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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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Starfsma›ur í mötuneyti

Við leitum að dugmiklum, samviskusömum og reyklausum starfsmanni til starfa í 

mötuneyti fyrirtækisins.  

Vinnutíminn er 7:00–15:00 og eitt kvöld í viku. Um er að ræða 100% stöðu en einnig 

leitum við að afleysingafólki sem hægt væri að kalla í vegna forfalla. 

Vinsamlegast fyllið út umsókn á vef Samskipa fyrir 18. nóvember 2005. Veljið 

 annaðhvort „Mötuneyti – auglýst staða 13.11.05“ eða „Mötuneyti, afleysing – 

auglýst staða 13.11.05.“  

Ragnar Pálsson skrifstofustjóri veitir allar nánari upplýsingar í síma 458 8355.

Starfssvið: 
• Undirbúningur hádegisverðar 

• Útbúa samlokur, kaffimeðlæti o.fl. 

• Framreiðsla á mat og afgreiðsla 

• Aðstoð við veisluþjónustu 

• Uppvask, frágangur, þrif og önnur 

tilfallandi verk

Hæfniskröfur: 
• Reynsla úr svipuðu starfi

• Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð 

• Fáguð framkoma, lipurð í mannlegum 

samskiptum og þjónustulund

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

KÓPAVOGSBÆR

SKJALASTJÓRI
• Starf skjalastjóra í skjalasafni Kópa-

vogsbæjar er laust til umsóknar. 

Laun skv. kjarasamningi Stéttarfélags
bókasafns- og upplýsingafræðinga við
Launanefnd sveitarfélaga.
Áskilið er próf í bókasafns- og upp-
lýsingafræðum og reynsla af skjala-
vörslu er æskileg.

Konur jafnt sem karlar eru hvött til að sækja um
starfið.
Upplýsingar gefur bæjarritari í síma 570 1500
kl. 11-12 daglega.

Umsóknarfrestur er til
20. nóvember nk.

Starfsmannastjóri

BIFVÉLAVIRKJAMEISTARI

Olíudreifing ehf. sér um dreifingu á fljótandi
eldsneyti fyrir Olíufélagið ehf. og Olíuverzlun Íslands hf.
Félagið hefur starfað frá 1. janúar 1996
Sjá nánari upplýsingar um fyrirtækið á www.oliudreifing.is

Olíudreifing ehf. óskar eftir að ráða Bifvélavirkjameistara í þjónustudeild 
félagsins í Reykjavík.  Starfið felst í verkefnastjórnun á bílaverkstæði 
og fleiri verkefnum þjónustudeildar.

Leitað er að þjónustuliprum einstaklingi sem æskilegt er að hafi reynslu í 
viðgerðum stórra bíla. 

Um er að ræða framtíðarstarf sem stendur báðum kynjum
jafnt til boða.

Allar nánari upplýsingar veita: Árni í síma 550-9940  arni@odr.is
Birgir í síma 550-9957   birgir@odr.is

KÓPAVOGSBÆR

LAUS STÖRF

Bæjarskrifstofur Kópavogs:
• Skjalastjóri

Félagsþjónusta Kópavogs:
• Aðstoð við heimilisstörf

• Félagsleg heimaþjónusta

• Félagsráðgjafi hjá fjölskyldudeild

• Félagsráðgjafi í barnaverndarvinnu

• Starf með fötluðum dreng

• Starf á sambýli aldraðra Skjólbraut

Íþróttamiðstöðin Versalir:
• Helgarvinna baðv/afgr. kvenna

• Hlutastarf baðvarsla kvenna

GRUNNSKÓLAR KÓPAVOGS:
Digranesskóli:

• Kennari í sérdeild rúml. 50%

• Stuðningsfulltrúi tímab.hlutast.

• Gangav/ræstir

Hjallaskóli:
• Tölvu og upplýsingatækni st.k.

• Forfallakennari

• Umsjónarkennari á miðstig

Kársnesskóli:
• Forfallakennari

Kópavogsskóli:
• Forfallakennari

Kópavogsskóli íþróttahús:
• Baðvarsla kvenna

Lindaskóli:
• Gangavörður/ræstir

Salaskóli:
• Heimilisfræðikennari 100% v/forfalla

• Íþróttakennari til áramóta

• Forfallakennari

Smáraskóli:
• Stuðningsfulltrúi 50%

Nánari upplýsingar á:
www.kopavogur.is

og www.job.is

Varmárskóli auglýsir.

Varmárskóli í Mosfellsbæ óskar að
ráða starfsmenn í eftirtalin störf:
Starfsfólk í skólamötuneyti nú þegar og/eða frá 1. janúar
2006. Um er að ræða hlutastörf árdegis.

Skólaliða og starfsfólk í „Dægradvöl“ allt að 100% starf.

Starfsmann til afgreiðslu á bókasafni frá 1. janúar 2006. 
Um er að ræða hlutastarf ca.60-80% eða eftir nánara sam-
komulagi um vinnutilhögum og verkefni. 

Laun greiðast skv. kjarasamningi Starfsmannafélags Mos-
fellsbæjar og Launanefndar sveitarfélaga.

Upplýsingar um störfin veita skólastjóri, Viktor A. Guðlaugs-
son og aðstoðarskólastjórarnir Helga Richter og Þórhildur
Elfarsdóttir í síma 525-0700. 
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Kranamaður óskast.
Réttindi og reynsla æskileg.

Upplýsingar í síma 898 5369.

SPRON leitar að kraftmiklum og metnaðarfullum einstaklingi í starf 
sölufulltrúa á vestursvæði útbúa SPRON. 

Á vestursvæði eru útibúin á Skólavörðustíg, í Hátúni 2b og við 
Austurströnd á Seltjarnarnesi. Aðsetur sölufulltrúa verður í útibúinu á 
Skólavörðustíg.

Starfið felst í áframhaldandi uppbyggingu á sölustarfsemi í útibúinu í 
samvinnu við útibússtjóra og kynningu á þjónustuleiðum SPRON til 
vænlegra viðskiptavina. Enn fremur við að afla nýrra viðskiptavina með 
áherslu á fyrirtækjaviðskipti. 

Menntunar- og hæfniskröfur

   Háskólamenntun á sviði viðskiptafræði eða sambærileg menntun 
   Reynsla af sölu- og ráðgjafarstörfum 
   Frumkvæði, sjálfstæð vinnubrögð og hæfni í mannlegum samskiptum

Metnaðarfullur 
sölufulltrúi 

SPRON byggir 

samkeppnishæfni sína á 

ábyrgu og hæfu starfsfólki 

sem nýtur sjálfstæðis í starfi, 

ávinnur sér traust 

viðskiptavina og veitir þeim 

framúrskarandi lipra og skjóta 

þjónustu. Í öllu starfi og 

samskiptum, bæði innbyrðis 

og gagnvart viðskiptavinum, 

er áhersla lögð á TRAUST, 

FRUMKVÆÐI og ÁRANGUR.

Nánari upplýsingar veitir Þorvaldur F. Jónsson útibússtjóri og 
starfsmannaþjónusta SPRON í síma 550 1200.

Umsóknir óskast sendar til starfsmannaþjónustu SPRON á 
netfangið starfsmannathjonusta@spron.is. fyrir 20. nóvember 
2005. Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI
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Þróunarsamvinnustofnun Íslands leitar eftir háskóla-
menntuðum sérfræðingi til starfa við rannsóknarstof-
ur sjávarútvegsráðuneytisins í Mósambík. Um er að
ræða starf ráðgjafa, er veitir sjávarútvegsráðuneytinu
aðstoð við uppbyggingu þriggja rannsóknarstofa í
landinu. Ráðgjafinn mun starfa undir umsjón verk-
efnisstjóra ÞSSÍ í fiskgæðamálum í Mósambík og við
hlið yfirmanna rannsóknarstofanna og veita þeim
nauðsynlega aðstoð við að koma rekstri þeirra í
stöðugt horf og að undirbúa þær undir faggildingu
skv. ISO 17025, ef til þess kemur. Jafnframt mun ráð-
gjafinn sinna nauðsynlegri þjálfun starfsmanna með
áherslu á framkvæmd örverufræðilegra mælinga á
fiski og skeldýrum.

Starfsstöð ráðgjafans verður í Mapútó, höfuðborg
landsins, en hann mun einnig sinna verkefnum á
tveimur öðrum stöðum í landinu.

Umsækjendur um starfið skulu hafa framhalds-
menntun í matvælafræði eða jafngildi þess og hafa
starfað við matvælarannsóknir í minnst 10 ár þar af
við örverugreiningu matvæla í minnst 5 ár. Auk þess
er æskilegt, að umsækjandi hafa staðgóða þekkingu
á eftirfarandi:

• Aðferðafræði við framkvæmd reglubundinna efna-
og örverugreininga á fiski og fiskivörum og þá sér
staklega á framkvæmd örverumælinga.

* Framkvæmd vinnu við faggildingu rannsóknarstofa
samkvæmt staðli ISO 17025.

* Uppsetningu, gerð og framkvæmd verklagsreglna 
fyrir rannsóknarstofur.

• Rekstri rannsóknarstofa, þar með gerð fjárhagsá
ætlana og framkvæmd þeirra.

Tilskilið er, að umsækjandi hafi mjög gott vald á
ensku; bæði talmáli og ritmáli; auk þess sem æski-
legt er, en ekki nauðsynlegt, að umsækjandi hafi ein-
hverja kunnáttu í portúgölsku, en það er ríkismálið í
Mósambík. Þá er góð tölvukunnátta áskilin.

Ráðið verður til tveggja ára með möguleikum á fram-
lengingu ráðningar ef um semst. Umsækjendur
verða að geta hafið störf eigi síðar en í mars árið
2006. Laun eru greidd í bandarískum dollurum skv.
launataxta UNDP (Þróunarstofnun Sameinuðu þjóð-
anna) og eru þau undanþegin tekjuútsvari og tekju-
skatti skv. lögum þar um. Þá verður ráðgjafanum séð
fyrir húsnæði og grunnhúsbúnaði honum að kostn-
aðarlausu svo og slysa- og líftryggingu skv. ákvæðum
í ráðningarsamningum ÞSSÍ. Um önnur réttindi fer
samkvæmt reglum ÞSSÍ, samningi ríkisstjórna Ís-
lands og Mósambík um þróunarsamstarf og íslensk-
um lögum eftir því, sem við á. Sjávarútvegsráðuneytið
í Mósambík hefur samkvæmt ofangreindum samn-
ingi rétt til áhrifa á hvaða umsækjandi kann að verða
ráðinn.

