarfræð-
ingi til starfa á skrifstofu félagsins. 

Um er að ræða 50% starfshlutfall og veitist starfið frá 1.
desember 2005. Helstu verkefni lúta að erlendum sam-
skiptum og tengslum við erlendra hjúkrunarfræðinga hér
á landi og íslenskra hjúkrunarfræðinga erlendis. Starfið
krefst færni í talaðri og ritaðri ensku og dönsku, norsku
eða sænsku. Meistaragráða í hjúkrunarfræði æskileg.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Félags íslenskra
hjúkrunarfræðinga. Upplýsingar um starfið veita Elsa B.
Friðfinnsdóttir formaður Fíh og Aðalbjörg J. Finnboga-
dóttir, hjúkrunarfræðingur Fíh í síma 540-6400. 

Umsóknir með upplýsingum um menntun og fyrri störf
umsækjenda skulu hafa borist formanni Fíh fyrir mánu-
daginn 31. október 2005.

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.

Frá Grunnskólanum í Hveragerði.
Við Grunnskólann í Hveragerði er laus staða 

tónmenntakennara frá áramótun.

Upplýsingar veita Guðjón Sigurðsson skólastjóri 
og Helga G. Guðjónsdóttir aðstoðarskólastjóri 

í síma: 483-4350

Stjórnmálafulltrúi
Sendiráð Bandaríkjanna óskar eftir að ráða

stjórnmálafulltrúa.

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

Umsóknarfrestur er til 26. október 2005.

562 2991

Hrafnista

Hrafnistuheimilin  Lausar stöður

Hrafnista í Reykjavík

Óskum eftir starfsfólki í aðhlynningu. Dagvinna eða vaktavinna.  
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.   
      

Hrafnista Hafnarfirði

Óskum eftir starfsfólki í aðhlynningu. Dagvinna eða vaktavinna. 
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.  

Vífilsstaðir, Garðabæ

Óskum eftir starfsfólki í aðhlynningu í vaktavinnu. 
Sveigjanlegur vinnutími skv. Time Care vaktaskipulagskerfi. Starfshlutfall samkomulag.

Víðines, Kjalarnesi

Óskum eftir starfsfólki í aðhlynningu.  
Dagvinna eða vaktavinna. Starfshlutfall og vinnutími samkomulag. Bílastyrkur

Upplýsingar veitir starfsmannaþjónustan í síma 585-9529.  

Einnig eru upplýsingar og umsóknareyðublöð á heimasíðu Hrafnistu: www.hrafnista.is

Dvalarheimili Hrafnistu hafa sett 

sér það meginmarkmið að vera 

ávallt í fararbroddi í þjónustu og 

umönnun við aldraða. Fólk og 

velferð þess eru í fyrirrúmi og 

fagleg vinnubrögð ásamt hlýlegu 

viðmóti og umhyggju eru grund-

vallarþættir í starfsemi okkar. 

Á dvalarheimilum Hrafnistu er 

gefandi og vinalegt starfsum-

hverfi og þar ríkir góður starfs-

andi. Við metum starfsfólk 

okkar mikils og bjóðum ýmis 

hlunnindi sem gera störf hjá 

okkur eftirsóknarverð og skapa 

Hrafnistu sérstöðu. 
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Aðhlynning - sjúkraliðar
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ÁFENGISRÁÐGJAFAR 
Auglýst eru laus störf áfengis og vímuefnaráðgjafa
hjá Samtökum áhugafólks um áfengis og vímu-
efnavandann. Um er að ræða áhugaverð störf er
hefjast með 2ja ára starfsþjálfun sem fram fer á
Sjúkrahúsinu Vogi og öðrum meðferðarstöðvum

SÁÁ. 

Unnið er á vöktum á öllum starfsstöðvum SÁÁ. 
Upplýsingar um störfin gefur Hjalti Björnsson 

dagskrárstjóri hjalti@saa.is sími 824 7620

Umsóknaeyðublöð eru hjá móttökuriturum á Vogi 
Umsóknir berist SÁÁ, Stórhöfða 45, 112 Reykjavík 

í síðasta lagi 1. nóvember n.k. 
(eldri umsóknir óskast endurnýjaðar)

STARFSMAÐUR ÓSKAST
Fyrirtæki okkar sem er öflug heildverslun með blóm

og tengdar vörur óskar eftir starfsmanni sem allra fyrst.
Starfið er fólgið í nótuútskrift, móttöku viðskiptavina

og öðrum tilfallandi verkefnum. 

Vinnutíminn er frá 7.00-16.00.

Við leitum að röskum og áreiðanlegum starfsmanni
sem er reiðubúin að veita viðskiptavinum okkar fram-

úrskarandi þjónustu.

Umsóknir berist með tölvupósti á netfangið
info@flora.is fyrir 28. október.

Við óskum eftir að ráða verkefnastjóra
fjáröflunar í fullt starf

UNICEF leitar að kraftmiklum verkefnastjóra til að hafa
umsjón með fjáröflunum UNICEF auk þess að taka þátt í
öðrum verkefnum við kynningu og upplýsingagjöf.

Krafist er sjálfstæðra vinnubragða, framtakssemi, lagni í
samskiptum og góðrar skipulagsgáfu. Góð ensku- og ís-
lenskukunnátta er skilyrði. Háskólapróf í hagfræði, við-
skiptafræði eða markaðsfræði æskileg eða reynsla af
markaðssetningu og verkefnastjórnun. 

Reynsla í greiningu tölulegra gagna æskileg.

Mikilvægt er að viðkomandi hafi áhuga á starfi UNICEF og
láti sig velferð barna varða. Vinsamlegast skilið umsókn-
um til UNICEF Ísland, Laugavegi 42, 101 R eða á 
unicef@unicef.is fyrir 4. nóvember nk. 
Upplýsingar í síma 552 6300.
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Blindravinnustofan var stofnuð árið 1941 og er í eigu Blindrafé-
lagsins. Frá stofnun hefur hún verið ómissandi hlekkur í atvinnu-
málum blindra og sjónskertra á Íslandi. Markmiðið með starf-
rækslu Blindravinnustofunnar er að veita blindum og sjónskertum
atvinnu. Hjá vinnustofunni starfa 25, þar af 20 blindir eða sjón-
skertir.

Helstu verkefni Blindravinnustofunnar eru að merkja og pakka
hreingerningarvörum sem seldar eru í Bónus, Hagkaupum og 10-
11. Auk þess sinna starfsmenn Blindravinnustofunnar pökkunar-
verkefnum af öllu tagi.

Blindravinnustofan leitar eftir:

Starfsmanni á lager
Viðkomandi mun starfa á lager, sjá um útkeyrslu ásamt öðrum
tilfallandi störfum. Leitað er að starfsmanni sem er glaðlyndur,
hefur ríka þjónustulund og hefur gaman af að starfa með fólki.

Starfsleiðbeinanda
Viðkomandi mun sjá um starfsþjálfun og starfsleiðbeiningu. 
Leitað er að þroskaþjálfa, iðjuþjálfa, kennara, leiðbeinanda eða
aðila sem er vanur eða hefur áhuga á að vinna með fötluðum.

Nánari upplýsingar um störfin veitir Margrét Gunnarsdóttir 
framkvæmdastjóri í síma 695-4113 eða mg@blind.is.
Áhugasamir vinsamlegast sendið inn umsóknir fyrir 
31. október á mg@blind.is eða til Blindravinnustofunnar,
Hamrahlíð 17, 105 Reykjavík. 

BORGARTÚN
Vantar strax kranamenn og verkamenn til starfa

við byggingu KB-banka
Upplýsingar veitir Arinbjörn í síma 822-4430

REYKJANESVIRKJUN
Húsvörður/Búðastjóri óskast til starfa sem fyrst.
Um er að ræða utanumhald á vinnubúðum s.s.
þrif, viðhald og fleira ásamt móttöku erlendra

starfsmanna.
Viðkomandi verður að hafa sjálfstæð vinnu-
brögð og hæfni í mannlegum samskiptum

Upplýsingar veitir Hallgrímur í síma 822-4484
eða hm@eykt.is

Arentsstál ehf 
Eirhöfða 17, 110 Reykjavík.

Höfum opnað nýja deild, ryðfrí smíði og álsmíði. 
Viðbót við rennismíði, stálsmíði, tjakkaviðgerðir og
vinnuvélaviðgerðir. Sími 587 5650, GSM 894 0022 

og fax 567 6758.



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. 

Áhugaverð störf í boði

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

MENNTASVIÐ 

LAUS STÖRF Í GRUNNSKÓLUM

Kennarar óskast til starfa
Borgaskóli, sími 557-2900

• Dönskukennari í 100% stöðu frá miðjum nóvember til maí 
2006.

Húsaskóli, sími 567 6100

• Heimilisfræðikennari í 1.-9. bekk í 100% stöðu.
• Tónmenntakennari eða leiklistarkennari í 1.-7. bekk 13 tíma

á viku tvo daga vikunnar. 

Laugarnesskóli, sími 588 9500/664 8300

• Kennari í hönnun og smíði í 100% stöðu frá áramótum.

Hæfniskröfur:
Kennarapróf
Hæfni í mannlegum samskiptum
Faglegur metnaður
Reynsla og áhugi á að starfa með börnum

Skólaliðar óskast til starfa

Borgaskóli, sími 557-2900

• Skólaliði í baðvörslu stúlkna í 100% stöðu.

Breiðagerðisskóli, sími 510-2600

• Skólaliði í 80-100% stöðu.
• Skólaliði í baðvörslu stúlkna í 80-100% stöðu.

Hagaskóli, sími 535 6500
• Skólaliðar í 100% stöður.
• Baðvarsla stúlkna í 100% stöðu.

Hvassaleitisskóli, sími 570 8800

• Starfsmaður skóla í 100% stöðu. Starfið felst m.a. í því að 
aðstoða nemendur í leik og starfi.

Húsaskóli, sími 567 6100

• Skólaliði í 100% stöðu. Starfið felst m.a. í því að aðstoða 
nemendur í leik og starfi, aðstoð í matsal nemenda og 
ræstingu.

Rimaskóli, sími 567 6464/664 8320

• Skólaliði í 100% stöðu til að sinna ræstingum. 
Sveigjanlegur vinnutími.

Safamýrarskóli, sími 568 6262

• Skólaliði í 100% stöðu eða tvær 50% stöður. 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

Aðstoð í eldhús

Hvassaleitisskóli, sími 570 8800

• Aðstoð í eldhús í 100% starf.

Hæfniskröfur:
Áhugi og reynsla á svið matargerðar
Hæfni í mannlegum samskiptum
Snyrtimennska

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

Laus störf í leikskólum

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

Menntasvið Reykjavíkurborgar óskar eftir leikskólakennurum
til starfa í eftirtalda leikskóla:

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

Bakki, Bakkastöðum 77 í síma 557-9270. Um er að ræða
100% stöðu. Einnig er óskað eftir verkefnastjóra í hreyfingu
ungra barna (1-6ára) í 40% stöðu eftir hádegi. Starf verkefna-
stjórans er m.a. fólgið í því að sjá um hreyfistundir barnanna.
Í starf verkefnastjóra er óskað eftir leikskólakennara eða
íþróttakennara. bakki@leikskolar.is

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

Geislabaugur, Kristnibraut 26 í síma 517-2561. 
Um er að ræða 100% stöður.
geislabaugur@leikskolar.is

Grandaborg, Boðagranda 9 í síma 562-1855. 
Um er að ræða 100% stöður.
grandaborg@leikskolar.is

Grænaborg, Eiríksgötu 2 í síma 551 4470. 
Um er að ræða 100% stöðu.
graenaborg@leikskolar.is

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

Hálsakot, Hálsaseli 27 í síma 557-8360. 
Um er að ræða 100% stöður.
halsakot@leikskolar.is

Hlíðarborg, Eskihlíð 19 í síma 552 0096.
Um er að ræða 100% stöðu og 50% stöðu eftir hádegi.
hlidarborg@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

Múlaborg, Ármúla 8a í síma 568-5154. 
Um er að ræða 100% stöður og 50% stöðu.
mulaborg@leikskolar.is

Nóaborg, Stangarholti 11 í síma 562-9595. 
Um er að ræða 100% stöður.
noaborg@leikskolar.is

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

Sólborg, Vesturhlíð 1 í síma 551-5380. 
Um er að ræða 100% stöður.
solborg@leikskolar.is

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

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

Sæborg, Starhaga 11 í síma 562 3664. 
Um er að ræða 100% stöður. saeborg@leikskolar.is

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

Hæfniskröfur:
Leikskólakennaramenntun 
Færni í mannlegum samskiptum
Frumkvæði í starfi
Jákvæðni og áhugasemi
Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð

Ef ekki fást leikskólakennarar til starfa verða ráðnir starfsmenn
með t.d. myndlistar-leiklistar- tónlistarmenntun og/eða
reynslu af starfi með börnum.

Deildarstjóri

Óskað er eftir deildarstjóra til starfa.

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

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 leik-
skólum:

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

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

Grænaborg, Eiríksgötu 2 í síma 551-4470. 
Um er að ræða tvær 100% stöður.
graenaborg@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

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

Yfirmaður í eldhús

Blásalir, Brekknaási 4 í síma 557-5720. 
Um er að ræða 100% stöðu. Ráðning skv. samkomulagi.
blasalir@leikskolar.is 

Grænaborg, Eiríksgötu 2 í síma 551-4470. 
Um er að ræða 100% stöðu.
graenaborg@leikskolar.is

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

Hæfniskröfur:
Menntun á sviði matreiðslu og/eða reynsla af matreiðslu
Góð þekking á næringarfræði
Þekking á rekstri
Hæfni í mannlegum samskiptum

Nánari upplýsingar um þessi störf veita leikskólastjórar í viðkom-
andi leikskólum. Einnig veitir starfsmannaþjónusta Menntasviðs
upplýsingar í síma 411 7000. Laun eru samkvæmt kjarasamningum
Reykjavíkurborgar við viðkomandi stéttarfélög. Umsóknareyðublað
og nánari upplýsingar um laus störf er að finna á heimasíðunni
www.leikskolar.is
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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.

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI

Starfsfólk í vörumiðstöð

Óskum eftir starfsfólki í stöður við almenna vörumeðhöndlun: Vörumótttöku, 

tiltekt á vörum og þjónustu við viðskiptavini. Við leitum að traustum og 

 samviskusömum starfsmönnum sem eru liprir í mannlegum samskiptum. 

 Umsækjendur skulu vera skipulagðir, sýna frumkvæði í starfi og geta unnið 

sjálfstætt. 