Skriflegar umsóknir ásamt ljósritum af prófskírtein-
um, meðmælum og upplýsingum um starfsreynslu
skal senda til Þróunarsamvinnustofnunar Íslands,
Þverholti 14, Reykjavík, fyrir lok nóvembermánaðar
2005. Allar nánari upplýsingar veitir Sighvatur
Björgvinsson, framkvæmdastjóri, í síma 545-8980
eða á skrifstofunni.

Þróunarsamvinnustofnun Íslands auglýsir

Starf matvælafræðings í Mósambík.

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

Laus störf 
við leikskóla Kópavogs

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

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

• Matráð í leikskólann Núp og aðstoð í
eldhús í leikskólann Marbakka

Um er að ræða bæði heil störf og hlutastörf.
Konur jafnt og karlar eru hvött til að sækja um
störfin.

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

Nánari upplýsingar veitir Gerður
Guðmundsdóttir, 

leikskólaráðgjafi á 
Fræðsluskrifstofu Kópavogs  

s. 570 1600.

Fræðsluskrifstofa
Kópavogs

Launafulltrúi
Mosfellsbær óskar að ráða sem fyrst launafulltrúa í
50% starf á launadeild á fjármála- og stjórnsýslu-
sviði. Gert er ráð fyrir auknu starfshlutfalli á sumrin
þar sem aukið álag er á launadeild á sumrin vegna
sumarstarfsmanna. 

Launafulltrúi annast launavinnslu og framkvæmd
kjarasamninga. Hann hefur m.a. eftirlit með orlofs-
og vinnutímamálum starfsmanna, sér um frágang
skilagreina og annast úrvinnslu upplýsinga úr launa-
bókhaldi. 

Nauðsynlegt er að starfsmaður sé nákvæmur og
samviskusamur og hafi góða samskiptahæfileika.
Stúdentspróf eða sambærileg menntun og haldbær
þekking á exel forritinu nauðsynleg. Reynsla af
launavinnslu eða bókhaldi æskileg. 

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Launa-
nefndar sveitarfélaga og Starfsmannafélags Mosfells-
bæjar. 

Karlar jafnt sem konur eru hvattar til að sækja um
starfið. Umsóknum skal skilað í Þjónustuver Mos-
fellsbæjar, Þverholti 2, Mosfellsbæ, sími 525 6700
fyrir 21. nóvember. Nálgast má umsóknareyðublöð á
heimasíðu Mosfellsbæjar, www.mos.is.

Frekari upplýsingar um starfið veitir yfirmaður launa-
deildar Guðrún Þorsteinsdóttir í síma 525 6700 milli
10-12 og 13-15 eða á netfangið gth@mos.is. Öllum
umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um
ráðningu hefur verið tekin. 

Mosfellsbær er framsækið og nútímalegt bæjarfélag, þar sem byggðin
teygir sig frá Leiruvogi inn í næstu dali og kringum fellin. Náin snerting
við fagra náttúru, aðlaðandi menningar- og félagslíf, fjölbreyttir
möguleikar til útivistar og fjölskylduvænt umhverfi eru meðal ástæðna
þess að svo margir velja að búa þar, fjarri skarkala borgarlífins, en samt í
aðeins 15 mínútna akstursfjarlægð frá miðborg Reykjavíkur, í einskonar
sveitasælu með borgarbrag.
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Staða leikskólastjóra við 
leikskólann Sólborg Ísafirði

Staða leikskólastjóra er laus frá og með 1. janúar
2006. Sólborg er fjögurra deilda skóli með börn á
aldrinu 1-6 ára og eru einkunnarorð skólans: virð-
ing-gleði-sköpun. 
Leitað er að leikskólastjóra sem er með leikskóla-
kennaramenntun, með reynslu af stjórnun skóla og
starfsmannastjórnun, lipran í mannlegum samskipt-
um og með góða faglega þekkingu á málefnum
leikskóla. 

Umsóknir skulu berast til: Sigurlínu Jónasdóttur
leikskólafulltrúa, Skóla- og fjölskylduskrifstofu Ísa-
fjarðarbæjar, Hafnarstræti 1, Ísafirði. Leikskólafulltrúi
veitir nánari upplýsingar í s. 450 8001, netfang:
leikskolafulltrui@isafjordur.is.

Við bjóðum flutningsstyrk, þróttmikla leik,-
grunn, -og menntaskóla, öflugt íþrótta- og
menningarlíf, frábæra fjallaloftið okkar og
margrómaða ísfirska lognið.

Umsóknarfrestur er til 30. nóvember 2005.

Áhugaverð störf í boði

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum hjá borginni. 
Atvinnuauglýsingar má einnig skoða á heimasíðu Reykjavíkurborgar: www.reykjavik.is/storf 

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

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

MENNTASVIÐ

LAUS STÖRF Í GRUNNSKÓLUM 

Kennarar óskast til starfa

Hólabrekkuskóli í síma 557-4466
• Dönskukennari í 100% stöðu í unglingadeild 

Háteigsskóli í síma 530-4300
• Tónmenntakennara í 50% stöðu frá og með 1. mars 

2006.

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

Stuðningsfulltrúar óskast til starfa

Háteigsskóli í síma 530-4300
• Stuðningsfulltrúi í 50% stöðu

Ingunnarskóli í síma 411-7828
• Stuðningsfulltrúi í 50-75% stöðu

Laugarnesskóli í síma 588-9500
• Stuðningsfulltrúi í 75% stöðu

Skólaliðar óskast til starfa

Korpuskóli í síma 525-0600
• Skólaliði í 50-100% stöðu

Ingunnarskóli í síma 411 7828
• Skólaliði við baðvörslu í hlutastöðu. Unnið er miðviku-

dags- og fimmtudagskvöld og laugardaga. 

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

Upplýsingar veita skólastjórar og aðstoðarskólastjórar í
viðkomandi skólum. Umsóknir ber að senda til viðkom-
andi skóla. Laun eru samkvæmt kjarasamningum Reykja-
víkurborgar við viðkomandi stéttarfélög. Nánari upplýs-
ingar 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 leikskóla-
kennurum til starfa í eftirtalda leikskóla:

Austurborg, Háaleitisbraut 70 í síma 588-8545
austurborg@leikskolar.is

Álftaborg, Safamýri 32 í síma 581-2488/693-9833
alftaborg@leikskolar.is

Árborg, Hlaðbæ 17 í síma 587-4150
arborg@leikskolar.is

Berg, Kjalarnesi í síma 566-6039
berg@leikskolar.is

Blásalir, Brekknaási 4 í síma 557-5720.
Um er að ræða 50% stöðu eftir hádegi.
blasalir@leikskolar.is

Drafnarborg, Drafnarstíg 4 í síma 552-3727
drafnarborg@leikskolar.is

Dvergasteinn, Seljaveg 12 í síma 551-6312
dvergasteinn@leikskolar.is

Fellaborg, Völvufelli 9 í síma 557-2660.
fellaborg@leikskolar.is

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

Grandaborg, Boðagranda 9 í síma 562-1855
grandaborg@leikskolar.is

Hulduheimar, Vættaborgum 11 í síma 586-1870
hulduheimar@leikskkolar.is

Jöklaborg, Jöklaseli 4 í síma 557-1099
joklaborg@leikskolar.is

Laufskálar, Laufrima 9 í síma 587-1140
laufskalar@leikskolar.is

Lyngheimar v/Mururima í síma 568-6351
lyngheimar@leikskolar.is

Sjónarhóll, Völundarhús 1 í síma 567-8585
sjonarholl@leikskolar.is

Sæborg, Starhaga 11 í síma 562-3664
saeborg@leikskolar.is

Vesturborg, Hagamel 55 ísíma 552-2438
vesturborg@leikskolar.is

Völvuborg, Völvufelli 7 í síma 557-3040
volvuborg@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 starfs-
menn með t.d. myndlistar-leiklistar- tónlistarmenntun
og/eða reynslu af starfi með börnum.

Deildarstjórar óskast til starfa

Hamraborg, Grænahlíð 24 í síma 553-6905
hamraborg@leikskolar.is

Ösp, Iðufelli 16 í síma 557-6989
osp@leikskolar.is

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

Sérkennsla

Drafnarborg, Drafnarstíg 4 í síma 552-3727.
Um er að ræða 50% stöðu.
drafnarborg@leikskolar.is

Engjaborg, Reyrengi 11 í síma 587-9130.
Um er að ræða 75% stöðu. 
engjaborg@leikskolar.is 

Fellaborg, Völvufelli 9 í síma 557-2660
fellaborg@leikskolar.is

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

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

Um er að ræða 100% stöður nema annað sé tekið fram.

Nánari upplýsingar um þessi störf veita leikskólastjórar í
viðkomandi leikskólum. Einnig veitir starfsmannaþjónusta
Menntasviðs upplýsingar í síma 411 7000. Laun eru sam-
kvæmt kjarasamningum Reykjavíkurborgar við viðkom-
andi stéttarfélög. Umsóknareyðublað og nánari upplýs-
ingar um laus störf er að finna á heimasíðunni
www.leikskolar.is
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Mosfellsbær óskar eftir að ráða skipulagsstjóra 
til starfa á tækni-og umhverfissviði bæjarins.
Skipulagsstjóri hefur umsjón og ber ábyrgð á hvers kyns verkefnum á sviði skipulagsmála s.s. svæðisskipulagi, aðalskipulagi
og deiliskipulagi. Ennfremur er hann byggingarfulltrúa til aðstoðar við yfirferð teikninga.

Mosfellsbær er 7200 manna ört vaxandi, framsækið og nútímalegt bæjarfélag á höfuðborgarsvæðinu. Gert er ráð fyrir mikilli uppbyggingu á næstu árum og má gera
ráð fyrir því að 2024 verði íbúar um 16.000. Mosfellsbær er landmikið sveitafélag með fjölbreytta landnotkun sem skapar mikil tækifæri í uppbyggingu. Lögð verður
áhersla á fjölbreytni og valfrelsi í skipulagi og þjónustu og um leið að tengja saman hið byggða og hið náttúrulega umhverfi. Náin snerting við fagra náttúru, aðlaðan-
di menningar- og félagslíf, fjölbreyttir möguleikar til útivistar og fölskylduvænt umhverfi eru á meðal ástæðna þess að svo margir velja að búa þar, fjarri skarkala 
borgarlífsins en samt í aðeins 15 mínútna akstursfjarlægð frá miðborg Reykjavíkur, í einskonar sveitasælu með borgarbrag. 

Menntun og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun á sviði arkitektúr eða skipulags og 

byggingarmála sbr. Ákvæði skipulags reglugerðar.
• Reynsla og eða þekking á stjórnun
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Tungumálakunnátta og hæfni til að setja fram mál í 

ræðu og riti
• Þjónustulipurð og hæfni í mannlegum samskiptum

Leitað er að metnaðarfullum einstaklingi, sem er reiðubú-
in að takast á við fjölbreytileg verkefni, móta og þróa

vinnuferla í skipulagsmálum og taka þátt í metnaðarfullri
uppbyggingu bæjarins. 

Í samræmi við jafnréttisstefnu sveitafélagsins eru konur
jafnt sem karlar hvött til að sækja um.

Umsóknum skal skila fyrir kl. 15 þann 25. nóvember n.k. í
Þjónustuver Mosfellsbæjar, á 1. hæð, Þverholti 2. Nánari
upplýsingar veitir bæjarverkfræðingur Mosfellsbæjar
(tryggvi@mos.is) í síma 525-6700.

Staða umsjónarmanns 
og leikskólakennara
Lausar eru til umsóknar staða umsjónarmanns með
stuðningsbarni og stöður leikskólakennara. Æskilegt
er að umsjónarmaðurinn sé leikskólakennari, þroska-
þjálfi eða hafi aðra sambærilega menntun. Einnig
óskum við eftir leikskólakennurum eða fólki með
sambærilega menntun eða reynslu. 

Leikskólinn er nýr sex deilda einkarekinn skóli og tók
til stafa 1. nóvember s.l. Hann er staðsettur við Álf-
konuhvarf í Vatnsendahverfum í Kópavogi og er rek-
inn af ÓB ráðgjöf. 

Búið er að ráða einvala starfsfólk og er mikil já-
kvæðni og áhugi í hópnum. Ábyrgð leikskólans hvað
varðar heilbrigði er mikil og er lögð áhersla á græn-
meti og ávexti í mataruppeldi barnanna. 

Í öllu starfi leikskólans verður haft að leiðarljósi að
sinna þörfum og tilfinningum barnanna, með áherslu
á að rækta með þeim hæfileikann að tjá sig tilfinn-
inga-lega með aldur og þroskastig barnanna að leið-
arljósi. Hæfni til samskipta er grundvöllur þess að lifa,
starfa og leika sér með öðrum í sátt og samlyndi.
Grunntónninn í starfsmannastefnu leikskólans verður
hlýja og faglegur stuðningur. Nánari upplýsingar um
leikskólastjórann eru að finna á www.vinaminni.is og
um ÓB ráðgjöf ehf á www.obradgjof.is.

Þeir sem hafa áhuga á að sækja um starf vinsamleg-
ast hafið samband við Sólveigu Einarsdóttir leikskóla-
stjóra í síma 570 4900 eða með því að senda tölvu-
póst í obradgjof@obradgjof.is

• Ráðgjöf til frumkvöðla og starfandi fyrirtækja, s.s. á 
sviði vöruþróunar og nýsköpunar og gerð rekstar og 
viðskiptaáætlana.

• Ráðgjöf fyrir einstaklinga og fyrirtæki varðandi fjár
mögnun þ.m.t. möguleika þeirra til að sækja um 
styrki og lán. 

• Verkefni er lúta að almennri framþróun í atvinnu
greinum og samstarfsverkefnum fyrirtækja, sveitar
félaga og stofnana.

• Þátttaka í samstarfsverkefnum á landsvísu og al
þjóðavísu.

Hæfniskröfur:

• Háskólamenntun sviði viðskipta eða hagfræði, framhalds
nám er æskilegt.

• Reynsla úr rekstri er kostur.
• Tungumálakunnátta; góð enskukunnátta, norður

landamál er kostur.
• Góð tölvukunnátta og reynsla í notkun Excel líkana.
• Góðir samskiptahæfileikar gagnvart samstarfsfólki 

og viðskiptavinum.

Um er að ræða krefjandi starf þar sem áhersla er lögð á
skipulögð vinnubrögð og árangur í starfi. Við leitum að metn-
aðarfullum einstaklingi sem er tilbúin að takast á við spenn-
andi verkefni. Viðkomandi þarf að hafa frumkvæði og geta
unnið sjálfstætt.

Í umsóknum þurfa að koma fram ítarlegar upplýsingar um
menntun og fyrri störf.

Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál og öllum
umsóknum svarað.

Umsóknir berist í afgreiðslu Fréttablaðsins, Skaftahlíð 24 fyrir
28. nóvember nk. Eða sendist í tölvupósti á box@frett.is
merkt Verkefnastjóri. 

Þróunarfélag Austurlands vinnur á breiðum grunni að framþróun í atvin-
nulífi og jákvæðri samfélagsþróun á Austurlandi. Megin viðfangsefnið er að
vinna að eflingu atvinnulífs og samkeppnishæfni byggðarlaga á Austurlandi
og standa í þeim tilgangi að víðtæku þróunarstarfi í landshlutanum. 

Þá er það markmið Þróunarfélagsins að hafa ávallt innan sinna vébanda
stóran hóp félagsmanna samasettan af fyrirtækjum, sveitarfélögum, stof-
nunum og öðrum aðilum og leggja áherslu á að rækta við þá gott samstarf.
Sjá nánar www.austur.is

Verkefnisstjóri viðskiptasviðs 
Þróunarfélag Austurlands óskar eftir að 
ráða verkefnisstjóra viðskiptasviðs 

BIFVÉLAVIRKJAMEISTARI

Olíudreifing ehf. sér um dreifingu á fljótandi
eldsneyti fyrir Olíufélagið ehf. og Olíuverzlun Íslands hf.
Félagið hefur starfað frá 1. janúar 1996
Sjá nánari upplýsingar um fyrirtækið á www.oliudreifing.is

Olíudreifing ehf. óskar eftir að ráða Bifvélavirkjameistara í þjónustudeild 
félagsins í Reykjavík.  Starfið felst í verkefnastjórnun á bílaverkstæði 
og fleiri verkefnum þjónustudeildar.

Leitað er að þjónustuliprum einstaklingi sem æskilegt er að hafi reynslu í 
viðgerðum stórra bíla. 

Um er að ræða framtíðarstarf sem stendur báðum kynjum
jafnt til boða.

Allar nánari upplýsingar veita: Árni í síma 550-9940  arni@odr.is
Birgir í síma 550-9957   birgir@odr.is
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Frá Grunnskóla Djúpavogs
Við Grunnskóla Djúpavogs starfar metnaðarfullur
og samhentur hópur fólks. 

Þar vantar nú kennara í 100% stöðu.
Um er að ræða íþróttakennarastöðu, helst með
möguleika á að kenna einnig stærðfræði í 8. og 10.
bekk en það er þó ekki skilyrði. Staðan losnar 1. jan-
úar 2006. Íþróttakennari grunnskólans hefur undan-
farin ár einnig tekið að sér þjálfun fyrir Umf. Neista
og er sá möguleiki fyrir hendi nú. 

Skólinn er einsetinn, heildstæður grunnskóli með um
50 nemendur. Mjög gott íþróttahús er á staðnum 
og ný sundlaug. 

Umsóknarfrestur er til 2. desember 2005. 

Allar nánari upplýsingar veitir skólastjóri, Halldóra Dröfn
Hafþórsdóttir í síma: 478 – 8246
netfang: skolastjori@djupivogur.is. 

Frekari upplýsingar um skólann má finna á heimasíðu
hans: http://www.djupivogur.is/grunnskoli.

SJÚKRAÞJÁLFARI ÓSKAST
Góður vinnustaður Frábær aðstaða, Sundlaug

Endurhæfing ehf. er einkarekin endurhæfingarstöð, sem
meðal annars sér um þjónustu við deildir Landspítala-
háskólasjúkrahúss í Kópavogi. Nú vantar okkur sjúkra-
þjálfara í hlutastarf til að sinna þjónustu við líknardeild.
Aðkoma sjúkraþjálfara á líknardeild getur m.a. falið í sér
sogæðameðferð, lungnameðferð, verkjameðferð og
slökun. Þá getur sjúkraþjálfun snúið að heimilisathugun
og aðstoð við val á hjálpartækjum. Miðað er við að starf-
ið verði laust 1. febrúar 2006 en ákjósanlegt væri að við-
komandi gæti hafið störf eitthvað fyrr. Viðbótarstarfshlut-
fall á öðrum deildum kemur einnig til greina.
Umsóknarfrestur er til 22. nóv. nk.

Upplýsingar gefur Guðný Jónsdóttir yfirsjúkraþjálfari í 
símum 414 4500 og 696 7600 og netfang: 
gudny@endurhaefing.is.

Áhugaverð störf í boði

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. 

Þjónustu- og rekstrarsvið fer með þjónustu, innkaupamál, upplýsinga-
tækni og rekstur. Nýstofnaðar þjónustumiðstöðvar í hverfum heyra undir

sviðið, innkaupa- og rekstrarskrifstofa, skrifstofa þjónustu- og
upplýsingatækni, upplýsingatæknimiðstöð og símaver.

Afleysing

Vesturgarður, Þjónustumiðstöð Vesturbæjar óskar
eftir starfsmanni til afleysinga í desember og janúar
til aðstoðar á heimili fatlaðs einstaklings mánudaga,
miðvikudaga og föstudaga frá kl. 15.00-19.00.