Vinsamlegast skilið inn skriflegum umsóknum hjá Samskipum, Kjalarvogi eða 

fyllið út umsókn á vef Samskipa (www.samskip.is) fyrir 28. október 2005. 

Á vefnum er smellt á „Starf í vörumiðstöð – auglýst staða  23.10.05”.

Allar nánari upplýsingar veitir Guðmundur Lúther Loftsson aðstoðarrekstrarstjóri í 

síma 458 8390.

Viltu vinna hjá flottu fyrirtæki?
Hjá Samskipum er kraftmikið starfsmannafélag með fjölbreytta starfsemi, 

s.s. golfklúbb, siglingaklúbb og aðgang að 8 tonna skemmtibáti, 

fimm sumarbústaði að Bifröst og margt fleira skemmtilegt. 

Hjá Samskipum á Íslandi vinna 650 skemmtilegir starfsmenn.

Slástu í hópinn!
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Nýr leikskóli 
í Vatnsendahverfum 

Lausar eru til umsóknar stöður: 

deildarstjóra, leikskólakennara og annarra starfs-
manna við nýjan leikskóla, Hvarf, í Kópavogi. Leik-
skólinn er sex deilda og tekur til starfa á hausti
komandi. Hann er staðsettur við Álfkonuhvarf í
Vatnsendahverfum í Kópavogi og er rekinn af ÓB
ráðgjöf. 

Í öllu starfi leikskólans verður haft að leiðarljósi að
sinna þörfum og tilfinningum barnanna, með áher-
slu á að rækta með þeim hæfileikann að tjá sig til-
finningalega með aldur og þroskastig barnanna að
leiðarljósi. Hæfni til samskipta er grundvöllur þess
að lifa, starfa og leika sér með öðrum í sátt og
samlyndi. (Hugmyndafræðingar: Dr. Jean Illsley Cl-
arke, Urie Bronfenbrenner, Berit Bae og Piaget) 

Grunntónninn í starfsmannastefnu leikskólans verð-
ur hlýja og faglegur stuðningur. Rík áhersla verður
lögð á að gefa starfsfólkinu tækifæri á að vaxa fag-
lega og persónulega. Það er gert með endurmennt-
un og faglegri handleiðslu fyrir starfsfólk og skipu-
lögðu félagslífi. 

Þeir sem hafa áhuga á að sækja um starf vinsam-
legast hafið samband við Sólveigu Einarsdóttir leik-
skólastjóra í síma 861-8055 eða með því að senda
tölvupóst í obradgjof@obradgjof.is

Leikskólakennarar
Má bjóða þér að breyta til?
Leikskóla Súðavíkur vantar leikskólakennara 
í 100% starf, sem skiptist í 50% deildarstjóra-
starf og 50% almennt starf. 

Á leikskólanum eru 14 börn og fer þeim ört fjölgandi.
Leikskólinn í Súðavík er fyrsti gjaldfrjálsi leikskólinn á
landinu og einnig var hann fyrstur leikskóla hér á landi 
til að bjóða elstu börnum leikskólans upp á samkennslu
með yngstu börnum grunnskóla og hefur svo verið frá 
árinu 1996.
Viðkomandi þarf að geta hafið störf fljótlega. 

Starfsumsóknum skal skila inn á skrifstofu Súðavíkur-
hrepps, Grundarstræti 3. Súðavík fyrir 7. nóvember nk.

Nánari upplýsingar veita 
Þóra Bjarnadóttir leikskólastjóri í
vs. 456 4906 eða sveitarstjóri í vs. 456 4912

BÓKHALD OG 
ALMENN SKRIFSTOFUSTÖRF

Fyrirtæki í mikilli framsókn vantar fólk til að sjá um 
launabókhald, starfsumsóknir, símsvörun, móttöku og
skráningu bókhalds. Fjöldi launþega er á bilinu 80-100

manns. Vinnustaður er hverfi 108 Rvk.

Leitað er eftir dugmiklum og nákvæmum starfskrafti 
með reynslu og þekkingu á bókhaldsstörfum og 

útreikningi launa. 

Umsóknum ásamt ferilskrá skilist á netfangið box@frett.is,
merkt bókhald 123, fullum trúnaði heitið.

Gröfumenn og 
Trailer-bílstjórar
Dráttarbílar ehf óska eftir vönum gröfumanni 
á hjólagröfu og einnig Trailer-bílstjóra til starfa

strax, mikil vinna og góður aðbúnaður. 
Eingöngu vanir menn koma til greina.

Upplýsingar í S: 89-21559

Skeiðarási 4, 210 Garðabæ.

Öflugt fjármálafyrirtæki óskar a› rá›a
forstö›umann reikningshalds.

Skógarhlí› 12 • 105 Reykjavík • Sími 520 4700 • Bréfasími 520 4701 • www.hagvangur.is

Forstö›uma›ur
 reikningshalds

Starfssvi›
Ábyrg› á faglegri uppbyggingu verkferla/
vinnubrag›a vi› bókhald og mána›arleg 
uppgjör fyrirtækisins og dótturfélaga.
Ábyrg› á vinnslu hagtalna og sk‡rsluger›.

Forstö›uma›ur reikningshalds heyrir undir fjárhagssvi›
fyrirtækisins.

Menntun og hæfniskröfur
Háskólamenntun á svi›i endursko›unar.
Próf í löggiltri endursko›un væri kostur.
Gó› flekking á uppl‡singakerfum.
Starfsreynsla er skilyr›i.
Hæfni í mannlegum samskiptum.
Sjálfstæ›i og skipulagshæfileikar.
Frumkvæ›i og metna›ur.

Allar fyrirspurnir ver›a me›höndla›ar sem trúna›armál.

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is fyrir 29. október nk. Númer starfs er 4890.

Uppl‡singar veitir Katrín S. Óladóttir. Netfang: katrin@hagvangur.is
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Herbergi
10,0 m2

Herbergi
13,7 m2

Andd.
6,5 m2

Andd.
5,1 m2

Pottur

Hol
 8,2 m2

Baðh Föt

Þvottur
Búr

10,2 m2

Eldhús - borðstofa
33,8 m2

Eldhús
borðkr.
14,2 m2

Bað
8,1 m2

Bað
3,8 m2

Svefn
4,6 m2

Stofa
23,5 m2

Sumarhús í landi Skálabrekku við Þingvallavatn

 Aðalhús ~140 m2
Gestahús ~ 30 m2

Seldar lóðir

Fráteknar lóðir



www.remax.is



www.remax.is



www.remax.is



www.remax.is



www.remax.is



15
TILKYNNINGAR / ÚTBOÐ

SUNNUDAGUR  23. október 2005  

Aðalfundur
Félags viðurkenndra bókara
verður haldinn föstudaginn 28. október n.k. í Kiwanis-
húsinu, Engjateig 11, Reykjavík og hefst kl. 18:00.
Venjuleg aðalfundarstörf skv. 15. gr. samþykkta félagsins.

Vinsamlegast tilkynnið þátttöku til disa@seoman.net.
Heimasíða félagsins: www.fvb.is
Stjórn Félags viðurkenndra bókara

Endurmenntunarnefnd félagsins verður með námskeið í
reikningshaldi milli kl. 13:00-16:00, þann 28. október
n.k. í Kiwanishúsinu, Rvík. 
Fyrirlesari: Lúðvík Þráinsson. 
Verð kr. 2.000 fyrir félagsmenn en kr. 7.000 fyrir 
utanfélagsmenn. Innifalið eru kaffiveitingar. 
Þátttaka tilkynnist til halla@hos.is fyrir 26. október 2005.

TIL SÖLU
Íbúðarhús úr timbri

Landsvirkjun áformar að selja til brottflutnings íbúðarhús
úr timbri sem stendur við Hrauneyjafossstöð.

Húseignin er 104 m2, byggð 1974 framleidd af Húsasmiðj-
unni í Reykjavík. Húsgögn og innanstokksmunir verða

seldir með húsinu. Nánari upplýsingar um íbúðarhúsið og
ástand þess veitir Hörður Elíasson, sem verður á staðnum
laugardaginn 29. október milli klukkan 14.00 – 18.00 og í

síma 893 5625.
Myndir af húsinu eru á heimasíðu Landsvirkjunar,

www.lv.is/útboð og innkaup /Til sölu

Geymsluskúr
Landsvirkjun áformar að selja til brottflutnings geymslu-
skúr sem stendur í nágrenni Þórisós. Geymsluskúrinn er
50 m2, bárujárnsklæddur, óeinangraður timburskúr með
gólfi. Nánari upplýsingar um geymsluskúrinn og ástand

hans veitir Hörður Elíasson í síma 893 5625.

Tilboðseyðublöð fyrir íbúðarhúsið og geymsluskúrinn er að
finna á www.lv.is/útboð og innkaup /Til sölu einnig er

hægt að nálgast þau í afgreiðslu Landsvirkjunar, 
Háaleitisbraut 68, 103 Reykjavík.

Tilboðum í íbúðarhúsið og geymsluskúrinn skal skilað á
skrifstofu Landsvirkjunar Háaleitisbraut 68, 103 Reykjavík

fyrir kl. 14:00 mánudaginn 31. október 2005.

Verslunar / skrifstofuhúsnæði
Til leigu að Súðarvogi 7, Reykjavík.

Húsnæði sem er um 50 fm. Er nýstandsett á fyrstu hæð. 
Bjart með stórum gluggum. Flísalagt gólf. Til afhendingar

strax. Upplýsingar veitir Hlynur í síma 824-3040.

Diversity Visa Lottery
Sendiráð Bandaríkjanna óskar eftir að tilkynna 

vísa lottó (græna kortið).

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

Umsóknarfrestur er til 4. desember 2005.

ÚTBOÐ
- INNANHÚSSFRÁGANGUR

Óskað er eftir tilboðum í innanhússfrágang í húsinu að
Borgartúni 25. Útboð þetta nær til innveggja, lofta og inn-
réttinga. Einnig til lagna, loftræstikerfis og rafkerfis. 

Stærð húsnæðis þess sem um ræðir er um 710 m2 .

Útboðsgögn verða afhent frá og með miðvikudeginum 26. október
n.k. gegn 10.000,- kr. skilatryggingu hjá verkfræðistofunni 
ehf, Síðumúla 1, 108 Reykjavík. Tilboðin verða opnuð á sama stað
þriðjudaginn 1 nóvember 2005, kl. 11.00.

Síðumúla 1, 108 Reykjavík, sími: 533-3900, fax:533-3901
www.hannarr.com • hannarr@hannarr.com

KÓPAVOGSBÆR

„Ljóðstafur Jóns úr Vör” Ljóðasamkeppni
Lista og menningarráð Kópavogs efnir til árlegrar ljóðasamkeppni

undir heitinu „Ljóðstafur Jóns úr Vör”.

• Veitt verða ein verðlaun, kr. 400.000.- og mun verðlaunaskáldið fá til varðveislu í eitt ár göngustaf sem
á verður festur skjöldur með nafni þess.

• 3ja manna dómnefnd mun velja úr ljóðum sem berast.
• Öllum skáldum er velkomið að senda ljóð í keppnina. Þau mega ekki hafa birst áður. Ljóðum skal

skilað með dulnefni og skal nafn, heimili og sími skáldsins fylgja með í lokuðu umslagi auðkennt með
sama dulnefni. Aðeins má senda eitt ljóð í hverju umslagi og þess vænst að ljóðunum sé skilað á
pappírsstærðinni A-4 eða A-5.

• Skilafrestur er til 15. desember 2005 og utanáskriftin er:

“Ljóðstafur Jóns úr Vör”
Tómstunda- og menningarsvið Kópavogs
b.t. Sigurbjargar H. Hauksdóttur,
Fannborg 2, 200 Kópavogur

Afhending verðlaunanna fer fram á afmælisdegi 
Jóns úr Vör laugardaginn 21. janúar 2006.

Þátttöku ljóð má sækja á ofangreint heimilisfang 
fyrir 1. febrúar; eftir það verður þeim eytt.

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

Súðarvogur 32

Efri hæð með mikilli lofthæð 
og sjávarútsýni.

Opið hús frá kl. 14-16

Þó nokkuð endurnýjað 140 fm
húsnæði á efri hæð með mikilli
lofthæð í góðu steinhúsi og með
sjávarútsýni. Eignin hefur verið
nýtt sem íbúð og skiptist í forsto-
fu, stórt opið rými með góðum
gluggum, eldhús með innrét-
tingum og baðherbergi með
sturtuklefa og þvottaaðst. Öll
gólf húsnæðisins eru nýlega flot-
uð og lökkuð. Sérinngangur og
sér bílastæði á baklóð. 
Tilboð óskast í eignina.

Húseignin verður til sýnis í dag,
sunnudag, frá kl. 14-16

Verið velkomin.

Mjög falleg um 90,0 fm 4ra herbergja risíbúð í góðu þríbýlis-
húsi í Hlíðunum. Íbúðin skiptist í forstofu/hol, bjarta parket-
lagða stofu, þrjú herbergi og eru tvö mjög rúmgóð, skápar í
tveimur herbergjum, eldhús með fínum uppgerðum innrétt-
ingum og baðherbergi. Parket á gólfum. Sér geymsla í kjall-
ara auk geymsluriss. Verð 18,9 millj.

Íbúðin verður til sýnis í dag, sunnudag, frá kl. 14-16.
Verið velkomin.

Drápuhlíð 40

4ra herb. risíbúð
OPIÐ HÚS Í DAG frá kl. 14 - 16

Mjög góða 4ra herbergja íbúð á 2. hæð t. h. í góðu fjölbýlis-
húsi. Íbúðin er opin og björt með 2 til 3 svefnherbergjum.
Eldhús er opið fram í hol og baðherbergi flísalagt með þvott-
araðstöðu. Stofa björt og falleg með vestur svölum út af. Sér
gervihnattadiskur fylgir. Íbúðin er laus. Verð 19 millj.

Mjög góð 118 fm endaíbúð á 2. hæð t.h. í nýlega viðgerðu
húsi með auka herbergi í kjallara. Hol og stofa með ljósum
flísum á gólfi, rúmgott eldhús með upphafl. innr. Íbúðin er
innréttuð með þremur svefnherbergjum en þau gætu verið
fjögur, auk íbúðarherbergis í kjallara. Góðar suðursvalir. Fal-
legur verðlaunagarður í suður. Íbúðin er laus. Verð 19,8 millj.

HVASSALEITI 14
OPIÐ HÚS Í DAG KL. 14 TIL 17

HRAUNBÆR 84
OPIÐ HÚS Í DAG KL. 15 TIL 16

564 6464
Síðumúla 24 • 108 Reykjavík

hof@hofid.is • www.hofid.is
Guðm. Björn Steinþórsson

lögg. fasteignasali
Jón Guðmundsson sölustjórifasteignasala

Nýkomið í einkas. einstaklega glæsilegt og rúmgott einbýli
á einum besta útsýnisstað í Hafnarfirði. Húsið er alls
444 fm. með tveimur samþykktum íbúðum. Gegnheilt
parket og fallegar flísar á gólfum, fallegar innréttingar. Ósk-
að er eftir tilboðum í húsið.

Allar nánari uppl. á www.fasteignastofan.is.

KLUKKUBERG
GLÆSILEGT HÚS Á ÚTSSÝNISSTAÐ

Mjög falleg 3ja herbergja risíbúð ca 78 fm. gólfflötur. Íbúðin hefur verið
töluvert endurnýjuð. Skipting eignarinnar er hol, tvö svefnherbergi,
stofa, baðherbergi og eldhús með nýlegri innréttingu. Geymsluris yfir
íbúð auk annarrar geymslu. Frábær staðsetning. Eign sem vert er að
skoða.
Ana Catalina TEKUR Á MÓTI ÁHUGASÖMUM Á MILLI KL. 16 OG
18 Í DAG

Melhagi 9, Reykjavík

OPIÐ HÚS Í DAG KL. 16-18

hús
opið

Í dag frá kl. 16:00 - 17:00

gæt 2ja herb. 61,2 fm íbúð í fjölbýli ofarlega 
við Laugarveg.  Íbúðin er með sérinngangi.  
Nýtt eldhús, ný útihurð og gluggar.  Góð 
eign fyrir þá sem vilja vera miðsvæðis. 
Tómas tekur á móti gestum á milli 16 og 17 
í dag.

Laugavegur 147 - 1. hæð

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

4ra herbergja velstaðsett hæð á frá-
bærum stað sem skiptist í forstofu, 
innra hol, 3 svefnherbergi þar af 
eitt forstofuherbergi, stofu, eldhús 
og baðherbergi. Búið er skipta um 
gler og glugga í austur- og suður-
hlið. Svalahurð er ný og stofan er 
nýparketlögð. Sameignlegt þvotta-
hús fylgir í kjallara. V. 19,5 m.  5078
EIGNIN VERÐUR TIL SÝNIS Í DAG 

(SUNNUDAG) FRÁ KL. 13-15.  

OPIÐ HÚS 
Skjólbraut 10 miðhæð

F
ru

m

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI



Grandavegur 45, íbúð 501 - 107 Rvk

Opið hús í dag milli
kl 16.00 -17.00 

11.900.000  LAUS STRAX
53,3 fm 2ja herbergja íbúð á 5. og efstu hæð í
lyftuhúsi með SV svölum og fallegu útsýni. TIL-
BOÐ YFIR 11,9 MILLJ.
BERIST FYRIR KL. 16.00
ÞRIÐJUDAGINN 25.
OKT. Elva og Hannes
taka á móti gestum.

Austurberg 32, 1. hæð - 111 Rvk

Opið hús í dag milli 
kl 15.00 - 16.00 

19.900.000
Virkilega falleg 91,0 fm 3ja herbergja íbúð á jarð-
hæð með sérinngang og fallegum 33 fm sólpalli
sem snýr í vestur. 
Ómar og Una taka á
móti gestum.

Þorláksgeisli 11 - 113 Rvk

Opið hús í dag milli
kl 14.00 -16.00 

24.500.000
Virkilega falleg 99,2 fm 3ja herbergja íbúð á 3.
hæð í 6 íbúða fjölbýli  þ.a. 9,0 fm geymsla.  Einnig
stæði í lokaðri bíla-
geymslu. Tvöfaldur ís-
skápur, uppvöskunar-
vél, grandínur og ljós
fylgja eigninni. 
Ása og Árni taka á móti
gestum.

Tröllateigur 24, 1. hæð - 270 Mos

Opið hús í dag 
frá kl 14:00 -16:00

36.200.000
Lúxus 4ra herb. íbúð með tveimur glæsilegum
baðherb. í verðlaunabyggingu ástamt stæði í lok-
aðri bílgeymslu alls 151,4
fm Lyfta er í húsinu en
sérinngangur af svöl-
um. Sjón er sögu ríkari. 
Helen tekur á móti gest-
um.

Raufarsel 13 - 109 Rvk

Opið hús í dag milli 
kl 16.00 - 17.00 

42.900.000 
Fallegt og vandað 239,5 fm endaraðhús með inn-
byggðum bílskúr. Húsið er tvær hæðir og ris alls
219,5 fm auk 20 fm bíl-
skúrs, samtals 239,5 fm.

Lambhagi 8 - 225 Álf

Opið hús í dag 
frá kl 16:00 -17:00

Óskað eftir tilboði fyrir kl. 16.00
þriðjudaginn 25.10.2005
Fallegt 151,8 fm einbýlishús ásamt 30,2 fm bíl-
skúr, samtals 182 fm 5
herbergja og vel skipu-
lagt. Laus fljótlega.
Ingibjörg og Sigurður
taka á móti gestum.

Opin hús
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22.500.000 NÝTT!
4ra herbergja 97,9 fm., auk ca. 5 til 6 fm. geymslu, á 3. hæð
með suðursvölum í nýmáluðu og snyrtilegu fölbýli á góðum
stað.

Hóll-M | Skúlagata 17 | Franz Jezorski lögg.fasteignasali | s: 595 9050 

BÚI
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Lynghálsi 4 // 110 Reykjavík
akkurat@akkurat.is // www.akkurat.is

Halla Unnur Helgadóttir, löggiltur fasteignasali

594 5000

SÍMI 594 5000 • www.akkurat.is 
– Verðmetun samdægurs —

OPIÐ HÚS Í DAG! AKURHVARF 5 - 203 KÓP.

Nýjar glæsil.3ja herb. 108,6 fm íbúðir á 1. og
2. hæð ásamt stæði í bílag. Lítið klætt lyftu-

hús. Glæsilegar eikarinnréttingar, fullbúin án gólfefna. Þvottah. í íbúð.  VERÐ 25,7 millj.

Þóra Þrastardóttir sölufulltrúi Akkurat ehf tekur á móti þér
og þínum í dag, milli 13.00 – 14.00. Gsm: 822-2225

LAUGARNESVEGUR - 105 RVK

Falleg 76,7 fm 2ja herbergja íbúð með sér
inngangi og auka rými einnig með sér inn-
gangi í kjallara á góðum stað við Laugar-
nesveg. Nýl. innréttingar VERÐ 17,3 millj.

BARMAHLÍÐ - 105 RVK.

Laus strax. Falleg 3ja herb. 100,5 fm. íbúð
í kj. á rólega stað. Auk þess er vinnu-
herb/tölvuherb.í íb.  Parket og flísar á gólf-
um. Sérinng. í íb.  VERÐ 18,9 millj.

KLUKKURIMI - 112 RVK.

Falleg og björt 89 fm 3ja herb. íbúð á
2.hæð með sérinng. og sérmerktu bíla-
stæði. Góðar vestursvalir. VERÐ 16,8 millj.

HESTHAMRAR - 112 RVK.
Stórglæsilegt og vandað 221,2 fm
einbýli þar af stór bílskúr 40,8 fm
auk ca. 180 fm kjallara með sérinn-
gangi. Fallegur garður og stóri ver-
önd. Hús í sérflokki. VERÐ TILBOÐ 

Nánari uppl. gefur
Þóra Þrastardóttir sölu-

fulltrúi Akkurat ehf
Gsm: 822-2225

Fr
u
m

Fyrir byggingaraðila :
• Byggingarréttur að litlu fjölbýli, 944 fm. í miðbæ Reykjavíkur
• Byggingarréttur að 60 íbúðum í grónu hverfi
• Byggingarétti að 18-20 leiguíbúðum í  Reykjavík

Fyrir atvinnurekendur og fjárfesta :
• Tvær 94 fm þakíbúðir í einni byggingu miðsvæðis í Reykjavík, þarf-

nast endurbóta
• Verslunar-, skrifstofu- og lagerhúsnæði alls 7 einingar 64-214 fm.

Til sölu eða leigu.
• Þjónustueiningar í nýju hverfi í Reykjavík, um 100 fm hver eining.
• Iðnaðarhúsnæði með mikilli lofthæð í Hafnafirði, 2x300fm.
• 250 fm atvinnuhúsnæði í Hafnarfirði með háum innkeyrsludyrum
• 10 íbúða hús í útleigu í Kópavogi.
• 11 eininga hús sem samanstendur af stúdíóíbúðum og herbergjum í

útleigu
• Íbúðar-, verslunar- og þjónustuhúsnæði við Laugaveg, þarfnast

lagfæringar, 275fm
• Áberandi verslunar- og þjónustuhús á 104 svæðinu 547 fm
• Þjónustuhúsnæði í útleigu 1700 fm, á góðum stað í Reykjavík
• 250 fm íbúð og 500 fm iðnaðarhúsnæði á stórri sjávarlóð, rúmlega

2 ha í nágrenni Reykjavíkur
• Gistiheimili við Dugguvoginn með 10 stúdíóíbúðum.
• Veitinga/kaffihús með veislusal (100manna) miðsvæðis í Reykjavík
• 270 fm  atvinnu-/þjónustuhúsnæði á jarðhæð í Vesturbænum

Til leigu :
• Skrifstofuhúsnæði í til útleigu í Smáranum, 50-500 fm.
• Rúmlega 200 fm góð jarðhæð í Kópavogi
• 7000 fm skrifstofuhúsnæði á Höfðanum tilbúið haustið 2006
• Miðsvæðis í Reykjavi´k, skrifstofu- og þjónustuhúsnæði, stærðir á

bilum 150-300 fm 

Óskum eftir :
• 1300 fm á einni hæð undir einingaverksmiðju, á Reykjavíkursvæðinu
• 600 fm með 4,5 m hurð á Reykjavíkursvæðinu
• Ca 600 fm með góðri lofthæð og innkeyrsluhurð

AFL hjá
Fyrir fjárfesta og atvinnurekendur  

Atvinnuhúsnæði - Fyrirtækjasala - Leigumiðlun

SŒMI 533 4040
FAX 533 4041
OPI  M N.-FIM. 9-18 OG F S. 9-17
Dan V.S. Wiium hdl., l gg. fasteignasali

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

lafur Gu mundsson
S luma ur Simi: 8964090

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

Kristinn Valur Wiium
S luma ur Simi: 8966913

Fyrir traustan og ákveðinn
viðskiptavin hefur okkur verið
falið að auglýsa eftir tveggja
íbúða sérbýli í Seljahverfi.
Óskað er eftir raðhúsi á
tveimur hæðum með auka
íbúð í kjallara. Eða möguleika
á því að innrétta aukaíbúð.
Einbýlishús kæmi til greina en
verðhugmynd er 30-40 millj.
Góðar greiðslur í boði. Allar
uppl. veita sölumenn
Kjöreignar í síma 533 4040. 

SÉRBÝLI Í SELJAHVERFI ÓSKAST

AÐALTÚN 22 – 270 MOSFELLSBÆ

181m2 endaraðhús á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr. Á neðri hæðinni
eru forstofa, hol, eldhús, stofa, borðstofa, sólstofa og gestasnyrting. Á efri hæðinni
eru gangur, þrjú svefnherbergi, sjónvarpshol og baðherbergi. Svalir út af sjón-
varpsholi eru yfirbyggðar. Góð innrétting er í eldhúsi og fataskápar í tveimur svefn-
herbergjum. Geymsluris er yfir svefnherbergjum. Glæsileg eign á frábærum stað.
Nánari uppl. á skrifstofu.

Falleg 3ja herbergja 85 fm íbúð á 2. hæð í litlu fjölbýlishúsi á rólegum
stað við Laufengi. Eignin skiptist m.a. í hol, tvö herbergi, baðherbergi,
eldhús og stofu. Nýstandsett baðherbergi. Svalir til suðurs. 

Eignin verður til sýnis og sölu í dag (sunnudag) frá kl. 14-16. 
Ólafur á bjöllu. V. 16,9 m. 5219

OPIÐ HÚS – Laufengi 29

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

Til sölu 
fallegt einbýlishús 

við Snekkjuvog 
2ja hæða, 186 fm rúmgott og bjart einbýl-
ishús, ásamt 26,3 fm bílskúr í rólegu og
grónu hverfi. Fallegur garður með gróður-
húsi og sólpalli til suðurs. Stutt í alla þjón-
ustu, verslun og skóla. Möguleiki á auka-
íbúð í kjallara til útleigu með sérinngangi
og einnig er manngengt risloft (ekki í fer-
metratölu) yfir öllu húsinu sem býður upp
á ýmsa möguleika. Falleg eign á einum
besta stað í bænum. Sjón er sögu ríkari. 

Verðtilboð óskast.

Nánari upplýsingar hjá sölumönnum
Smárans og Hússins.

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

Falleg 4ra herbergja íbúð
ásamt 24,0 fm bílskúr í
góðu fjölbýli, samtals 132
fm. Stórt tvöfalt eldhús.
Þrjú svefnherbergi. Stórar
v/svalir. Verð 19,9 millj.
4580
Eigendur eignar eru
Eðvald og Erna, símar:
565-7945 og 822-7945.

BREIÐVANGUR M/BÍLSKÚR

196 fm einbýlishús með
innbyggðum ca. 47 fm
bílskúr á góðum stað í
Garðbæ. Möguleiki á allt
að fimm svefnherbergj-
um. Góð eldhúsinnrétting,
stáltæki og gashellur.
Gestasnyrting og gott
baðherbergi. Parket í
stofu, sjónvarpsholi og
borðstofu. Sjón er sögu
ríkari. Verð 48,7 millj.
4787 Eigendur eignar eru
Hólmþór og Lilja, símar
565-8645, 896-1617 og
898-8945

EFSTILUNDUR - GOTT EINBÝLI 
Á EINNI HÆÐ OG MEÐ ÚTSÝNI

GLÆSILEGT 185,7 fm
EINBÝI Á EINNI HÆÐ
ásamt 44,8 fm TVÖFÖLD-
UM BÍLSKÚR á góðum
stað í GARÐABÆ. Falleg
gólfefni og innréttingar,
stór hellulögð verönd.
Flott eign sem hægt er að
mæla með. 4864
Eigendur eignar eru
Sigurður og Guðrún,
símar 565-6929 og 892-
3554

GRENILUNDUR - GARÐABÆR - GOTT HÚS

Höfum til sölu bílasprautuverkstæði í eigin húsnæði í
Hafnarfirði, næg vinna framundan. Góð aðstaða fyrir
3 menn. Verkstæðið er í fullum rekstri og selst með
öllum tækjum og tólum. Húsnæðið og reksturinn
selst saman. 