Í starfinu felst persónuleg aðstoð og létt heimilisstörf.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkur-
borgar og viðkomandi stéttarfélags.

Nánari upplýsingar veita Droplaug Guðnadóttir og
Helga Kristjana Eyjólfsdóttir í síma 562 2571, netfang:
droplaug.gudnadottir@reykjavik.is og
helga.kristjana.eyjolfsdottir@reykjavik.is 

Umsóknum skal skilað á Félags- og þjónustumiðstöðina
Aflagranda 40, 107 Reykjavík fyrir 29. nóvember
næstkomandi.

Stuðningur við fólk með fötlun

Vesturgarður, Þjónustumiðstöð Vesturbæjar óskar
eftir starfsmanni til að aðstoða fólk með fötlun
sem býr í sjálfstæðri búsetu í litlum íbúðakjarna í
Vesturbænum.

Í starfinu felst aðstoð við heimilishald en mikil áhersla
er lögð á félagslegan stuðning og hvatningu.
Leitað er að hressum og drífandi einstaklingi sem 
getur unnið sjálfstætt og er tilbúinn að leita leiða til að
auka vellíðan og félagslega þátttöku íbúa.
Starfshlutfall er 30% eða eftir nánara samkomulagi.
Sveigjanlegur vinnutími, gæti hentað vel með námi.
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkur-
borgar 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 29. nóvember
næstkomandi.

Þjónustu- og rekstrarsvið
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Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum hjá borginni. 
Atvinnuauglýsingar má einnig skoða á heimasíðu Reykjavíkurborgar: www.reykjavik.is/storf 

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

Íþrótta- og tómstundasvið Reykjavíkur, Fríkirkjuvegi 11, 101 Reykjavík, sími: 510 6600, fax: 510 6610, netfang: itr@itr.is, vefslóð: www.itr.is

Frístundaheimilin bjóða upp á fjölbreytt tómstundastarf fyrir 6-9 ára börn þegar hefðbundnum 
skóladegi lýkur.  Frístundaheimili eru starfandi við alla grunnskóla Reykjavíkurborgar.

Taktu þátt í að móta ört stækkandi fagstétt frístundaleiðbeinenda og frístundaráðgjafa.  
Breytt samfélag kallar á fleiri starfsmenn og aukna fagmennsku í starfi með börnum á vettv-

angi frítímans.  Í frítímanum á að vera gaman en frítíminn er einnig kjörinn til að fást við 
þroskandi og krefjandi verkefni.  

Hægt er að nálgast frekari upplýsingar um störfin og sækja um á heimasíðu ÍTR, www.itr.is.  
Einnig er hægt að sækja um störfin á skrifstofu ÍTR, Fríkirkjuvegi 11, og á frístundamiðstöðvunum 

í hverfum borgarinnar.

Laun skv. kjarasamningi Starfsmannafélags Reykjavíkurborgar við Reykjavíkurborg
 

Viltu vinna með börnum á vettvangi frítímans?
ÍTR vantar starfsfólk á frístundaheimilin í Reykjavík.  

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

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.

Álfaberg (555 302 alfaberg@hafnarfjordur.is)
Leikskólakennarar
Almennir starfsmenn

Kató (555 0198 kato@hafnarfjordur.is)
Starfsmaður í eldhús (tímabundið)

Norðurberg (555 3484 nordurberg@hafnarfjordur.is)
Leikskólakennarar
Ræsting

Hvaleyrarskóli (555 0200 helga@hvaleyrarskoli.is) 
Almenn kennsla vegna barnburðarleyfis. 

Smáralundur (565 4493 smaralundur@hafnarfjordur.is)
Leikskólakennarar
Almennir starfsmenn

Lækjarskóli (555 0585 halla@laekjarskoli.is)
Skólaliði í heilsdagsskóla, e.h. (50%)
Skólaliði í mötuneyti nem. frá áramótum

Víðistaðaskóli (595 5800 sigurdur@vidistadaskoli.is)
Íþróttakennari vegna barnburðarleyfis f. áramótum

Öldutúnsskóli (555 1546 herla@oldutunsskoli.is)
Almenn kennsla
Skólaliði (50%)

Allar upplýsingar veita skólastjórar viðkomandi skóla.
Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja um störfin.

Fræðslustjórinn í Hafnarfirði

Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar

Lausar stöður

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

KÓPAVOGSBÆR

SKJALASTJÓRI
• Starf skjalastjóra í skjalasafni Kópa-

vogsbæjar er laust til umsóknar. 

Laun skv. kjarasamningi Stéttarfélags
bókasafns- og upplýsingafræðinga við
Launanefnd sveitarfélaga.
Áskilið er próf í bókasafns- og upp-
lýsingafræðum og reynsla af skjala-
vörslu er æskileg.

Konur jafnt sem karlar eru hvött til að sækja um
starfið.
Upplýsingar gefur bæjarritari í síma 570 1500
kl. 11-12 daglega.

Umsóknarfrestur er til
20. nóvember nk.

Starfsmannastjóri
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Starfsmenn óskast
sem fyrst til framtíðarstarfa á hinum ýmsu 
legudeildum á lyflækningasviði I í Fossvogi.

Um heilsdags- eða hlutastörf er að ræða. Í boði er ýmis-
konar vinnufyrirkomulag virka daga og um helgar sem
gæti hentað þeim sem vilja vinna styttri vinnutíma s.s.
með skóla.
Starfssvið: Dagleg umsjón með býtibúri, létt þrif og að-
stoð við matmálstíma.
Umsóknir berist fyrir 28. nóv. nk. til Jóninnu Karlsdóttur,
skrifstofustjóra, E-7 Fossvogi, sími 543 6431, 
netfang joninnak@landspitali.is og veitir hún jafnframt
upplýsingar ásamt Herdísi Herbertsdóttur, sviðsstjóra, sími
543 6430, netfang herdish@landspitali.is

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

 

 

Viljum ráða áreiðanlegt og þjónustulundað 
starfsfólk með góða samskiptahæfileika og 
framkomu. Um hlutastörf er að ræða e.h. og 
síðdegis.  Áhugasamir sendi umsókn ásamt 
ferilsskrá á trimform@trimform.is 
 

Varmárskóli auglýsir.

Varmárskóli í Mosfellsbæ óskar að
ráða starfsmenn í eftirtalin störf:
Starfsfólk í skólamötuneyti nú þegar og/eða frá 1. janúar
2006. Um er að ræða hlutastörf árdegis.

Skólaliða og starfsfólk í „Dægradvöl“ allt að 100% starf.

Starfsmann til afgreiðslu á bókasafni frá 1. janúar 2006. 
Um er að ræða hlutastarf ca.60-80% eða eftir nánara sam-
komulagi um vinnutilhögum og verkefni. 

Laun greiðast skv. kjarasamningi Starfsmannafélags Mos-
fellsbæjar og Launanefndar sveitarfélaga.

Upplýsingar um störfin veita skólastjóri, Viktor A. Guðlaugs-
son og aðstoðarskólastjórarnir Helga Richter og Þórhildur
Elfarsdóttir í síma 525-0700. 

...um heilsu
   á þriðjudögum í Fréttablaðinu.

Hafið samband við auglýsingadeild „Allts“

Síminn er 550-5000

markvissar auglýsingar
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10-11 er framsækið fyrirtæki í örum vexti. 10-11 
er fremsta þægindaverslun landsins með 35 
verslanir, þar af 31 á höfuðborgarsvæðinu. 
Velgengni sína þakkar fyrirtækið fyrst og fremst 
starfsfólki sínu. Því er ætíð lögð áhersla á að 
gott fólk veljist til starfa.

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

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

Vilt þú vera með í 

ferskasta 
liði landsins?
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Ráðgjafa- og hugbúnaðarhúsið Innn hf. var stofnað árið 
1997 og er eitt elsta og þekktasta veffyrirtæki landsins. 

Frá upphafi hefur LiSA-vefumsýslukerfið verið í þróun hjá 
fyrirtækinu og er í dag eitt mest notaða vefumsýslukerfið á 
Íslandi.  LiSA er í notkun hjá stærstu fyrirtækjum og 
stofnunum landsins sem og minni fyrirtækjum, 
félagasamtökum og einstaklingum. Fyrir utan 
vefumsýslukerfi býður Innn upp á ráðgjöf, prófanir, 
vefhönnun og forritun ásamt ýmsum sérlausnum tengdum 
LiSA.

Innn býður upp á krefjandi störf í góðu starfsumhverfi, 
starfsandinn er frábær og léttleikinn í fyrirrúmi. 
Starfsmenn eru sem ein stór fjölskylda og leitast allir við að 
gera sitt besta. 

 

Forritari 

Starfið felst í eftirfarandi þáttum:

Kröfur til forritara:
- Tölvunarfræðingur eða önnur sambærileg háskólamenntun 
   (tölvunarfræðinemi kemur einnig til greina)
- Reynsla af .NET, CSS, XSLT æskileg
- Reynsla af gagnagrunnsforritun æskileg
- Jákvæður, drífandi og metnaðargjarn
- Skipulögð og öguð vinnubrögð

- Vefforritun í html, css og xlst
- Hugbúnaðarþróun í .NET
- Gagnagrunnsforritun

Innn hf. - Skeifunni 8 - 108 Reykjavík 
Sími: 594-0000 Fax: 594-0001 - www.innn.is

Umsóknir sendist á Gyðu Guðjónsdóttur - gyda@innn.is 
Umsóknarfrestur er til 20. nóvember.

t

Vegna aukinna umsvifa vantar Innn hf. 
öflugan forritara til liðs við sig. 

Velferðarsvið fer með ábyrgð á velferðarþjónustu Reykjavíkur-
borgar þ.m.t. barnavernd og félagsþjónustu fyrir alla aldurs-
hópa. Í því felst undirbúningur stefnumótunar í velferðarmál-

um, áætlanagerð, samhæfing og samþætting á sviði velferðar-
þjónustu, eftirlit og mat á árangri og þróun nýrra úrræða.