Upplýsingar eingöngu á skrifstofu 
Ásbyrgis, Suðurlandsbraut 54 Rvík.

SÍMI 568 2444 - FAX 568 2446

Suðurlandsbraut 54 - við Faxafen - 108 Reykjavík

BÍLASPRAUTUNAR-
VERKSTÆÐI

Ingileifur Einarsson lögg.fasteignasali



– stærsti fjölmiðillinn

LEITIN HEFST HÉR!
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Þú finnur allar nýjustu fasteignirnar í allt – fasteignum 
sem fylgir frítt með Fréttablaðinu alla mánudaga.

Ekki missa af mest lesna fasteignablaðinu í vikubyrjun!

Allar eignir eru skráðar á visir.is svo þú getur fylgst með 

fasteignamarkaðnum jafnóðum!
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     -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
   



HEIÐARHOLT 30 - 230 

Góð 3ja herb. 78 m2 íbúð á
3.hæð. Parket á forstofu, fata-
skápur, 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

HEIÐARHVAMMUR 9 - 230

78m2 3ja herb. íbúð á
fyrstu hæð í sérlega
snyrtilegu húsi, bæði hús
og sameign til fyrirmynd-
ar. Lóðin er afgirt og sér
afgirt verönd er við íbúð-
ina. Íbúðin er vel staðsett
í nálægð við grunnskóla
og leikskóla. 11,5m

VESTURGATA 17 - 230

94m2 4ra herb. neðri hæð með
51,7m2 bílskúr. Íbúðin er vel
staðsett með innkeyrslu frá
Melteig og Vesturgötu. Íbúðin
er í góðu ástandi að innan en
þarfnast málningu og viðhalds
að utan. Sett verður nýtt þak-
járn á bílskúrsþakið. 15,5m

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 raf-
magn 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 KL.16.00-17.00

SVÖLUTJÖRN - 260 REYKJANESBÆR

Nokkur hús eftir !, í Innri- og Ytri Njarðvík
og Grindavik. Húsin skilast fullbúin að
utan, klædd með ljósgrárri álklæðningu
og mahony kringum andyri, hvítt framan
á þakkkanti, hvítar rennur og niðurföll.
Aluzink á þaki. Lóð grófjöfnuð. Að innan
fokhelt. Bílskúrsveggur uppkominn og
gipsklæddur. Í steypta plötu eru komnar
gólfhita- og vatnslagnir. Húsið er hægt að
afhenda 3 vikum eftir undirskrift kaup-
samnings.
15,5m 
OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ. 15.30-16.00 Á
SVÖLUTJÖRN 67.

SKÓLAVEGUR 48 - 230 REYKJANESBÆR

Glæsilegt 150m2 4ra herb. einbýlishús með
54,4m2 tvöföldum bílskúr með inn¥rettuðu
herbergi. Húsið sem teiknað er af Kjartani
Sveinsyni er mjög vel viðhaldið, bæði að
utan sem innan. Nýlegar innréttingar, gólf-
efni og lagnir. Fallegur garður er við húsið
með stórri verönd. Innkeyrsla er stimpluð
með hitalögn. Eignin stendur á besta stað í
bænum, í nálægð við skóla og íþróttamið-
stöð Reykjensbæjar.

OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 16.30-17.30
38m

•  Fjölskylduvænar 3-5 herbergja íbúðir í hinu nýja Norðlingaholti

•  Í Norðlingaholti verður m.a. nýr grunnskóli, leikskóli og verslunarmiðstöð.

•  Örstutt er í frábær útivistarsvæði eins og Heiðmörk, Rauðavatn og Elliðavatn.

•  Lyftuhús með bílastæði í bílgeymslu fyrir flestar íbúðir.

•  Allar innréttingar og tæki af vandaðri gerð frá HTH og AEG.

•  Sér inngangur í allar íbúðir.

•  Sér timburverönd fylgir öllum íbúðum á jarðhæð.

•  Mjög rúmgóðar og skjólsælar útsýnissvalir á efstu hæð

•  Afhending í júlí 2006.

•  Sjá nánar á www.tgverk.is
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Brekkugata 6 - 190 Vogar

Opið hús
sunnudag á milli kl. 15:00-16:00

Góð 102,2 fm neðri hæð í tvíbýlishúsi með sér inngangi. Ljósar innréttingar,
parket og flísar á gólfum, möguleiki á að byggja bílskúr á lóðinni. Húsið klætt
steni klæðningu. Verð 111,7 mmillj
Ath erum líka með til sölu efri hæðina í húsinu.

Hofgarðar

Mjög skemmtilegt og vel staðsett 4ra herb 226 fm einbýlishús ásamt 15
fm sólskála á þessum eftirsótta stað á Seltjarnarnesi . Endurnýjuð eld-
húsinnrétting, arin í stofu Skjólgóður garður við húsið og fallegt útsýni.
Tvöfaldur bílskúr Óskað er eftir tilboði.

Halldór Jensson 
sölufulltrúi 

sími 840 2100

Fjallalind 201 - Kóp 

Bókaðu
skoðun

Bókaðu
skoðun

Mjög glæsilegt 6 herb 202,2 fm parhús á tveimur hæðum með innbyggðum
bílskúr. Fallegar ljósar innréttingar, rúmgóð stofa með fallegu útsýni og út-
gengi á svalir. Flísar og parket á gólfum. Munstursteypa í bílaplani og á ver-
önd með hitalögn. Mjög stór og skjólgóður pallur. Verð 49,9 millj.

Bárugata 32 - kjallari

Mjög góð 2ja herb 63 fm. íbúð í kjallara að Bárugötu í Reykjavík. Eldhús
með dúk á gólfi og hvítmáluðum innréttingum, upprunalegum að hluta,
flísar á milli skápa. Pergo-parket á gangi, stofu og svefnherbergi. Þvottahús
inn í íbúð. Eign á vinsælum stað í 101 Reykjavík og stutt í alla þjónustu. 

13,9 mmillj.

Elsa Björg Þórólfsdóttir
Sölufulltrúi

Netfang: elsa@fasteignasala.is
Sími 698 0585

Sogavegur 50 - Kóp 

Opið hús
sunnudag á milli kl. 15:00 og 16:00

Glæsilegt 4ra herb 196,7 fm einbýlishús með aukaíbúð í kjallara við Soga-
veg. Húsið hefur allt verið tekið í gegn og ekkert til sparað Hvítur opal
steinn á gólfum, sesalteppi á stiga og parekt á herbergjum. Á aðalhæðinni
er útgengt út á stóran og skjólgóðan pall með heitum potti. Hvítur opal
steinn á gólfum, sesalteppi á stiga og parekt á herbergjum.

Brekkubyggð 19 - Garðabæ

Mjög góð 2ja herb (er í dag sem 3ja herb) 75,8 fm. raðhús að
Brekkubyggð í Garðabæ. Eldhús er opið inn af stofu með hvítri
innréttingu og parket á gólfi. Tvö svefnherbergi, rúmgóð og björt
stofa með parket á gólfi og með útgengi út á góðan sólpall. Fal-
leg eign á einum besta stað í Garðabæ. Verð 21 millj.

Pálmi B. Almarsson
Löggiltur fasteignasali

Elsa Björg Þórólfsdóttir
Sölufulltrúi

Linda B. Stefánsdóttir
Sölu- og markaðsstjóri

Halldór Jensson
Sölufulltrúi

Fríður Magnúsardóttir
Ritari

Halldór Jensson 
sölufulltrúi 

Netfang: halldor@fasteignasala.is
sími 840 2100

Linda Björk Stefánsdóttir
Sölu- og markaðsstjóri

Netfang: linda@fasteignasala.is
Sími 6697900

Halldór Jensson 
sölufulltrúi 

Netfang: halldor@fasteignasala.is
sími 840 2100

Opið hús
sunnudag á milli kl. 15:00 og 16:00

Opið hús
sunnudag á milli kl. 15:00 og 16:00

Elsa Björg Þórólfsdóttir
Sölufulltrúi

Netfang: elsa@fasteignasala.is
Sími 698 0585



M.Benz E 280 Eleganse 4 Matic 2000,
ek. 136 þ. km. Sjálfsk. Leður, CD, filmur
o.fl. Verð 2.950 þús. Bílalán 1.850 þús.
S. 690 6465

BMW 320 IS 1995, ek. 170 þ. km, 5
gíra, 17” álfelgur, filmur, CD, flottur bíll.
Verð 790 þús. S. 690 6465.

BMW 320 TDI 7/2001, ek. 140 þ. km, 5
gíra, álfelgur, filmur, símalögn, CD. Verð
2.490 þús. Bílalán 1.890 þús. Skoða
skipti. S. 690 6465.

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík

Sími: 577 4747
www.hofdabilar.is

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

Ford F 150 Lariad árg. 2004, ekinn 28 þ.
km. Topplúga leður, einn með öllu. Gott
verð. S. 898 2811.

Ford Econoline, toppeintak, orginal.
Einnig Peugeot 206 ‘01. S. 694 5867.

Peugeot 505 gti árgerð ‘88, ekinn
141.000 km, innfl. frá þýsk. ‘99, aftur-
hjóladr., topp bíll, tilboð óskast símar
867 2257 & 565 0010.

Til sölu 1973 Ford Mustang MACH 1.
Rafd. rúður. Verð 1.2 millj. S. 660 2581.

Til sölu Renault Megane ‘96, ek. 108
þús. Með bilaða sjálfskiptingu en vel
ökufær. Uppl. í s. 896 3559.

Daihatsu Sirion árg. ‘98, 5 gíra, ný kúp-
ling, nýjar bremsur, sk. ‘06, sparneytinn.
Góður bíll. Uppl. í s. 863 6060 & 554
7225.

Renault Megané ‘97, sjáfsk., 4ra d. Ek.
182 þ. km. Góður bíll en skipting þarfn.
viðg. Mega afsl. Uppl. í s. 699 5946.

VW Transporter ‘97, vinnu-/sendibíll
með góðum hillum. Bíll í mjög góðu
ásigkomulagi. Sigurður s. 820 0024.

Peugeot 206 (konubíll) árg. 2000, 5 d.,
beinsk., rauður, verð 585 þ. Daewoo
Nubira station, árg. 1999, 5 d., beinsk.,
blár. Verð 410 þ. Sími 664 1868.

Toyota Corolla XLI 1600, ssk., árg. ‘93.
Sk. ‘06. Ek. 170 þ. Góður bíll. V. 250 þ.
S. 862 4615.

VW Golf CL ‘94, beinsk., ek. 155 þ. Sk.
‘06, CD. Sumar- og vetrardekk. Álfelgur.
Nýtt rafkerfi. Í toppstandi. Verð 250 þús.
S. 696 0388.

Nissan Almera 2000 árgerð. 1,4. Ný-
skoðaður og yfirfarinn. Vetrardekk
fylgja. Verð 560 þ. Sími 868 5391.

Renault Clio 1400, sjálfsk. Ek. 81 þús.
árg. ‘92. Sumar og nagladekk. Verð 145
þús. S. 868 9146.

Til sölu Benz 190 E árg. ‘84, sk., ssk.
Verð 99 þús. S. 553 2171.

Daewoo Matiz árg. ‘00, þarfnast smá
lagfæringar. Tilboð óskast. Uppl. í s. 846
6681.

MMC Colt árg. ‘91, sk. ‘06, þarfnast lag-
færingar. Verð 50 þús. S. 691 6758.

Til sölu Opel Astra station árg. ‘98,
þarfnast smá lagfæringar, selst á 110
þús. Uppl. í s. 698 6258.

VW Golf árg. ‘95, beinsk., ek. 155 þús.,
þarfnast smá boddýlagfæringa + ný-
upptekin vél. Tilboð óskast. Uppl. í s.
616 7332.

MMC Colt ‘93, 3 dyra, sk. ‘06, álfelgur,
CD spilara, 5 gíra, ný kúpling og
tímareim. Góður bíll. Uppl. í s. 863
6060 & 554 7225.

Huynday Accent ‘96 ekinn 112.000.
Óskoðaður og þarfn. viðh. Verð 40 þ.
Uppl. í s. 551 0816.

Toyota Corolla XLi. nýsk. 02/1996,
1300cc, 4 dyra, dökkblár, ek. 130 þ.
Skoðaður án athugas. í sept s.l. Verð
390 þ., S. 699 6919.

VW Golf árg. ‘97, nýsk., ek. 139 þús., í
góðu standi. V.tilboð 280 þús. Uppl. í s.
847 0033 & 554 6581.

Til sölu Toyota Corolla H/B Luna árg.
‘98. Sjálfsk. vel með farinn bíll, ekinn
150 þ. Smurbók ofl. S. 896 5651.

Útsala 390 þús.
Subaru Legacy árg. ‘96 sjálfskiptur. Fal-
legur bíll. Ásett verð 590 þús. Útsala
390 þús. S. 856 2794 & 697 7836.

Til sölu VW Golf 1800 GL station, árgerð
1996. Ekinn 114.000 km. Upplýsingar í
síma 893 3567.

Toyota Hi-lux 2.4 dobul cap, bensín sr5,
ek. 178 þús. km, nýskoðaður ‘06, hús,
33” breittur, er á 32”, ásett verð 590
þús. Tilboð 350 þús. S. 691 4441.

Toyota Yaris árg. 2000, ekinn um 110
þús. km. 3ja dyrar, bsk. Rauður. Lista-
verð 570 þús. en selst á 370 þús. stgr.
Uppl. í s. 821 7504 & 565 6042.

VW Golf ‘96, 5 dyra, ek. 114 þ., sk. ‘06,
beinsk. Góður bíll. V. 350 þ. S. 692 4141
& 860 9675.

Ford Fiesta ‘99, ek. 130 þ. km. V. 390 þ.
Tilb. 350 þ. stgr. Ný heilsársd. S. 848
5831.

Toyota Corolla ‘96 station, 1300,
beinsk., ek. 140 þús., nýsk. Verð 420
þús. S. 869 5331.

Daewoo ‘98, ekinn 117 þús. Uppl.
www.exprm.com/nubira verð 350 þús.
Sími 555 0907.

Til sölu Toyota Camry 2,2 ‘94, ek. 128
þús. mílur. Verð 320 þús. S. 846 3637.

Toyota Celica 11/’99, ek. 104 þús. Nýsk.
Verð 950 þús. Uppl. í s. 864 6576 e. kl.
17.30.

Fiat Multipla ‘99
Til sölu Fiat Multipla ‘99, 6 manna ek.
89 þús. km. Ný tímareim, kúpling og
fleira. Skoðaður ‘06. Uppl. gefur Jóna í
s. 695 2673 eða Jón í s. 863 9901.

M. Benz C 180 sport árg. ‘94, ek. 170
þús., rafm. í öllu, leður, topplúga, ssk.,
álfelgur. Í toppstandi. Uppl. í s. 698
7382.

Til sölu Honda CRV árg. 1998, ek. 132
þús., áhv.l án 600 þús. afb. 24 þús. á
mán. Verð 890 þús. Uppl. í s. 856 2794.

VW Golf árg. ‘99, ek. 120 þús. Nýtt púst-
kerfi, nýjar bremsur. Sumard. á 17” felg-
um og vetrard. á felgum. Verð 600 þús.
Listav. 700 þ. Uppl. í s. 660 2631.

Jepp Grand Cherokee Limited árg. ‘95,
einn með öllu, nýskoðaður, ekinn c.a
110 þ. km, áhvílandi 200 þ. Verð 690 þ.
stgr. Uppl. í s. 895 9558.

Korando ‘98 (9/’97), diesel, ekinn 146
þ. km, saml., rafm í rúðum, nýleg 32”
dekk, 5 gíra. Áhvílandi 300 þ. Verð 720
þ. stgr. Uppl. í s. 895 9558.

Til sölu Toyota Avensis 1600cc, árg. ‘98.
Ekinn 98 þús., rauður, beinskiptur. Verð
630 þús. Uppl. í s. 696 8790.

Musso 2900 diesel ‘96. Ek. 170 þús.
Verð 550 þús. Vel með farinn. Sími 863
7338.

Tilboð 700 þús. stgr.
Opel Astra GL 1600, 16 v., árg. ‘00, ek.
117 þ. Eyðsla 8,5/100. Áhv. 560 þ. afb.
15 þ. Uppl. í s. 664 5584

Peugeot 206 RC árg. ‘04, 3ja dyra, ek.
14 þ., 2,0L, 180hö, beinssk., fullur af
búnaði. 15” vetrardekk, 17” sumard.
Ásett verð 2,3millj. Fæst á yfirtöku á láni
ca 2millj. Uppl. í síma 695 7876.

Toyota Avensis Sol árg. 2001. Ek. 66
þús. 2000 cc, ssk., álf., CD, ESP stöðug-
leikak., ASR spólvörn. Uppl. í s. 862
0858.

Avensis 1800 VVT árg. 2000, bsk., nýsk.
‘06. Lítið ekinn og mjög vel með farinn.
Verð 1.250 þ. S. 862 6862.

Pajero ‘98 2800 TDI, ek. 110 þús. Einn
eigandi. Verð 1850 þús. Gott eintak. S.
897 6428

M. Benz E 280 Avantgarde, 4-matic,
sjálfsk., árg. 2001, ek. 85 þ. km. Hlaðinn
aukahl. Mjög vel farinn, í 100% standi.
Verð 3.600.000. Góður stgr.afsl. S. 866
4796.

M. Benz ML 55 AMG 09/’00 hlaðinn
öllum mögulegum augkabúnaði, 1 eig-
andi. Uppl. í síma 698 1573.

Til sölu Dodge Magnum SXT árg. 2005
V6 250 HP, 20” Boss chromefelgur. Ek-
inn 23.000 km. Áhvílandi bílalán. Verð
kr. 3.950.000. Uppl. í síma 898 2099.

BMW 318i, 8/2002 140 hö, ek. 62.000
km, sjálfsk. Flottur bíll, skoða skipti.
Ásett verð 2.290 þús. stgr. 2.100 þús.
Uppl. í s. 897 1919.

Nýr Dodge Durango Limited 2005, evr-
ópu gerð með 2ja ára verksmiðju
ábyrgð gegnum Ræsir, svartur leður.,
glerlúgu, 7 manna, 17” álfelgur o.fl o.fl.
Ath skipti. Verð 4.900.000. Uppl. í síma
896 6966.

Óska eftir VW Golf ‘02, ssk. í skiptum
fyrir VW Golf ‘97 + staðgreiðsla. S. 848
4320.

Vantar Audi 80 í hvaða ástandi sem er
en verður að hafa góða vél og gírkassa.
Tala ensku. David 661 4558.

Óska eftir löngum dísil Pajero jeppa
árg. ‘98-’00, lítið eknum, staðgreiðsla í
boði. Uppl. í s. 858 8601.

Discovery ‘98 Tdi, ek. 141 þ., nagladekk
fylgja, olíukynding með fjarst. Nýyfirfar-
inn, toppeintak. Verð 1.250 þ. Sími 863
0333.

Suzuki Grand Vitara 2.0L
ssk.

Til sölu Suzuki Grand Vitara 2.0L sjálf-
skiptur, árgerð 2004. Ekinn 39 þúsund
km. Verð 2.400.000. Staðgreiðslutilboð
2.200.000. Fleiri myndir í auglýsingun-
um á www.4x4.is Upplýsingar í síma
662 4444.

Til sölu Toyota 4Runner V6 árg. ‘91, ný-
skoðaður, 33” breyttur, ssk. Uppl. í s.
894 3005.

Jeppar

Bílar óskast

2 milljónir +

1-2 milljónir500-999 þús.

250-499 þús.

0-250 þús.

Bílainnflutningur.
Kaupi nýja og notaða fólksbíla,
jeppa, pickupa og Fornbíla frá

U.S.A. Aldrei betra verð!! Er ekki
kominn tími á draumabílinn?

Upplýsingar í Síma 892 9274.
floyds@simnet.isBílar til sölu

[ ALLAR SMÁAUGLÝSINGAR VIKUNNAR Á visir.is ]
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Til sölu Landcr. 80 árg. 11/’92, sk. ‘06,
44” br. einn með meira en öllu. Aðeins
áhugas., stgr.v. 3,3. S. 616 6646.

Til sölu Hyundai H-1 árg. ‘99, ek. 119
þús., sk. ‘06, 4x4, dísel. Verð 1.150 þús.
Uppl. í síma 567 0107 & 869 3723.

LC LX 90 árg. 2004, 8 manna, 35” upp-
hækkun, sjálfsk. silfurgrár dísel eðal-
vagn, ek. 55 þús. Verð 4.690 þús Uppl.
í s. 894 2488 & 567 3454.

Sýningarbíll kominn til landsins! Árgerð
2006, nýr 7 manna Jeep Commandor.
Algerlega ný hönnun og ótrúlega hag-
stætt verð! Nánari upplýsingar á
www.islandus.com 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

Lítið notaðir 2005 Jeep Grand Cher-
okee með nýja laginu. Frá aðeins kr.
2.599.000. Nýja eða nýlega Ford og
Jeep jeppa færðu ódýrara hjá Is-
landus.com. Bílar langt undir markaðs-
verði, öflug þjónusta, allt að 5 ára
ábyrgð og 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 Is-
landus.com. Sími þjónustuvers 552
2000 og netspjall við sölumenn er á
www.islandus.com

Ford F250 Lariat Fx4, árg. ‘04 til sölu.
6,0L, dísel, ssk., leður, Leer hús, húðað-
ur pallur o.m.fl. Ek. 16 þ. km. Tilboð
3.250 þús. S. 565 7107 & 840 7023.

Til sölu Nissan Patrol Elegance 4/2003,
ek. 72 þús. 33”, ssk., vel búinn bíll. Verð
3.850 þús. Uppl. í s. 898 2720.

Til sölu Land Cruiser 90, árg. ‘05, sem
nýr. Ek. 4.800. Gott verð. Uppl. í s. 862
7050.

Jeep Grand Cherokee Laredo, árg. ‘97,
V6, mjög góðu bíll, vel með farinn, sk.
‘06. V. 699 þús. S. 892 3680 & 868
2702.

Starex 4x4 disel til sölu. Ný tímareim, ný
yfirfarinn. Gott lán, lítil útborgun. Uppl. í
síma 892 1450 & 864 7492.

Jeppi sk. ‘06, til sölu. 240 þ. út, yfirtaka
á láni, 22 þ. á mán. Uppl. í s. 898 1836.

Til sölu Dodge pickup árg. ‘52, þarfnast
uppgerðar. Uppl. í s. 869 9140.

2006 Ford F150 Lariat kominn og fæst
hjá Islandus.com undir markaðsverði!
Einnig Toyota Hilux Diesel pallbílar á til-
boðsverði. Hægt að velja um fjölda lita
og aukabúnað. Við útvegum allar gerð-
ir pallbíla t.d. Ford Explorer SportTrack,
F150 RegularCab,Supercab og
CrewCab. Nánari upplýsingar í síma
552 2000 og á www.islandus.com

Dodge Ram árg ‘02, ek. 19 þús.,
Camper festingar, loftpúðar með fjöðr-
um. Uppl. í s. 898 4988.

Til sölu Dodge Ram 2500 Diesel 4x4,
árg. 2004, ekinn 19.000 mílur. Fallegur
og góður bíll. Verð 3.850 þús. Uppl. í s.
896 1717.

Silverado ‘98 6,5 Túrbó Diesel til sölu
vel með farinn, ek. aðeins 58 þús mílur,
er eins og nýr. Grind að framan og aft-
an. Verðhugmynd 1.900 þús. áhv.
1.200 þús. óska eftir verðtilboði og ath
skipti. S. 660 6190.

Lincoln árg. 2006 Mark LT silfur-
grásanseraður, ek. 2000 mílur. Með öll-
um mögulegum aukaútbúnaði þ.á.m.
sóllúgu og lok á palli. Verð 4.790 þús.
Bein sala eða skipti á bíl í verðflokki 1-
1 1/2 milljón. Uppl. í s. 663 5555.

2.790 þús. stgr. (áður 3490). Nýr Dod-
ge Dakota ‘05, hlaðinn búnaði langt
undir kostnaðarv. Ekinn 2.500 m. S.
696 3360.

Benz 410 ‘97, ek. 197 þ., 1800 kg lyfta.
Uppl. í s. 892 5219.

Renaut Kangoo árg. 2000, bensín, ek-
inn 100.000 km. Verð 650.000 kr. Áhv.
550.000, 18.000 á mán í 30 mán. Uppl.
í síma 892 7687.

Til sölu 6 hjóla Bens 1834, árg. ‘94, á
grind, útlit og ástand gott. Uppl. í s. 451
2565 & 897 2564.

M. Benz 309D, 4x4, hátt og lágt drif.
Uppl. í s. 895 3191 & 554 3491. Fleiri
myndir á www.husbill.is

Til sölu Ford Econoline árg. ‘86, nýsmíð-
aður húsbíll, þarfnast lokafrágangs.
Uppl. í s. 869 9140.

Til sölu svo til nýtt Yamaha Virago hjól,
árg. 2004, keyrt 4.600 km. Orange á lit-
inn. Glæsilegt hjól með öllum auka-
búnaði. Verð kr. 680.000. Uppl. í s. 824
0825.

Yamaha WR450F stgr. 490 þús. og
Yamaha YZ450F stgr. 390 þús. Bæði
árg. 2003 og í toppstandi. Uppl. í s. 691
6060.

Honda CRF80X árg. ‘05, Honda
CRF100X árg. ‘05, Honda CRF250X árg.
‘05. Nánast ónotuð hjól. Uppl. í s. 898
2720.

Gamall Arctic Cat vélsleði langur, selst
ódýrt. Þarfnast lagfæringar. Sími 896
5531.

Til sölu Flamingo 520 quick Silver árg.
2005, lengd 18 fet, breidd 2.28, svefn-
pláss fyrir 2, er á nýjum vagni, 90 hp
Mercury Optimax, keyrsla 12 tímar á
mótor. Mikið af aukahlutum í bátnum.
Mjög skemmtilegt verkfæri. Tilboð
óskast. Sími 696 7669.

Shetland 535 17 feta plastbátur. Verðtil-
boð. S. 616 6646.

31” dekk og felgur fyrir Patrol ‘91-’97 og
Pajero, 6 gata. Sími 692 1868.

Til sölu 4 negld snjódekk 195/65 R15.
Kr. 8.000. Jeppadekk 4 negld 265/75
R16. Kr. 24.000. S. 898 5130.

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.

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.

Ford Mondeo árg. ‘95. Selst laghentum
manni eða í varahluti. Uppl. í s. 661
4683.

Til sölu Nissan 3,3 Patrol vél með gír-
kassa og millikassa. Uppl. í s. 869 9140.

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.

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.

Til sölu Car-O-Liner réttingarbekkur
ásamt fylgihlutum. Verð 550.000 án
vsk. Uppl. í s. 896 1717.

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 þykku beiki, gler og einnig stál.
Mjög hagstætt verð. Einnig ryðfrí fittings
fáanleg á sama stað. Atlantskaup ehf.
Uppl. í s. 533 3700.

Aðeins 2990 kr. !
Tíu tíma mánaðarkort aðeins 2990 kr.
Stjörnusól Fjarðargata 17, Hafn. S. 555
7272.

Safnararmarkaður
Með frímerki, mynt, seðla, barmmerki
og margt fleira verður haldinn í Síðu-
múla 17, 2. hæð í dag milli 13 og 16.

Til sölu minkapelsar síður og stuttur,
skinnkragar, ullarkápur og jakkar, t.d. yf-
irstærðir o.fl. Verð frá 5.000 kr. KS Díana
sími 551 8481.

Skemma ca 35 fm, byggð á staurum
grafna í jörð, með 3 gluggum og renni-
hurð, nýklædd með pappa og gegnvar-
inni timburklæðningu og máluð 2 umf.
Mesta lofthæð ca 4 m. verðhugm.
200.000. Sími 863 4553.

Til sölu nýtt stórt fuglabúr + dísapáfa-
gaukur og suðugræjur. S. 864 5290.

Gjafavörulager til sölu!
Meðal annars, tré- og steinstyttur, leir-
vasar og -skálar, vinahringir, kertastjakar
og kerti og margt margt fleira. S. 660
3540.

Eldhúsháfur sem ætlaður er til notkun-
ar yfir eyju, kostar nýr 99 þ. Selst á 70 þ.
Er ónotaður. Uppl. í s. 895 5472.