VELFERÐARSVIÐ

GOTT HEIMILI FYRIR BÖRN

Velferðarsvið Reykjavíkurborgar óskar eftir fjölskyldu í
Reykjavík sem er tilbúin til að taka að sér börn í tíma-
bundna vistun. Fjölskyldan þarf að geta tekið á móti allt að
þremur börnum á aldrinum 0 – 18 ára. Um er að ræða
börn sem tímabundið geta ekki búið hjá foreldrum sínum
og miðar vistunin að því að þau njóti traustra uppeldisskil-
yrða og öruggs heimilislífs. Heimilið þarf að vera reyklaust
og án gæludýra. 

Við leitum að: 
•  Fjölskyldum sem hafa reynslu af starfi með börnum. 
•  Fjölskyldum sem geta mætt þörfum ólíkra barna. 
•  Fjölskyldum þar sem a.m.k. annar aðilinn vinnur heima. 

Við bjóðum: 
•  Faglegan stuðning við fjölskyldurnar. 
•  Aðgang að fræðslustarfi Velferðarsviðs Reykjavíkurborgar. 
Allar nánari upplýsingar veitir Sigrún Óskarsdóttir, forstöðu-

maður Vistheimilis barna Laugarásvegi 39 í síma 581-1024.
Umsóknir berist til Sigrúnar Óskarsdóttur: merktar: GOTT
HEIMILI FYRIR BÖRN 

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. 

Íbúð óskast
365 prentmiðlar 

óska eftir góðri 3ja herbergja íbúð 
til leigu fyrir starfsmann til lengri 

eða skemmri tíma. 

Æskilegt er að íbúðin sé á svæði 
105 eða 101.

Vinsamlegast hafið samband 
í síma 821 7572.

Bæjarlistamaður 
Seltjarnarness 2006

Menningarnefnd Seltjarnarness auglýsir eftir um-
sóknum frá listamönnum búsettum á Seltjarnarnesi
um nafnbótina Bæjarlistamaður Seltjarnarness árið
2006. Nafnbótinni fylgir 600.000 kr. starfsstyrkur.
Væntanlegir umsækjendur eru beðnir um haga um-
sóknum í samræmi við Reglur um bæjarlistamann
sem liggja frammi á Bæjarskrifstofu að Austurströnd
2 en þær er einnig að finna á heimasíðu bæjarins,
http://www.seltjarnarnes.is
Umsóknum skal skila á Bæjarskrifstofur Seltjarnar-
ness merktum: ,,Bæjarlistamaður 2006î fyrir 25.
nóvember n.k.

Menningarnefnd Seltjarnarness.

F.h. Framkvæmdasviðs 
Reykjavíkurborgar:
Hlíðarendi 2. áfangi - Gatnagerð og lagnir

Útboðsgögn verða seld á kr. 5.000, í upplýsingaþjónustu
Ráðhúss Reykjavíkur, frá og með 15. nóvember 2005.
Opnun tilboða: 29. nóvember 2005 kl. 10:00, í Ráðhúsi
Reykjavíkur.

10642

Nánari upplýsingar er að finna á: www.reykjavik.is/utbod.
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Samráðsnefnd um Reykjavíkurflugvöll óskar,
fyrir hönd samgönguráðuneytis og Reykja-

víkurborgar, eftir tilboðum í gerð

Hagrænnar úttektar
á

Reykjavíkurflugvelli.

Um er að ræða rekstrarlega, skipulagslega, hagræna
og að hluta til verkfræðilega úttekt á Reykjavíkurflug-
velli á núverandi stað ásamt samanburði við aðrar
lausnir fyrir þá flugstarfsemi sem nú fer fram á flug-
vellinum. 

Val ráðgjafa fer fram á grundvelli hæfnismats og verðs
og ber bjóðendum að leggja tilboð sín fram í tveimur
hlutum, það er upplýsingar um hæfni bjóðenda og
verðtilboð.

Útboðsgögn verða seld hjá samgönguráðuneytinu,
Hafnarhúsinu, Tryggvagötu, frá og með þriðjudegin-
um 15. nóvember 2005. Verð útboðsgagna er kr.
4.000. 

Skila skal tilboðum á sama stað þriðjudaginn 6. des-
ember 2005 og verða þau opnuð þar klukkan 14:15
þann dag og lesið upp hverjir hafa skilað inn tilboð-
um. 

Síðari opnunardagur verður þriðjudaginn 13. desem-
ber 2005, klukkan 14:15, þar sem lesnar verða upp
einkunnir bjóðenda í hæfnismati og verðtilboð opn-
uð. 

Faxaflóahafnir sf óska eftir tilboðum í verkið,
Vesturhöfn-endurnýjun hafnarmannvirkja

Um er að ræða umfangsmikið verk sem fellst í því að
endurnýja öll eldri stálþil í Vesturhöfn Reykjavíkur, með því
að reka niður nýtt stálþil framan við eldri þil, alls um 700
metrar.
Endurnýja skal Bótarbryggju, Grandabakka og
Grandabryggju með öllum búnaði, þ.m.t. vatns- og
frárennslislögnum, rafmagsbrunnum, malbiki, stigum og
þybbum. Verkið skal vinna í áföngum og skal verkinu að
fullu lokið fyrir 15. september 2007. 

Helstu magntölur eru:
Stálþilsrekstur og kantbiti......................704  m
Steypt akkeri..........................................228  stk
Steinsteypa (heild)..............................1.050  m³
Malbik, upprif......................................8.500  m²
Gröftur...............................................25.000  m³
Fylling...............................................75.000  m³
Fráveitulagnir......................................1.500  m
Vatnslagnir.............................................800  m
Malbikun...........................................16.000  m²
Ídráttarrör ............................................6.400 m

Útboðsgögn verða seld á skrifstofu Hönnunar að
Grensásvegi 1, 108 Reykjavík frá og með þriðjudeginum
15. nóvember n.k. á 10.000 kr hvert eintak.
Tilboð verða opnuð á sama stað þriðjudaginn 13.
desember 2005  kl. 11.00.

Faxaflóahafnir sf
Associated
Icelandic
Ports

Útboð

Reykjavík
Grundartangi
Akranes
Borgarnes

V E R K F R Æ Ð I S T O F A

Útboð
Íslenska járnblendifélagið óskar eftir tilboðum í gerð plans
fyrir kælikassa á lóð verksmiðjunar á Grundartanga.

Lauslegt yfirlit yfir verkið 
Steypt plan undir kælikassa fyrir járnblendi ásamt aksturs-
leiðum að plani, skal jafna og hæðarsetja, leggja jöfnunar-
lag, malbika svæðið og leggja niðurföll.

Helstu magntölur eru: 
Holræsalögn 70 m 
Yfirborðsflötur malbiks 1200 m2

Yfirborðsflötur steypa 460 m2

Verkinu skal lokið eigi síðar en 16. janúar 2006.

Útboðsgögn verða afhent á skrifstofu Íslenska járnblendi-
félagsins, Grundartanga, 301 Akranes, frá og með mánu-
deginum 14. nóvember nk. Frekari upplýsingar er hægt að
fá í síma 860 6114.

Tilboðum skal skila á sama stað fyrir kl. 14:00 þriðjudag-
inn 29. nóvember 2005, þar sem þau verða opnuð og 
lesin upp að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

KÓPAVOGSBÆR

Afrekssjóður ÍTK
Auglýst er eftir umsóknum í 

Afrekssjóð Íþrótta- og tómstundaráðs
Kópavogs  (ÍTK).  

Samkvæmt reglugerð eru markmið

sjóðsins eftirfarandi:

a) Að veita afreksíþróttafólki í íþrótta-
félögum í Kópavogi fjárhagslegan styrk
vegna æfinga og/eða keppni, og þannig
búa þeim sem besta aðstöðu til að
stunda íþrótt sína 

b) Að veita afreksíþróttafólki í hópíþróttum í
íþróttafélögum í Kópavogi sem náð hefur
afburðaárangri fjárhagslegan styrk og
gera þeim kleift að búa sig enn betur
undir áframhaldandi keppni.

c) Að styrkja afreksíþróttafólk sem á lög-
heimili í Kópavogi og stundar íþrótt sem
ekki er iðkuð með íþróttafélagi í Kópavogi.

d) Að veita árlega styrki og viðurkenningar
fyrir unnin afrek í íþróttum jafnt kvenna
sem karla.

Umsóknum um styrki skal skilað á þar til
gerðum  eyðublöðum fyrir 26. nóvember 2005.
Umsóknareyðublöð ásamt reglugerð fyrir
sjóðinn fást á skrifstofu íþrótta- og tómstunda-
mála Fannborg 2 II hæð. 

Nánari upplýsingar 
eru gefnar í 

síma 570-1600

Íþróttafulltrúi.

KÓPAVOGSBÆR

TÍBRÁR tónleikar 
í Salnum starfsárið

2006-2007
Auglýst er eftir umsóknum um þátttöku í

TÍBRÁ, tónleikaröð Kópavogs í Salnum

fyrir starfsárið 2006-2007. 

Umsóknir um tónleikahald ásamt kjörtíma
flytjenda, ferilskrám og efnisskrám sendist til
Tómstunda- og menningarsviðs, Fannborg 2,
200 Kópavogur, c/o Björn Þorsteinsson, fram-
kvæmdastjóri, eða með tölvupósti til Sigurbjargar
Hauksdóttur, ritara Tómstunda- og menningar-
sviðs, sigurbjorg@kopavogur.is

Valið er úr umsóknum og öllum svarað að vali
loknu.

Umsóknir skulu berast í síðasta lagi 

fyrir 10. janúar 2006. 

Tómstunda- og 
menningarsvið Kópavogs
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Runól fur Gunnlaugsson • lögg.  faste ignasal i

www.hofdi.is 

Í dag býðst þér og þinni fjölskyldu að skoða þetta fallega
200 fm einbýlishús sem er á einni hæð með innbyggðum
35 fm bílskúr. Í húsinu eru 5 rúmgóð svefnherbergi. Flísa-
lagt baðherbergi og rúmgótt eldhús. 55 fm verönd er í
garði með heitum potti. Björn tekur vel á máti ykkur í dag
á milli 14 og 16 Gsm 893 6609.- 

Opið hús í dag á milli 14 og 16

Tröllhólar 11 Selfossi

OPIÐ HÚS ÁLFKONUHVARF 63 3.H.V.