Vegna flutninga frystiskápur, sem nýr
145 cm hár, v. 25 þ. Rauðar velour gard-
ínur, 235x120, 4 stk. Uppl. í s. 847 4721.

Til sölu Irma nuddbaðkar b. 96 cm, l.
150 cm. Uppl. í s. 868 6390.

Bílskúrssala - Bílskúrs-
sala

Mublur, leikföng, fatnaður, smádót o.fl.
Milli 10-15 að Rauðagerði 47 108 Rvk.
Eltið merkingar.

Vatnshitablásari óskast. Óskum eftir ca.
30KW vatnshitablásara. Upplýsingar í
síma 821 9444 eða 896 0683

Flygill til sölu, gott hljóðfæri til nota á
heimili. Uppl. í s. 864 4719.

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

106 fm panill fura 14x120 4,5m, 34 fm
gólfborð fura 20x95 3,3m til sölu, s.
865 2061.

Vinnuskúr óskast
Óska eftir vinnuskúr með rafmagns-
töflu. Má þarfnast lagfæringar. S. 899
4444.

Kr.5.990 (fást í svörtu og
hvítu.)

Opið 10.00-18.00 þriðjud.- föstud.
Praxis S. 568 2878 & 691 0808 Síðu-
múla 13, 108 R. www.praxis.is prax-
is@praxis.is

Til sölu útstillingargínur 3 búkar + 4 á
standi. Uppl. í s. 897 1377.

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

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

Eðalmálun GE. getur bætt við sig verk-
efnum fyrir veturinn. Fagleg og snyrtileg
þj. Uppl. í s. 697 6284, Guðjón Eðal.

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

Húsaviðhald

Búslóðaflutningar

Málarar

Garðyrkja

Hreingerningar

Ýmislegt

Verslun

Til bygginga

Sjónvarp

Hljóðfæri

Óskast keypt

Til sölu

Viðgerðir

Varahlutir

Hjólbarðar

Bátar

Vinnuvélar

Vélsleðar

Mótorhjól

Húsbílar

Vörubílar

Sendibílar

Pallbílar

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

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

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, draumráðn-
ingar. Fáðu svör við spurningum þínum.

Hanna 908 6040
Andleg leiðsögn, miðlun, tarot, spila-
spá, draumar, og huglækningar. Frá kl.
13 til 01.

Húsasmíðameistari getur bætt við sig
verkefnum. Nýsmíði, viðhald og við-
gerðir. Uppl. í s. 894 0031.

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

Stuðningskennsla. Get tekið nemendur
í 8. 9. og 10. bekk í stuðningskennslu, í
ensku, dönsku, íslensku & stræðfr. Bý í
Laugarneshverfinu. Er m/ kennslurétt-
indi. Uppl. í síma 894 6301.

Til sölu nýlegt borðst.borð ásamt 6 stól-
um úr dökkri eik. Uppl. í síma 893
2470.

Borðstofuborð frá Tekk Company til
sölu. Verð 27 þús. Einnig ýmis borð-
búnaður frá Borð fyrir tvo og Tekk. Uppl.
í s. 856 6720.

2ja sæta sófi og gott hjónarúm með
náttborðum (má gera úr 2 rúm) til sölu
á góðu verði. Sími 897 2089.

Fallegar yfirbreiðslur ( throw ) fyrir sófa
og stóla. Rúmteppi og púðaver. Sófalist
- Síðumúla 20 ( 2 hæð ) - Sími 553
0444 www.sofalist.is - sofalist@inter-
net.is

Til sölu Samsung 32” Widescreen, verð
25 þús. S. 861 3762.

Barngóð kona
Fjölskylda í Vesturbænum óskar eftir
barngóðri og áreiðanlegri konu til að
gæta 15 mán. drengs á virkum dögum.
Áugasamar vinsamlegast hafið sam-
band við Jónínu í síma 696 5404, Birgi
í síma 820 6343 eða jslbg@hot-
mail.com fyrir 1. nóv. n.k.

Til sölu íslenski hundurinn, 3 yndislegir
11 vikna hvolpar í boði. Ættbók HRFÍ.
Uppl. í síma 848 0847.

Fullt af nýjum vörum! www.comfort.is

Dalmatiner hvolpar til sölu. Hreinrækt-
aðir og ættbókarfærðir. Tveir eftir.
Myndir á http://www.hibyliogskip.is
Upplýsingar í s. 893 3985.

Gullfallegir og yndislegir Persneskir
kettlingar til sölu, gull og júnik. Uppl. í s.
869 6817.

Óska eftir hvolpi, Labrador eða af
Labradorsætt. Uppl. í s. 691 7306.

Óska eftir hreinræktaðri læðu með ætt-
bók til kaups eða gefins. Uppl. í s. 869
6817.

Bómli hvarf þann 10. sept. í Mosó. Allar
uppl. um hvarf hans eða íverustað í s.
864 2257. Fundarlaun.

Chihuahua hvolpar til sölu. Uppl. í s.
551 9637 & 868 6058, Anna.

Flottir Chihuahua hvolpar til sölu. Uppl.
í s. 849 0540

Siberian husky hvolpur til sölu, tilbúinn
til afhendingar. Uppl. í s. 822 0117 &
822 0113 http://www.siberianhusky.is

Hundabúr-Hundabæli.
30% afsl.

Nutró 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.

Til sölu 5 ára talandi páfagaukur (Afric-
an Grey) Verð 200 þús. m. búri. S. 698
6576.

Til sölu notuð eldhúsinnrétting með
tækjum, selst á góðu verði. Uppl. í síma
699 4616.

Til leigu flott rjúpnaland á Suðurlandi.
Til lengri eða skemmri tíma. Uppl. í s.
893 2990 & 487 1371.

Mountain Horse. Nýja vetrarlínan kom-
in, úlpur, gallar, peysur, reiðskór. Ístölt,
S. 555 1100.

Glæsileg 170m2 íbúð í Reykjavík með
húsgögnum og öllum búnaði til leigu í
lengri eða skemmri tíma. Einnig hægt
að kaupa fasteignina samtals 440m2
með 2-3 íbúðum eða vinnustofu. Mjög
skemmtilega staðsett umkringt útivist-
arsvæðum neðst í Breiðholti, nálægt
Mjódd, skólar, kirkjur, íþróttamiðstöð og
verslanir í göngufjarlægð. Upplýsingar í
síma 0045 20825022.

Húsnæði í boði

Hestamennska

www.sportvorugerdin.is

Fyrir veiðimenn

Ýmislegt

Dýrahald

Barnagæsla

Heimilistæki

Húsgögn

Kennsla

Fæðubótarefni

Heilsuvörur

Trésmíði

Spádómar

Tölvur
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SAMLESNAR AUGLÝSINGAR

Gott tækifæri.
www.aukavinna.com

Það er styrkur í kvenna-
samstöðu!

Allar í kvennafrí mánu-
daginn 24. október klukk-
an 14.08
Framkvæmdanefnd um
kvennafrí.

A1 heimsbikarinn í
kappakstri í opinni dag-
skrá í dag kl. 12
Sýn – besta sætið

Bingó í kvöld.
Allir velkomnir.
Vinabær.

Góður matur.
Grillhúsið Tryggvagötu.

Taktu SUDOKO áskorunina.
Bókabúð Máls og 
Menningar

Bingó í kvöld.
Vinabær.

Stöndum saman!
Allar í kvennafrí mánu-
daginn 24. október klukk-
an 14.08 
Framkvæmdanefnd um
kvennafrí.

Bingó í kvöld klukkan
19:45.
Vinabær, Skipholti 33

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

83% íslenskra kvenna undir 
fimmtugu stilla á Bylgjuna, Létt 96,7 
eða Talstöðina á viku og heyra því 

samkeyrðar auglýsingar. 

KONUR HLUSTA

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.

Allt um atvinnu
á sunnudögum í Fréttablaðinu.

Allt sem þú þarft
og meira til
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Íbúð með öllum húsbúnaði, ca 50 fm. í
háhýsi við Austurbrún. Falleg íbúð. Út-
sýni, svalir, vélaþv. hús. Húsvörður.
Langtímaleiga. Laus. Leiga 75 þús.
Uppl. í s. 898 6337.

Glæsilegar 2ja og 3ja herbergja íbúðir
miðsvæðis í Reykjavík. Athugið nánari
upplýsingar má finna á heimsíðu okkar.
www.leiguibudir.is

Einbýlishús til leigu í góðu fjölskyldu-
hverfi í Reykjanesbæ. Æskilegt er að
greiðlsur fari í gegnum greiðsluþjón-
ustu. Uppl. í s. 861 9339.

28 ára ungur maður, reyklaus í góðri
vinnu, vantar íbúð í hvefum 109, 111
og 112, annað kemur líka til greina. Get
borgað 2 mánuði fyrirfram. Verð frá 50
til 70 þús. Símar 699 5781 & 587 5002.

Einstæður faðir með tvo unglinga óskar
eftir 3ja-4ra herb. íbúð á stór Reykjavík-
ursvæðinu. Góð fyrirframgreiðsla. Uppl.
í s. 846 2774.

Hjón á besta aldri vantar 3-4 herb. íbúð
sem fyrst, helst í Hafnarfirði. Reglusemi
og góð umgengni sjálfsögð. Meðmæli
ef óskað er. Uppl. í s. 565 5719 & 824
7744.

Óska eftir rúmgóðu herb. eða einstak-
lingsíbúð á höfuðborgarsv. Reglusemi
og skilvísi heitið. Uppl. í s. 847 3952.

Frístundahús/sumarbústaðir. Ósaman-
settir norskir sumarbústaðir til sölu.
Byggingarefnispakkar með öllu utan og
innan fylgir, margar stærðir. Uppl. í s.
487 1371 & 893 2990.

Húsnæði/Atvinnuhús-
næði

Óskast til leigu á suðurnesjum og Rvk.
svæði, 30-100 fm. Símar 696 0830 &
866 9039.

Vil kaupa atv.húsnæði. 100-200 fm. á
stórrvk.svæðinu. Húsið þarf að vera á
hreinlegum & snyrtil. stað. Staðgr. S.
897 7798.

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

Upphitað geymsluhús-
næði

Húsbílar, fellihýsi, tjaldvagnar. Upphitað
húsnæði til leigu í Hveragerði Rakafrítt
og gott húsnæði til leigu frá 1. nóvem-
ber til 1. maí. Verð 10.000 á lengdar-
meter. Greiðist fyrirfram. Uppl á upp-
hitad@visir.is eða í s. 869 1235

Hlutastörf
Fagkynning ehf. leitar eftir starfsfólki í
vörukynningar í matvöruverslunum.
Viðkomandi þarf að vera með aðlað-
andi framkomu, metnað, söluhæfileika
og reiðubúin(n) að veita framúrskar-
andi þjónustu. Í boði er fjölbreytt og
skemmtilegt starf og sveigjanlegur
vinnutími. Nánari upplýsingar veitir
Harpa í síma 588-0779, á skrifstofu-
tíma. Fagkynning ehf. Smiðjuvegi 72,
200 Kópavogi. www.fagkynning.is
www.fagkynning.is

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

Rekkverk ehf. Hafnarfyrði óskar eftir
vönum járniðnaðarmanni til starfa sem
fyrst. Uppl. í s. 896 3232.

Vantar fólk í uppskipun 2 til 3 daga í
viku. Upplýsingar í síma 698 1838.

Vantar vanan mann í trjáklippingar.
Hæfniskröfur, reynsla og kunnátta af
trjáklippingum. Stundvísi og heiðarleiki.
Umsóknir á www.gardlist.is eða í síma
896 6151.

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.

Röska menn vantar á hjólbarðaverkst.
Uppl. í s. 568 3080 og á staðnum. Barð-
inn, Skútuvogi 2.

Meiraprófsbílstjóri
Óskum eftir bílstjóra á sendibíl, aðeins
ábyggilegur og duglegur starfskraftur
kemur til greina. Uppl. í síma 896 4002.

AMOKKA Kaffihús. Óskum eftir snyrti-
legu og kurteisu fólki á líflegan og vax-
andi vinnustað. Vinnutími sveigjanleg-
ur. Uppl. í síma 697 7160 eða á am-
okka@amokka.is.

Góðhjarta
Óska eftir gefandi hjartgóðri manneskju
til að gæta og annast með kostgæfni
góða og fullorðna konu sem þarf á slíku
að halda. Vinnutíma ca 11-17.30 virka
daga. Áhugasamir sendi uppl. á Fbl
með nafni, síma , kennitölu ásamt því
helsta um viðkomandi. Merkt góð laun.

Bílamálari
Bílabarinn óskar eftir að ráða bílamál-
ara til starfa. Uppl. á Bílabarnum, Ham-
arshöfða 8 eða í síma 899 9594, Freyr.

Blikksmiðir
Óskum eftir að ráða blikksmiði eða
menn vana blikksmíði. Þarf að geta
unnið sjálfstætt. Uppl. í s. 897 3357
milli 13-17 um helgina og 554 3955 &
897 3357 eftir helgi.

Starfsmaður óskast nú þegar í hjól-
barðadeild Bræðranna Ormsson, Lág-
múla 9. Uppl. í síma 530 2846 og 899
2844

Aukavinna.com
Lítil fyrirhöfn og býður uppá mikil laun?
Kíktu á aukavinna.com.

Dimmrauðum VW Polo árg. ‘00 bílnr.
PM-128, var stolið á mánudagsmorgun
á Fálkagötunni. Þeir sem hafa orðið
hans varir eru vinsamlegst beðnir um
að hafa samb. í s. 661 8280.

Nú færðu loksins hinar skemmtilegu
merkjamyndir á DVD, frábær danskur
húmor og erótík.undirtextar á norður-
landamálunum verð. 2.950. Gott úrval
af erótískum myndum til leigu og sölu
Grensásvídeó.is Grensásveg 24 pant-
anasími 568 6635 opið alla daga 15.00
- 23.00

Viltu kynnast fólki?
Fólk með sömu þarfir og þú er akkúrat
núna að að spjalla saman á
einkamal.is. Einfalt og skemmtilegt að
kynnast góðu fólki. Einkamal.is

Einkamál

Örlygur Hnefill
Ég sendi til þín óskaóm

á þessum gæfudegi,
svo yndisleg fögur sumarblóm

megi vaxa á þínum vegi
Innilegar hamingjuóskir á 

afmælisdaginn. Ástíður, Eva,
Völundu, Arnór og Beggi :)

Tilkynningar

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

Leikskólinn Hamraborg
(105)

Leiskólinn Hamraborg Grænuhlíð,
óskar eftir að ráða leikskólakenn-

ara og annað starfsfólk.
Upplýsingar gefur leikskóla-

stjóri síma 553 6905.