4ra herb. glæsileg  120,7 fm
endaíbúð ásamt stæði í bílag.
Íbúðin skiptist í forstofu, hol, 3
stór herb., þvh. , baðh., opið
eldhús og rúmgóða stofu.  Útsýni
er mjög glæsilegt, m.a. sést fyrir Elliðavatnið að mestu. Blokkin er
austasta blokkin í Hvarfahverfinu og er engin önnur bygging austan
megin hennar. EIGNIN VERÐUR TIL SýNIS Í DAG (SUNNUDAG) FRÁ
KL. 13-16.  Lárus og Guðrún á bjöllu. V. 27,9 m. 5262

Sverrir Kristinsson löggiltur fasteignasali

OPIN HÚS Í DAG, SUNNUDAG.

Fr
u

m

Hóll fasteignasala er með í einkasölu gott 206,5 fm, 7 her-
bergja parhús auk ca. 60 fm kjallara sem er ekki skráður
hjá fasteignamati ríkisins, samtals 266,5 fm. Húsið stend-
ur á sjávarlóð og er vandfundinn betri staður á Reykjavík-
ursvæðinu. Húsið er á 3 pöllum og er afar vel skipulagt,
þetta er hús sem bíður upp á mikla möguleika fyrir kaup-
andann. Verð: 59,8 millj. 

Nánari uppl veitir 
Kristberg Snjólfsson í síma 892-1931.

Hóll fasteignasala |Franz Jezorski lögg.fasteignasali |Skúlagata 17 |101 Reykjavík

Skildinganes
Sjávarlóð

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

Austurbrún 21

Digranesvegur 8 – Kópavogi

Mikið endurnýjuð 3ja herb. íbúð með sérinng.

Opið hús frá kl. 14-17
Mikið endurnýjuð 98 fm
íbúð með sérinngangi á
neðri hæð í tvíbýlishúsi á
þessum eftirsótta stað.
Búið er að endurnýja m.a.
gólfefni, fataskápa, gler
og glugga og innréttingu
og tæki í eldhúsi. Íbúðin
skiptist í forstofu, hol,
flísalagt baðherbergi,
rúmgott og bjart eldhús,
rúmgóða stofu og 2 góð
herbergi með góðu
skápaplássi. Sér bíla-
stæði. Laus til afhending-
ar í des. nk. Verð 19,9
millj.

Íbúðin verður til sýnis í
dag 

sunnudag, frá kl. 14-17.
Verið velkomin.

Góð 2ja herb. íbúð

Opið hús frá kl. 13-15
Mikið endurnýjuð 54 fm kjallaraí-
búð í góðu þríbýlishúsi í Kópavogi.
Íbúðin skiptist í hol með skáp, eld-
hús með nýlegri innréttingu og
borðkrók, 1 herbergi, stofu og bað-
herbergi. Búið er að endurnýja eld-
hús, gólfefni og hurðir. Sér geym-
sla. Íbúðin er til afhendingar við
kaupsamning. Verð 12,7 millj.

Íbúðin verður til sýnis í dag, sunnu-
dag, frá kl. 13-15.
Verið velkomin.

Strandvegur 7 – Garðabæ
Ný og glæsileg 4ra herb. íbúð

Opið hús frá kl. 14-17
Ný og glæsileg 110 fm íbúð
4ra herb. íbúð á 2. hæð, íbúð
0202, auk 7,6 fm sér geym-
slu í kjallara og sér stæðis í
bílageymslu. Björt stofa með
svölum til norðvesturs, opið
eldhús með innréttingum úr
eik og vönduðum tækjum úr
burstuðu stáli, borðstofa, 2
herbergi, bæði með skápum

og vandað flísalagt baðherbergi. Útsýni til sjávar úr stofu. Sameign
til fyrirmyndar með flísal. göngum og stigum. Frábær staðsetning
neðst við sjóinn. Verð 33,9 millj.

Íbúðin verður til sýnis í dag, sunnudag, frá kl. 14- 17.
Verið velkomin.

Glæsilegt 141,9 fm raðhús á tveimur hæðum ásamt 30,2 fm innbyggðum bíl-
skúr á góðum stað í Grafarholtinu. Húsið er sérlega vandað og fallega hannað
og hér hefur ekkert verið til sparað í gæðum og glæsileika. Gólfhiti er í öllu hús-
inu. Dimmerar eru á öllum ljósum. Það eru fá svona hús á markaðnum í dag.

Allar nánari upplýsingar um verð og skoðun hússins 
veittar af sölumönnum Húsalindar. Guðbjörg s. 899-5949.

Kirkjustétt 32 – raðhús

OPIÐ HÚS
Opið hús í dag kl. 14:00 – 15:00

Fasteignakaup kynnir parhús í Hvera-
gerði. Íbúðin telur flísalagða forstofu
þar sem er innangengt í bílskúr, tvö
svefnherbergi, eldhús, bað, þvottahús,
stofu og sjónvarpshol, á efri hæð, sem
gengið er upp með hringstiga úr
stofu. Gott geymsluloft er í bílskúr
einnig yfir þvottahúsi og baði en inn-
angegnt er í það úr þvottahúsi.
Við byggingu hússins hefur verið leit-
ast eftir því að það sé sem léttast í
viðhaldi. Húsið er fullbúið og frágeng-
in lóð.

Nánari upplýsingar
www.fasteignakaup.is

Hjalti og Ágústa taka á móti
gestum milli kl. 14 - 15 í dag.

Erna Valsdóttir Löggiltur fasteigna-.skipa- og fyrirtækjasali.

kaupa tekur á móti gestum milli kl. 16-17 í dag. 

Ármúla 15 • sími 515 0500 • fax 515 0509 • www.fasteignakaup.is
fasteignakaup@fasteignakaup.is

OPIÐ HÚS – Heiðarbrún 36, 810 Hveragerði

Heimilisfang: Heiðarbrún 36, Hveragerði
Stærð eignar: 140,2 fm 
Bílskúr : já 
Byggingarár: 2000
Brunab.mat: 17.769.000
Lóðarmat: 1.368.000
Afhending eignar : Við kaupsamning

Verð: 26,8 milj.

Sölufulltrúi :
Páll Höskuldsson 
gsm 864 0500,
e-mail :
pall@fasteignakaup.is

Lára Kristín tekur á móti áhugasömum og sýnir
íbúð sína sem er mjög björt og falleg 83,8 fm
íbúð á 1. hæð. Tvennar svalir, geymsla, sam-
eiginleg hjóla- og dekkjageymsla og gott þvotta-
hús. Verð 17,5 millj.

Sölumaður: Sigurður (898-3708) 

OPIÐ HÚS Í DAG, SUNNUDAG FRÁ KL. 14-16

HRAUNBÆR 56

Fr
u

m

OPIÐ HÚS – LINDARBRAUT 7

Fallegt og vel við haldið 138 fm einbýlishús á einni hæð auk 45 fm frístandandi bílskúr á

sunnanverðu Seltjarnarnesi. Húsið skiptist í anddyri, gestasalerni, forstofuherbergi, tvær

stofur, sólskála, rúmgott eldhús m/borðkrók og eldri innréttingu, 3 góð svefnherbergi

(auðvelt að breyta í 4) og baðherbergi með sturtu og baðkari. Garðurinn er í góðri rækt

með stórri verönd sem snýr í suður. Nýlegt parket er á flestum gólfum nema eldhús, and-

dyri og baðherbergi en þar eru flísar. Verð 46 millj.

Ólafur Finnbogason S: 822-2307 sölumaður á DP FASTEIGNUM 

tekur á móti gestum í dag sunnudag frá klukkan 15:00-17:00.

OPIÐ HÚS – STANGARHOLT 34
Falleg og björt 4ra - 7 herbergja (102

fm.) íbúð sem skiptist í hæð og ris á

þessum góða stað í Austurbæ Rvk.

Eldhús með nýlegri innréttingu úr

ljósum við, nýleg tæki. Ljóst parket á

flestum gólfum nema holi í risi en þar

eru flísar og gólf er málað á baðher-

bergi. Möguleiki er á allt að 6 svefn-

herbergjum. Verð 22,9 millj.

Þröstur og Sigfríð taka á móti gestum 

í dag sunnudag frá klukkan 14:00-18:00.
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533 4300
Salómon Jónsson lögg. fasteignasali

SNYRTISTOFA 
TIL SÖLU

Vorum að fá til okkar nýlega snyrtistofu, mjög fallega innréttuð, fjögur
meðferðarherbergi og naglaborð, góð viðskiptasambönd. Hentar einstak-
lega vel fyrir tvo samhenta snyrtifræðinga. Selst vegna breyttra haga eig-
anda.

Ingvaldur Mar Ingvaldsson 
Viðskiptafræðingur
Fyrirtækjadeild – ingvaldur@husid.is

533 4300
Salómon Jónsson lögg. fasteignasali

ÓSKA EFTIR 

RÆSTINGAR-
FYRIRTÆKI 

Á SKRÁ
Ársveltan má vera frá 20 milljónum
og uppúr, þarf að vera með fasta
samninga og geta sýnt fram á hagn-
að, góðar greiðslur í boði.

Ingvaldur Mar Ingvaldsson 
Viðskiptafræðingur
Fyrirtækjadeild – ingvaldur@husid.is

sjá söluskrá, www.husid.is

Fr
um

SELTJARNARNES - SÉRHÆÐ  
+ BÍLSKÚR = 29,9 MILL.

HÁTÚN 6A
SÍMI 5 12 12 12 - Netfang: foss@foss.is
FAX 5 12 12 13 - Bragi Björnsson, lögmaður

Um er að ræða fallega efri sérhæð ásamt bílskúr á eftirsóttum 
stað við Tjarnarstíg. Hæðin er sérlega björt og opin. 4 svefn-
herb. eru í íbúðinni. Baðherb. er nýl. standsett með tengi fyrir 
þv.vél.  Stofa, borðst., eldh. og alrými, dökkt parket á gólfum.  
Eldhús með nýlegri og fallegri viðarinnr., vönduð tæki. Flísal. 
svalir með útsýni. Stutt er í alla þjón. Laus í des. Nánari uppl. 
veitir Úlfar hjá Foss sími 897 9030

JÓLATRJÁASALA
Fjórir mjög góðir sölustaðir mjög
vel útbúnir, tilvalið fyrir duglegan
einstakling eða félagsamtök, td.
íþróttafélög, kóra eða slíkt.