Harka Ehf.
Óskum eftir að ráða járniðnarðar-

menn til starfa.
Uppl. í s. 567 7553. Harka Ehf.

Hamarshöfða 7.

Tímabundin aukavinna.
Hýsing -vöruhótel óskar eftir

starfskrafti í aukavinnu í nóvem-
ber. Um er að ræða vörumerking-
ar á laugardögum frá 08-16 og á
kvöldin eftir atvikum frá 17-21.

Tilvalið fyrir skólafólk.
Nánari upplýsingar veitir Júlí-

us Steinn Kristjánsson á
staðnum eða í s. 530 5697.

Hýsing- Vöruhótel Skútuvogi 9.

Hjá Dóra
Erum að leita að röskum og

snyrtilegum starfsmanni til af-
greiðslu á heitum mat, undirbún-
ingi, frágangi og öðrum eldhús-

störfum.
Frekari uppl. á staðnum eða í

síma 567 5318 & 692 0359.

Veitingahúsið - Lauga-ás.
Okkur vantar áhugasaman og lífs-

glaðan starfskraft í sal. Góður
starfsandi. Góð laun fyrir réttan

aðila. Vaktavinna.
Nánari upplýsingar á staðnum.
Veitingahúsið Lauga-ás, Laug-

arásvegi 1.

Bílstjórar
Olídreifing ehf. óskar eftir að ráða
bílstjóra í framtíðarstarf á Reyðar-
firði. Umsækjendur þurfa að hafa

meirapróf.
Starfið stendur báðum kynjum

jafnt til boða.
Allar nánari upplýsingar veitir
Már í síma 474 1525 tölvupóst-

fang mar@odr.is

Loftorka Reykjavík
Óskar eftir verkamönnum til jarð-
vinnuframkvæmda. Heimkeyrsla

og matur í hádeginu.
Upplýsingar í síma 565 0877.

Hvar ert þú að vinna í
haust ?

Okkur vantar gott fólk í störf með
skóla/vinnu. Ef þú ert dug-

leg/duglegur og hefur áhuga á
mjög góðum tekjumöguleikum,
skemmtilegri vinnu og vinnuum-
hverfi þá ert þú sá sem við erum

að leita að.
Áhugasamir sendi póst með
helstu upplýsingum um sig á

hordur@ipf.is

Gröfumenn
Vantar mann á nýja hjólavél Kom-

atsu 160 árgerð 2005.
Uppl. í síma 822 2661.

Hellulagningaraðilar og
verkamenn

Vana aðila vantar í hellulagnir
einnig verkamenn.

Uppl. í síma 822 2661.

Atvinna í boði

Geymsluhúsnæði

Atvinnuhúsnæði

Sumarbústaðir

Húsnæði óskast
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Póst- og blaðberar óskast
Um er að ræða hressandi útiveru
við útburð á blöðum og pósti milli
kl. 6 og 7 á morgnana. Hafðu
samband í síma 585 8330 eða fylltu
út umsókn á www.posthusid.is

Pósthúsið ehf.
Suðurhrauni 12a,

210 Garðabæ,
sími 585 8300
fax 585 8309

posthusid@posthusid.is

Á virkum dögum
101-11 Frakkastígur
101-12 Klapparstígur

Njálsgata
101-13 Laugavegur

Snorrabraut
101-14 Hverfisgata
101-16 Grettisgata

Vitastígur
101-20 Framnesvegur
101-21 Blómvallagata

Brávallagata
Hringbraut
Ljósvallagata
Ásvallagata

101-22 Hávallagata
Túngata

101-29 Hörpugata
Reykjavíkurvegur
Þjórsárgata
Þorragata

101-36 Vesturgata
101-37 Hólavallagata

Suðurgata
Túngata

101-38 Sólvallagata
101-39 Bjarkargata

Hringbraut
Suðurgata
Tjarnargata

101-45 Blómvallagata
Brávallagata
Hofsvallagata
Hringbraut
Ásvallagata

101-49 Aðalstræti
Lækjargata
Pósthússtræti
Tryggvagata

101-54 Spítalastígur
Týsgata
Óðinsgata

101-56 Brekkustígur
Holtsgata
Sólvallagata
Vesturvallagata

101-58 Garðastræti
104-03 Laugarásvegur

Sunnuvegur
104-07 Langholtsvegur
104-26 Dalbraut

Selvogsgrunn
Sporðagrunn

105-01 Auðarstræti
Bollagata
Gunnarsbraut
Guðrúnargata
Miklabraut
Snorrabraut

105-02 Flókagata
Hrefnugata
Kjartansgata

105-03 Grettisgata
Karlagata
Njálsgata
Skarphéðinsgata
Þverholt

105-06 Hjálmholt
Skipholt
Vatnsholt

105-07 Flókagata
105-12 Langahlíð

Skaftahlíð
105-13 Reynihlíð

Suðurhlíð
Víðihlíð

105-21 Engihlíð
Miklabraut
Mjóahlíð

105-37 Bólstaðarhlíð
Langahlíð
Úthlíð

105-40 Hamrahlíð
Stigahlíð

105-47 Flókagata
Skeggjagata

107-01 Hringbraut
107-07 Birkimelur

Reynimelur
Víðimelur

107-09 Grímshagi
Lynghagi
Starhagi

107-10 Fálkagata
107-11 Fornhagi

Hjarðarhagi
107-13 Ægisíða
107-14 Faxaskjól

Sörlaskjól
107-17 Kaplaskjólsvegur

Nesvegur
107-20 Boðagrandi

Fjörugrandi
Keilugrandi

107-22 Bárugrandi
Flyðrugrandi
Álagrandi

107-23 Kaplaskjólsvegur
Reynimelur

107-25 Flyðrugrandi
Meistaravellir

107-30 Dunhagi
Smyrilsvegur
Þrastargata

108-26 Bústaðavegur
Hólmgarður

108-35 Sléttuvegur
108-42 Álftamýri
109-23 Vaðlasel

Vogasel
Ystasel

109-36 Jakasel
110-18 Birtingakvísl

Bleikjukvísl
111-17 Vesturberg
112-01 Bláhamrar

Dverghamrar
Dyrhamrar
Geithamrar

112-36 Bakkastaðir
112-49 Frostafold
112-51 Grasarimi

Hvannarimi
Mururimi
Rósarimi

112-56 Ljósavík
113-02 Maríubaugur
113-05 Ólafsgeisli
113-08 Gvendargeisli
170-09 Lindarbraut

Vallarbraut
200-02 Kópavogsbraut
200-06 Borgarholtsbraut
200-08 Kársnesbraut
200-11 Hraunbraut

Kársnesbraut
200-16 Langabrekka

Lyngbrekka
200-17 Hjallabrekka

Nýbýlavegur
200-57 Bakkabraut

Hafnarbraut
Vesturvör

200-65 Gnitaheiði
Gnípuheiði
Hólahjalli

203-02 Breiðahvarf
Fannahvarf
Fellahvarf

210-01 Haukanes
Þrastanes

210-02 Hegranes
Tjaldanes

210-06 Marargrund
Sjávargrund
Ægisgrund

210-15 Garðaflöt
Smáraflöt
Stekkjarflöt

210-18 Garðaflöt
Lindarflöt

210-25 Asparlundur
Einilundur
Hvannalundur
Skógarlundur
Víðilundur

210-26 Dalsbyggð
Hæðarbyggð

210-28 Garðatorg
Heiðarlundur
Hofslundur
Kirkjulundur

210-32 Holtsbúð
210-41 Engimýri

Fífumýri
Krókamýri
Langamýri

220-29 Víðihvammur
Öldugata
Ölduslóð
Öldutún

220-30 Hvammabraut
Klausturhv.
Staðarhvammur

220-33 Hringbraut
Strandgata

220-34 Hringbraut
Selvogsgata

220-38 Mosabarð
Vallarbarð
Þúfubarð

220-44 Hörgsholt
Miðholt
Vesturholt

221-18 Blómvellir
Burknavellir

225-01 Blátún
Hátún
Skólatún

225-07 Lambhagi
Miðskógar

225-11 Austurtún
Smáratún
Suðurtún
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AUGLÝSTU EFTIR STARFSFÓLKI 
Á RÉTTUM STAÐ

Lestur sunnudaga* 
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Þú nærð til rúmlega helmingi fleiri Íslendinga 

á aldrinum 20–40 ára með því að auglýsa í atvinnublaði 

Fréttablaðsins frekar en atvinnublaði Morgunblaðsins. 

Á sunnudögum fylgja bæði Morgunblaðinu og Fréttablaðinu sérblöð inni í aðalblöðunum sem fjalla 

um atvinnumál. Rúmlega  60% 20–40 ára Íslendinga fletta ekki sunnudagsblaði Morgunblaðsins. 

Láttu ekki fyrirtæki þitt verða af góðum starfsmanni með því að auglýsa á röngum stað.

*20–40 ára Íslendingar. Gallup júní 2005. 

VORÖNN 2006
Innritun nýnema á vorönn

2006 stendur yfir.
Umsóknum um skólavist í dagskóla
FB skal skila á skrifstofu skólans í

síðasta lagi föstudaginn 
4. nóvember nk.

Skrifstofa skólans er opin 
frá kl. 9 – 15.

Allar nánari upplýsingar á heimasíðu
skólans, www.fb.is.

Fjölbrautaskólinn í Breiðholti, 
Austurbergi 5, 111 Reykjavík

Sími 570 5600, fax 567 0389, 
vefpóstur fb@fb.is

































Leikkonan Valeria Golino fæddist í Napoli 22. október 1966. Ítalskur fað-
ir Valeriu var sérfræðingur í menningu Þjóðverja en móðir hennar var
grískur málari. Foreldrar Valeriu skildu snemma og hún flakkaði mikið á
milli Napoli og Aþenu í barnæsku.
Valeria var 14 ára þegar hún hóf fyrirsætustörf í Aþenu en eftir að hafa
verið uppgötvuð af leikstjóranum Linu Wertmuller lék hún sitt fyrsta
kvikmyndahlutverk og hætti stuttu síðar í skóla. Hún lék fyrsta aðalhlut-
verkið árið 1985 í myndinni Little Fires eftir Peter Del Monte en ári síðar
hlaut hún verðlaun sem besta leikkonan á Feneysku kvikmyndahátíðinni
fyrir myndina Storia d'amore. Eftir að hafa leikið í nokkrum evrópskum
myndum (Last Summer in Tangiers, The Gold-Rimmed Glasses og Love
and Fear) fór hún til Hollywood og lék árið 1988 í myndinni Big Top
Pee-wee. Fljótlega fékk hún hlutverk í myndum eins og Rain Man með
Dustin Hoffman í aðalhlutverki og Hot Shots! and Hot Shots! Part Deux
þar sem hún lék á móti Charlie Sheen. Hún kom líka til greina í hinni

frægu Pretty Woman en Julia Robert
hreppti hlutverkið þar sem Valeria
hafði ekki enn losað sig við ítalskan
hreiminn.
Núna leikur Valerie jafnt í bandarískum
myndum (Clean State, An Occasional
Hell), evrópskum (The King's Whore,
Immortal Beloved) og ítölskum, sér í
lagi með ungum leikstjórum (Like Two
Crocodiles, Le Acrobate, L'albero delle
pere).
Valeria átti í fjögurra ára ástarsam-
bandi við leikarann Benicio Del Toro
en í dag er hún trúlofuð ítalska leikar-
anum Andrea Di Stefano.

12.25 Þjóðlegar og skemmtilegar 12.45
Ásýnd íslams breytist 14.00 Söngvakeppnin í
50 ár 16.50 Andlitið (1:2) 17.50 Táknmáls-
fréttir 18.00 Stundin okkar 

SKJÁREINN

12.00 Silfur Egils 13.30 Neighbours 13.50
Neighbours 14.10 Neighbours 14.30 Neigh-
bours 14.50 Neighbours 15.15 Það var lagið
16.15 Idol – Stjörnuleit 2 (33:37) (e) 17.40
Idol – Stjörnuleit 2 (34:37) (e) 18.10 Whoopi
(5:22) (e) 

SJÓNVARPIÐ

21.55

RESPIRO

▼

Bíó

20.15

MONK

▼

Gaman

21.15

MY SUPERSWEET

▼

Raunveruleiki

11.00

SUNNUDAGS-ÞÁTTURINN

▼

Nýtt

20.30

US PGA FUNAI CLASSIC

▼

Golf

8.00 Morgunstundin 8.03 Engilbert 8.15 Matti
morgunn 8.30 Magga og furðudýrið 9.00 Dis-
neystundin 9.01 Líló og Stitch 9.23 Teikni-
myndir 9.31 Mikki mús 9.54 Matta fóstra
10.21 Leirkarlinn 10.27 Latibær 10.55 Spaug-
stofan 11.25 Kallakaffi 11.55 Hrjóta ekki allir? 

7.00 Barnatími (Kýrin Kolla, Litlir hnettir,
Pingu, Myrkfælnu draugarnir, Töfrastígvélin,
Addi Paddi, Könnuðurinn Dóra, Ginger segir
frá, WinxClub, Batman, Scooby Doo, Horance
og Tína, Titeuf, Skrímslaspilið, Froskafjör, Stróri
draumurinn, Home Improvement 2) 

18.30 Fréttir Stöðvar 2 
19.15 Einu sinni var (6:6) (Dómari)
19.40 Sjálfstætt fólk 

20.15 Monk (15:16) (Mr. Monk And The El-
ection) Rannsóknarlöggan Adrian
Monk er einn sá besti í faginu. Að-
ferðir hans eru oft stórfurðulegar en
árangursríkar. Monk er illa haldinn af
vænisýki en hin snjalla rannsóknar-
lögga getur verið óþolandi á köflum. Í
þriðju syrpunni heldur Adrian Monk
uppteknum hætti og leysir hvert mál-
ið á fætur öðru. 