HEILDSALA
Veltan er um 26 milljónir á ári,
leigusamningur fylgir um 230 fm
húsnæði á góðum stað. Góð við-
bót eða sem byrjun á ferli sem
heildsali.

GRILL – ÍS – VIDEO
Hefur þú áhuga á sjoppu sem
veltir 80 milljónum á ári og hefur
skilað eigendum sínum rúmum 8
milljónum í hagnað það sem af er
árinu, ef svo er settu þig í sam-
band við mig. Ef þú átt húsnæði á
höfuðborgarsvæðinu kemur til
greina að taka það uppí.

BIFREIÐARVERKSTÆÐI
Annað er í Hafnafirði og hitt í
Skeifunni. Góð verkstæði með
þremur lyftum og nóg af verkfær-
um.

FYRIRTÆKI Á SKRÁ
Vegna góðrar sölu á fyrirtækjum
með veltu frá 30-150 milljónir
vantar slík fyrirtæki á skrá. Hafðu
samband og ég sest niður með
þér og fer yfir forsendur sölu,
fullum trúnaði heitið. Í samstarfi
við óháðan aðila bjóðum við svo
uppá verðmat á góðum kjörum.

533 4300
Salómon Jónsson lögg. fasteignasali

Sjá söluskrá, www.husid.is

Ingvaldur Mar Ingvaldsson 
Viðskiptafræðingur
Fyrirtækjadeild – ingvaldur@husid.is

Stærð í fermetrum: 112
Fjöldi herbergja: 4
Tegund eignar: Endasérh.
Verð: 28.300.000

BLÁSALIR 20, 201 - OPIÐ HÚS Í DAG KL. 17-18
OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ 17:00-18:00 ALLIR VELKOMNIR.
HÚSEIGN KYNNIR FALLEGA 4 HERBERGJA EFRI SÉRHÆÐ Í FJÓRBÝLI MEÐ GÓÐU ÚTSÝNI. Forstofan er með fallegum skáp.
Hjónaherbergið er með parketi á gólfi og fallegum rúmgóðum skápum. Baðherbergið er fallegt með flísum í hólf og gólf, baðkari
og sturtu og fallegum innréttingum með halogen lýsingu. Suður svalir. Húsið er allt klætt að utan með viðhaldslítilli klæðningu.
Geymsla fylgir eigninni. 

Allar frekari upplýsingar gefur Ástþór Helgason Gsm 898-1005
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Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

Flatahraun - Hf. til leigu

Til leigu Flatahraun 31 Hafnarfirði
öll húseignin, samtals 901 fm.
Malbíkuð lóð og bílstæði sem er ca 2,
000 fm, eignin leigist öll eða í hlutum. Var áður bílaumboð fyrir KIA á
Íslandi. Mjög góð staðsetning, mikið auglýsingargildi, góð aðkoma og
gott útipláss, næg bílastæði. Húsið hentar vel fyrir verslun, heildsölu
o.fl. Upplýsingar veitir Helgi Jón á skrifstofu Hraunhamrs.

Fr
um

VEGGFÓÐUR
MÁNUDAGA KL 21.00

FYLGSTU MEÐ!

VALA OG HÁLFDÁN 
KYNNA FYRIR OKKUR 
ÞAÐ FERSKASTA 
Í HÖNNUN OG LÍFSSTÍL 
AF ALKUNNRI SMEKKVÍSI.

OPIÐ HÚS KL. 13-15 Í DAG

KÖTLUFELL 3, REYKJAVÍK. 

Mjög góð 80 fm. 3ja herbergja íbúð í varanlega klæddu fjöleignahúsi
með yfirbyggðum svölum. Íbúðin skiptist í parketlagt hol, tvö parket-
lögð svefnherbergi, flísalagt eldhús, flísalagt baðherbergi, parketlagða
stofu, svalir og sérgeymslu. Mjög góð staðsetning fyrir barnafólk. 

Verð 14.900.000

Stefán og Cristina taka á móti ykkur milli kl. 13 og 15

GOÐABORGIR, REYKJAVÍK.

Mjög góð 3ja herbergja íbúð á 2. hæð í litlu fjöleignahúsi með sérinn-
gangi af svölum. Íbúðin sem er 86 fm. að stærð skiptist í forstofu, hol,
hjónaherbergi, barnaherbergi, eldhús baðherbergi og sérgeymslu.
Íbúðin er mjög vel skipulögð með stórum suðursvölum. Mjög góð
staðsetning nærri allri þjónustu. Verð 17.900.000

KRISTNIBRAUT, REYKJAVÍK. NÝTT.

Sérlega falleg 4ra herbergja 129,1 fm. Íbúð á jarðhæð í þriggja hæða
fjöleignahúsi byggðu 2001. Eignin skiptist í parketlagt eldhús með fal-
legri viðarinnréttingu, flíslagt baðherbergi með innréttingu, baðkari og
sturtu, flísalagt þvottaherbergi, þrjú parketlögð svefnherbergi með
skápum, stofu og borðstofu með útgangi út á stóra timburverönd með
skjólveggjum. Toppeign. Verð kr. 28.700.000

OPIÐ HÚS Í DAG KL. 15-17

HRÍSRIMI 5, REYKJAVÍK 2. HÆÐ

Mjög góð 101 fm. 3ja herbergja íbúð á 2. hæð ásamt 29 fm. stæði í
lokaðri bílageymslu. Íbúðin er mjög vel skipulögð og skiptist í flísa-
lagða forstofu, dúklagt hjónaherbergi, dúklagt barnaherbergi, parket-
lagða stofu og borðstofu, flísalagt eldhús með vandaðri innréttingu,
flísalagt baðherbergi með baðkari og innréttingu. Þvottaherbergi í
íbúðinni. Mjög góð staðsetning nærri skóla og allri þjónustu. 
Georg tekur á móti ykkur milli 15 og 17 Verð kr. 20.900.000
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Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

Vegghamrar - 4ra -  Reykjavík

Sérlega falleg íbúð á efri hæð í fjórbýli á þessum vinsæla stað
í Hamrahverfi í Grafarvogi. Íbúðin er 100,3 fm og er með sér-
inngangi. Skipting eignarinnar: Forstofa, 2 svefnherbergi,
stofa, eldhús,  baðherbergi, sólskáli og geymsla með glugga,
möguleiki að nota það sem 3 svefnherbergið, geymsluloft yf-
ir íbúðinni. Íbúðin er mikið endurnýjuð. Þetta er eign sem vert
er að skoða. Laus fljótlega.

Fr
um

Glæsilegar nýstandsettar íbúðir 
í lyftuhúsi í hjarta Akureyrar

Stærð íbúðanna er frá 35 fm og uppí 70 fm 

Allar íbúðirnar eru útbúnar glæsilegum innréttingum 

frá HTH (Hvítuð eik) með tækjum frá Rönning.

Baðherbergin eru með HTH innréttingum og góðum tækjum.

Parket og flísar eru á gólfum í öllum íbúðum og allur frágangur er fyrsta flokks.

Íbúðirnar skilast fullbúnar um miðjan desember 2005.

Frágangur að utan og lóð klárast næsta vor.

Einstaklingsíbúðir - Tilvalið fyrir skólafólk ! 2ja herbergja íbúð 
Verðdæmi á 7 milljón kr eign Verðdæmi 14 milljón kr. eign
10% útborgun: 700.000.- 10 % útborgun : 1.400.000.- 
90% lán hjá lánastofnun : 6.300.000.- 90 % lán hjá lánastofnun: 12.600.000.- 
Afborgun pr mán : 27.700 auk verðbóta Afborgun pr mán : 55.440 auk verðbóta

• Ármann Sverrisson viðskiptafræðingur og lögg. fasteignasali

Til sölu einstaklings og 2ja herbergja íbúðir í gamla Tónlistarskólahúsinu í Hafnarstræti á Akureyri

Nánari upplýsingar gefur 

Hóll Akureyri
461-2010

Holtsbúð, Garðabæ

Klukkuberg 26
Opið hús 16. nóv. milli kl. 17 og 19.

Nýkomin í einkasölu
mjög gott og vel stað-
sett tvílyft einbýli í

Garðabænum.  Húsið er alls 294 fm., þ.m.t. innb.
47 fm. bílskúr.  Einstaklega góð staðsetning.
Möguleiki á því að hafa tvær íbúðir.  Óskað er eftir
tilboðum í eignina. 
Allar nánari upplýsingar á www.fasteignastofan.is

Nýkomið í sölu glæsilegt ca. 410 fm. hús á einum
glæsilegasta útsýnisstað í Hafnarfirði.  Húsið er
pallbyggt og býður upp á mikla möguleika. Tvær
samþykktar íbúðir eru í húsinu. Mjög falleg hönn-
un, góðar stofur og mörg herbergi.  
Opið hús verður á miðvikudaginn 16.11 milli kl. 17
og 19
Allar nánari upplýsingar á www.fasteignastofan.is

F
ru

m

LAGERHÚSNÆÐI

STAÐGREIÐSLA

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

Guðrún Árnadóttir, lögg. fast

Fjársterkur aðili hefur falið okkur
hjá Húsakaupum að útvega 
lagerhúsnæði í Reykjavík. Eignin
skal vera á jarðhæð u.þ.b. 500
fm, stór útkeyrsluhurð, lofthæð
um eða yfir 3,5 metrar. Stað-
greiðsla í boði.

Allar nánari upplýsingar veitir
Ágúst Skúlason í síma: 840-4048
eða á opnunartíma skrifstofu
Húsakaupa 8:30-17:30 í síma:
530-1500.