21.00 Blind Justice (10:13) (Blint réttlæti)
Hörkuspennandi myndaflokkur. 

21.45 The 4400 (2:13) (4400) Magnþrunginn
myndaflokkur. 

22.30 Deadwood (5:12) (Complications)
Verðlaunaþáttaröð um lífið í villta
vestrinu.

23.20 Idol Sjtörnuleit 3 (4:45) 0.15 Crossing
Jordan (9:21) 1.00 Silfur Egils 2.30 Route
666 (Stranglega bönnuð börnum) 3.55 Her-
oe's Mountain 5.35 Strákarnir 6.00 Fréttir
Stöðvar 2 6.45 Tónlistarmyndbönd frá Popp
TíVí

23.50 Kastljós 23.55 Útvarpsfréttir í dagskrár-
lok

18.30 Fjársjóðsleitin
18.50 Lísa (2:13) 
19.00 Fréttir, íþróttir og veður 
19.35 Kastljós
20.00 Kallakaffi (5:12) 
20.30 Örninn (1:8) (Ørnen II) Danskur

spennumyndaflokkur um hálfíslensk-
an rannsóknarlögreglumann í Kaup-
mannahöfn, Hallgrím Örn Hallgríms-
son, og baráttu hans við skipulagða
glæpastarfsemi. 

21.30 Helgarsportið 
21.55 Eyjan hennar Graziu (Respiro) Ítölsk

verðlaunamynd frá 2002 um þriggja
barna móður sem býr á fátækri eyju
og er frjálsleg í háttum. Manninn
hennar og aðra eyjarskeggja grunar
að hún sé galin og þeir vilja senda
hana á geðsjúkrahús en sonur hennar
er á öðru máli. 

14.40 Real World: San Diego (18:27) 15.10
The Cut (8:13) 16.00 Veggfóður 16.50 Hell's
Kitchen (8:10) 17.35 Friends 4 (5:24) 18.00
Idol extra 2005/2006 

18.30 Fréttir Stöðvar 2 
19.00 Fashion Televison (1:4) 
19.30 Hogan knows best (3:7) (Brooke's Big

Break) Hulk Hogan er ekki einungis
frægasti glímukappi heims.

20.00 Hell's Kitchen (9:10) (Hell's Kitchen 1)
20.45 Laguna Beach (3:11) Einn ríkasti og fal-

legasti strandbær veraldar.
21.15 My Supersweet (3:6) Raunveruleika-

þáttur frá MTV þar sem fylgst er með
nokkrum 15 ára stúlkum sem eruá
fullu að undirbúa sig fyrir stærstu
stund lífs þeirra hingað. 16 ára afmæli
þeirra er á næsta leyti og samkvæmt
hefðinni verður haldið stórt ball. 

21.45 Fashion Televison (3:4)  
22.15 Weeds (3:10) 
22.50 So You Think You Can Dance (3:13) 

10.15 Þak yfir höfuðið (e)   
11.00 Sunnudagsþátturinn – NÝTT! 

19.00 Battlestar Galactica (e) Það lítur út fyrir
að það leynast óvinir á Galactica.

20.00 Popppunktur 
21.00 Dateline Dateline er margverðlaunað-

ur, fréttaskýringaþáttur frá NBC sjón-
varpsstöðinni í Bandaríkjunum. Þætt-
irnir hafa unnið til fjölda viðurkenn-
inga og eru frægir fyrir gagnrýna og
óvægna umfjöllun sína um þau mál
sem hæst ber. 

22.00 C.S.I: New York Stella rannsakar morð
á barnfóstru en hún finnst myrt á al-
menningsklósetti í Central Park.

22.50 Da Vinci's Inquest Da Vinci rannsakar
dauða barns og það lítur allt út fyrir
að barnið hafi framið sjálfsmorð 

12.00 Cheers – öll vikan (e) 14.00 Design
Rules (e) 14.30 Allt í drasli (e) 15.00 House
(e) 16.00 Sirrý (e) 17.00 Innlit / útlit (e)
18.00 Judging Amy (e) 

6.00 Showtime (B. börnum) 8.00 Baywatch:
Hawaiian Wedding 10.00 Kate og Leopold
12.00 Johnny English 14.00 Baywatch:
Hawaiian Wedding 16.00 Kate og Leopold
18.00 Johnny English 20.00 Showtime (Stóra
tækifærið) Hasargamanmynd. 22.00 Patton
Mögnuð fjögurra stjarna bíómynd. 0.45 Lovely
and Amazing (B. börnum) 2.15 Showtime (B.
börnum) 4.00 Patton (e)

OMEGA E! ENTERTAINMENT

12.00 Rich Kids: Cattle Drive 13.00 Rich Kids: Cattle
Drive 14.00 Rich Kids: Cattle Drive 15.00 Rich Kids:
Cattle Drive 16.00 Rich Kids: Cattle Drive 17.00 The
E! True Hollywood Story 18.00 Star Maps 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 Party
@ the Palms 0.00 101 Most Awesome Moments
in... 1.00 101 Most Awesome Moments in...

AKSJÓN

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

7.55 Spænski boltinn 9.35 UEFA Champions
League 11.15 Meistaradeildin með Guðna
Berg 11.55 A1 Grand Prix 

23.30 US Champions Tour 2005 0.25
Spænski boltinn 

18.50 Ítalski boltinn (Serie A) Bein útsending
frá ítalska boltanum. Um helgina
mætast eftirtalin félög: AC Milan –
Palermo, Chievo – Cagliari, Fiorentina
– Parma, Leece – Juventus, Livorno –
Reggina, Messina – Ascoli, Roma –
Lazio, Sampdoria – Siena, Treviso –
Empoli og Udinese – Inter.

20.30 US PGA Funai Classic Bein útsending
frá síðasta keppnisdegi Funai Classic
sem er liður í bandarísku mótaröð-
inni. Ryan Palmer sigraði á mótinu í
fyrra og á því titil að verja. Leikið er í
Flórída.

15.30 Meistaradeildin í handbolta 16.50
Spænski boltinn 

10.15 West Ham – Middlesbrough frá 22.10
12.20 Newcatle – Sunderland (b) 14.50 Ev-
erton – Chelsea (b) 17.15 Newcastle – Sund-
erland

19.30 Everton – Chelsea Leikur sem fram fór
fyrr í dag.

21.30 Helgaruppgjör 
22.30 Helgaruppgjör (e) 

23.30 Spurningaþátturinn Spark (e) 0.00
Dagskrárlok

STÖÐ 2 BÍÓ

Í hvaða kvikmynd hljómaði þessi setning: 

ÚR BÍÓHEIMUM

Svar:
Rodney úr kvikmyndinni Dr.
Doolitle árið 1998.

„Ooh, man – you scared the crap out of me. See?
There it is.“

Dagskrá allan sólarhringinn.
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Rain Man – 1988 Immortal Beloved – 1994 Frida – 2002Þrjár bestu myndir
Valeriu:

Í TÆKINU 

Átti a› leika a›alhlutverki› í Pretty Woman

VALERIA GOLINO LEIKUR Í RESPIRO KL.21.55 Í SJÓNVARPINU

ENSKI BOLTINN

0.05 Rescue Me (3:13) 0.55 Ken Park
(Stranglega bönnuð börnum)

23.40 C.S.I. (e) 0.35 Sex and the City (e)
2.05 Cheers – 7. þáttaröð (e) 2.30 Þak yfir
höfuðið (e) 2.40 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 Fjallkonur fyrr og nú 16.00
Fréttir 16.10 Endurómur úr Evrópu
18.28 Seiður og hél 19.00 Íslensk tónskáld 19.40
Þjóðbrók 20.35 Sagnaslóð 21.15 Laufskálinn
21.55 Orð kvöldsins 22.15 Slæðingur 22.30 Í
kvöld um kaffileytið 23.00 Kvöldvísur

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 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 Bókmenntaárið 1955 11.00 Guðs-
þjónusta í Árbæjarkirkju 

TALSTÖÐIN FM 90,9

12.10 Silfur Egils 13.40 Sögur úr Húsdýra-
garðinum e. 14.00 Sögur af fólki 15.03
Barnatíminn 16.00 Laugardagsmorgunn
18.00 Hitt og þetta úr Allt&sumt e. 

18.30 Fréttir Stöðvar 2 19.00 Barnatíminn e.
20.00 Sögur úr Húsdýragarðinum e 20.30 Silfur
Egils e. 22.00 Sannar kynjasögur eftir Cheiro.
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

6.05 Morguntónar 8.00 Fréttir 8.05 Morgun-
tónar 9.00 Fréttir 9.03 Helgarútgáfan 10.00
Fréttir 10.05 Helgarútgáfan

12.25 Meinhornið

Nú er hafin ný syrpa úr danska
spennumyndaflokknum Erninum.
Þættirnir fjalla um hálfíslenskan rann-
sóknarlögreglumann í Kaupmanna-
höfn, Hallgrim Örn Hallgrimsson, og
baráttu hans við skipulagða glæpa-
starfsemi og skugga sinnar eigin for-
tíðar. Þetta eru æsispennandi þættir
þar sem sagan berst út um víðan völl,
til Svíþjóðar og Noregs, Berlínar, Par-
ísar, Pétursborgar og Kongó. Meðal
leikenda eru Jens Albinus og Marina
Bouras en íslensku leikararnir Elva
Ósk Ólafsdóttir og Kormákur Gunn-
arsson einnig við sögu.

VIÐ MÆLUM MEÐ...

Sjónvarpið kl. 20.30

Danskir spennuflættir

»

FYLGSTU MEÐ!

KristínElísabet
Hafdís 

KiaHulda

Gréta

Tinna K.

Árni 

Haraldur

Denis  Daði R. 

Úlfar

Snorri

Sumarliði

ALLIR Á MÓTI ÖLLUM
...OG ALLIR MEÐ ÖLLUM?

ÁSTARFLEYIÐ FIMMTUDAGA KL. 21:00

SKY NEWS
Fréttir allan sólarhringinn.

CNN INTERNATIONAL
Fréttir allan sólarhringinn.

FOX NEWS
Fréttir allan sólarhringinn.

EUROSPORT 
11.30 Motorcycling: Grand Prix Turkey 13.00 Table Tennis: World
Cup Liege Belgium 13.30 Table Tennis: World Cup Liege Belgium
15.00 Tennis: WTA Tournament Zurich 16.15 Beach Volley:
Swatch-fivb World Tour Brazil 17.00 Cross-country Skiing: World
Cup Düsseldorf Germany 18.00 Motorsports: Motorsports
Weekend 18.30 FIA Gt: Championship Zhuhai 19.30 Car Racing:
World Series by Renault Monza 19.45 Motorcycling: Grand Prix
Turkey 20.45 Rally: World Championship Corsica France 21.15
Olympic Games: Mission to Torino 21.45 Freestyle Motocross:
US Tour 22.15 News: Eurosportnews Report 22.30 Champ Car:
World Series Australia

BBC PRIME
12.00 Classic EastEnders 12.30 Classic EastEnders 13.00
EastEnders 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 No Going Back 20.00 Top Gear
Xtra 21.00 I'll Show Them Who's Boss 21.40 Hunting Chris Ryan
22.30 Wildlife 23.00 Wellington: The Iron Duke 0.00 Mohammed
Reza Pahlavi: The Last Shah 1.00 Spain on a Plate 1.30 Make
German Your Business

NATIONAL GEOGRAPHIC 
12.00 Seconds From Disaster 13.00 A Treasure Ship's Tragedy
14.00 The Nelson Affair 16.30 The Death of Aryton Senna 17.00
Perfect Swarm 18.00 When Expeditions Go Wrong 19.00 Meg-
astructures 20.00 San Francisco Earthquake 21.00 Eruption At
Pinatubo 22.00 Mount St Helens Eruption 23.00 San Francisco
Earthquake 0.00 Eruption At Pinatubo

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 Lions 18.00
Amazon Super River 19.00 The Life of Birds 20.00 K9 Cops 21.00
Cell Dogs 22.00 Killing for a Living 23.00 The Life of Birds 0.00
Lions 1.00 Monkey Business 1.30 Meerkat Manor 

DISCOVERY 
12.00 Extreme Machines 13.00 Mythbusters 14.00 Brainiac
15.00 Deadliest Catch 16.00 Blueprint for Disaster 17.00 The
Great Biker Build-Off 18.00 American Chopper 19.00 Myt-
hbusters 20.00 Krakatoa 22.00 Zero Hour 23.00 Code of Silence
0.00 Spy

MTV
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 Wonder Showzen 21.30
MTV Making the Movie 22.00 MTV Live 23.00 Just See MTV 

VH1
12.00 Top 100 20.00 Grease: Behind The Movie 21.00 VH1 Goes
Inside 22.00 VH1 Weekly Album Charts 23.00 VH1 Hits 

CLUB
12.10 Staying in Style Again 12.40 Matchmaker 13.10 Design
Challenge 13.35 Lofty Ideas 14.00 Fantasy Open House 14.25
Completely Hammered 14.50 Art and Soul 15.15 City Hospital
16.00 Yoga Zone 16.25 The Method 16.50 Crime Stories 17.40
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 Paradise 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 Totally Spies 12.30 Totally Spies 13.00 Totally Spies 13.30
Totally Spies 14.00 Totally Spies 14.30 Totally Spies 15.00 Totally
Spies 15.30 Totally Spies 

MGM
12.10 Women of San Quentin 13.45 White Lightning 15.25 Lilies
of the Field 17.00 Fight For Life 18.40 The Rosary Murders 20.25
Killing Mr. Griffin 22.00 The Lunatic 23.35 Sometimes They Come
Back 1.15 Out on Bail 

TCM
19.00 Cannery Row 21.00 Ice Station Zebra 23.25 Royal Wedd-
ing 1.00 Suzy 2.35 A Yank At Eton

HALLMARK
12.30 Love Or Money 14.15 The Sandy Bottom Orchestra 16.00
Dinotopia 17.30 I Do But I Don't 19.00 Law & Order Vi 19.45
McBride: The Chameleon Murder 21.15 My Own Country 23.00
High Sierra Search And Rescue 23.45 Law & Order Vi 0.30 I Do
But I Don't 

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 The Naked
Chef 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 Paradise Kitchen 19.00 United
States of Reza 19.30 The Tanner Brothers 20.00 Rachel's Favou-
rite Food 20.30 Made to Order 21.00 The Hi Lo Club 21.30
Masterchef Goes Large

DR1
12.05 Champ Car 13.20 Tennis: ATP Challenger turnering, finale
14.20 HåndboldS¢ndag 16.00 Sigurds Bj¢rnetime 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 med SAS liga 20.10 De skrev historie 20.50
Blind Justice 21.30 OBS 21.35 You Can Count on Me 

SV1
12.20 Go'kväll 13.05 Folktoppen 14.05 Antonio Negri 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 Veter-
anTV 20.45 Vetenskap – Universums hemligheter 21.15 Rapport
21.25 Design 365 21.30 Kommissionen 22.15 Sändning från
SVT24

Ørnen

0.10 Útvarpað á samtengdum rásum

Hallgrim er hálfíslenskur
lögreglumaður