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI

Traustir aðilar hafa falið okkar hjá Húsa-
kaupum að auglýsa eftir atvinnuhúsnæði
til kaups eða leigu.
- Verslunarhúsnæði fyrir þekkta sérvöruversl-
un við Laugaveg eða á góðum stað í miðbæ
Reykjavíkur. Húsnæðið þarf að vera um 200
fm að stærð.
- Skrifstofuhúsnæði fyrir traust og öflugt fyrir-
tæki á höfuðborgarsvæðinu. Húsnæðið þarf
að vera glæsilegt og nútímalegt um 700 fm
að stærð. Einungis kemur til greina vandað
og gott húsnæði.
Allar nánari upplýsingar veita Brynjar Harðars-
son í síma: 840-4040 og Ágúst Skúlason í
síma: 840-4048 eða á
skrifstofu Húsakaupa.

ATVINNUHÚSNÆÐI ÓSKAST

Suðurlandsbraut 52  Sími 530 1500

Guðrún Árnadóttir, lögg. Fasteignasali.

www.husakaup.is



samvinnu
Viðskipti okkar snúast um...

Starfsfólki er þannig heimilt að:

• Skoða og verðmeta eignir
• Halda fundi með viðskiptavinum 
• Undirbúa og annast skjalagerð
• Semja söluyfirlit 
• Annast kauptilboðsgerð

Starfsmönnum á fasteignasölum er heimilt að vinna öll 
störf á fasteignasölu í umboði og ábyrgð fasteignasala

Landssamtök fasteignasala

* Skýring 1. mgr. 12. gr. laga nr. 99/2004

Þessi réttur starfsfólks til að starfa í umboði og á ábyrgð fasteignasalans kemur á ótvíræðan 
hátt fram í 12 gr. laga nr. 99/2004 ásamt meðfylgjandi lagaskýringum þeirrar greinar

“ Í 1. mgr. er lagt til að tekið verði af skarið um það að það sé fasteignasalinn sjálfur sem eigi að afla 
upplýsinga þeirra sem fram eiga að koma í söluyfirliti. Það að kveðið sé á um að hann eigi að gera 
þetta sjálfur þýðir ekki að hann geti ekki falið starfsmönnum sínum að gera þetta á sína ábyrgð og í 
umboði sínu, heldur er verið að undirstrika að það sé fasteignasalinn, en ekki seljandinn, sem skyldan 
hvílir á. Lagt er fyrir fasteignasala að sækja upplýsingar til opinberra stofnana eftir því sem kostur er 
og með því er tekið af skarið um það að slíkar upplýsingar á hann ekki að láta sér nægja að fá frá seljanda. 
Þá er lagt fyrir fasteignasala að kynna sér af eigin raun ástand fasteignar, gerð hennar og búnað sem 
fylgja á við sölu. Einnig þetta getur hann látið starfsmenn sína gera í sínu umboði og á sína ábyrgð.  ”*



Lyngbrekka 13 - Kóp

Mjög góð og velskipulögð 4ra herbergja 104,4 fm „sérhæð“ Húsið stendur á
góðum útsýnisstað neðan götu og er þessi íbúð á 2. hæð með inngangi beint af
götunni. Rúmgóð stofa, þrú svefnherbergi, eldhús og bað. Geymsla og þvotta-
hús í sameign. Bílskúrsréttur, eignin getur verið laus fljótlega. 

Óskað er eftir tilboðum.

Bjarnhólastígur 4 - Kóp 

Fallegt 172,2 fm einbýlishús sem er hæð og ris ásamt 32 fm bílskúr. Á
hæðinni eru forstofa, gestasnyrting, þvottahús, eldhús, borðstofa, stofa,
sjónvarpshol og svefnherbergi. Í risi eru sjónvarpshol, þrjú svefnherbergi,
geymsla og baðherbergi. Bílskúrinn er með vatni, hita og rafmagni. Planið
fyrir framan hús og bílskúr er lagt rauðbrúnu Bomaníti.
Glæsilegt hús á góðum stað. Verð 45,5 millj

Skaftahlíð 9 - Hæð

sunnudag milli kl. 14:45 og 15:30

Mjög glæsileg 5 herbergja sérhæð ásamt bílskúr og herbergi í kjallara með
aðgengi að snyrtingu samtals birt stærð séreignar 190,5 fm.Íbúðin hefur ver-
ið endurnýjuð á afar glæsilegan hátt. Tvær stórar stofur, þrjú rúmgóð her-
bergi, glæsilegt eldhús og baðherbergi. Gegnheilt eikarparket og flísar á gólf-
um. Óskað er eftir tilboðum í eignina.

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. Falleg eign á einum besta stað í Garðabæ. Verð 21 millj

Njálsgata 49 - 101 Rvk 

Gullfalleg 2-3ja herb íbúð á 3ju hæð í mikið endurnýjuðu fjölbýli. Húsið hefur al-
gjörlega verið tekið í gegn að utan jafnframt því sem skipt hefur verið um pípu-
lagnir og raflagnir. Íbúðin sjálf hefur einngi verið endurnýjuð og má þar nefna ný
gólfefni, nýjir gluggar og nýr sólskáli innaf eldhúsi auk þess sem baðherbergi hef-
ur algjörlega verið tekið í gegn. Eign sem vert er að skoða.

Verð 22,8 millj.

Elsa Björg Þórólfsdóttir
Sölufulltrúi

Netfang: elsa@fasteignasala.is
Sími 698 0585

Fjallalind 201 - Kóp

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.

Skipholt 46 - Rvk

Góð 3ja herb 82,5 fm jarðhæð (að hluta til niðurgrafin) með sér inngangi og falleg-
um garði með hellulagðri sólverönd og skjólgirðingu sem er séreign íbúðarinnar.
Plast-parket er á gangi, stofu og herbergjunum. Eldhúsið er með dúk á gólfi og
rúmgóðum borðkrók. Baðherbergið er með sturtu og dúk á gólfi. Mjög góð stað-
setning stutt í miðbæ Reykjavíkur og alla þjónustu. Verð 17,9 millj.

Njörvasund 20 - Rvk

Virkilega falleg 3ja herb 105 fm íbúð á fyrstu hæð með sérinngangi. Hvít-
ar innréttingar og hurðir. Merbu parket á gólfum. Skápar í herb. Baðher-
bergi flísalagt, sturta og baðkar. ibúðinni fylgir bílskúrsréttur og sam-
þykktar teikn. Verð 25,6 millj

Halldór Jensson 
sölufulltrúi 

Netfang: halldor@fasteignasala.is
sími 840 2100
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Elsa Björg Þórólfsdóttir
Sölufulltrúi

Netfang: elsa@fasteignasala.is
Sími 698 0585

Linda Björk Stefánsdóttir
Sölu- og markaðsstjóri

Netfang: linda@fasteignasala.is
Sími 862 8683

Bókaðu
skoðun

Bókaðu
skoðun

Linda Björk Stefánsdóttir
Sölu- og markaðsstjóri

Netfang: linda@fasteignasala.is
Sími 6697900

Sölusýning Sölusýning
sunnudag milli kl. 13:30 og 14:30

sunnudag milli kl. 16:00 og 17:00

Sölusýning

sunnudag milli kl. 16:15 og 17:15

Sölusýning
sunnudag milli kl. 15:00 og 16:00

Sölusýning

sunnudag milli kl. 16:00 og 17:00

Sölusýning



Kambasel - allt sér 3ja herbergja 102,9
fm íbúð með sérinngangi á jarðhæð, sér garð
og verönd. Eignin skiptist í anddyri, hol,
geymslu/tölvuherbergi, stofu, eldhús, baðher-
bergi og 2 stór svefnherbergi. Sér þvottahús
er inn af eldhúsi. V. 19,5 m. 5396

Reiðvað - Laus strax Vönduð fullbúin
3ja herb. 83 fm íbúð í fallegu og velstaðsettu
nýju fjölbýlishúsi á glæsilegum útsýnisstað í
Norðlingaholti, rétt austan Elliðavatns. Sér bíl-
stæði í upphitaðri bílageymslu í kjallara. Íbúð-
in skiptist í stofu, 2 svefnherb., eldhús, bað-
herb. og sérþvottahús. Sér inngangur er af
svölum. V. 20,7 m. 5398

Maríubaugur - Laus strax Falleg, ný-
leg 3ja herbergja íbúð á 3. hæð í húsi þar sem
aðeins er ein íbúð á hæð og þrjár íbúðir í
stigagangi.  Íbúðin skiptist í hol, tvö herbergi,
stofu, eldhús, baðherbergi, þvottahús og
geymslu. Frábært útsýni. V. 19,9 m. 5302
Kötlufell - m. sólstofu Góð 3ja her-
bergja íbúð með yfirbyggðum svölum í blokk
sem nýlega er búið að klæða að utan. Íbúðin
skiptist í hol, eldhús, baðherbergi, tvö svefn-
herbergi og stofu með svölum út af. Fallegt
útsýni. Elliðadalurinn er við túnfótinn. V. 14,5
m. 5268
Gyðufell - Laus fljótlega Snyrtileg 3ja
herbergja 84 fm íbúð í blokk sem hefur verið
klædd með varanlegri klæðningu. Íbúðin
skiptist í hol, tvö herbergi, eldhús, baðher-
bergi, stofu og yfirbyggðar svalir. Á jarðhæð er
sameiginlegt þvotthús og sér geymsla.  V.
13,9 m. 5081
Spóahólar Vel skipulögð 81 fm 3ja her-
bergja íbúð á 3. hæð með fallegu útsýni. Íbúð-
in skiptist í hol, tvö herb., stofu, eldhús og
baðherb. Í kjallara fylgir sér geymsla svo og
sam. þvottahús, hjólag. o.fl. V. 15,9 m. 4987

EINBÝLI   

Selás - Heiðarás Glæsilegt tvílyft 288,5
fm einbýlishús (með aukaíbúð á jarðhæð) og
glæsilegu útsýni yfir Borgina. Á jarðhæð er
forstofa, stórt forst.herb., 54 fm bílskúr og
tveggja herb. íbúð. Á efri hæð er hol, stórar
stofur, eldhús, þvh., baðh., hjónah. og 3
barnaherbergi en tvö þeirra hafa verið sam-
einuð í eitt. V. 50 m. 5228

4RA-6 HERBERGJA   

Álfkonuhvarf- endaíbúð glæsil.
útsýni 4ra herb. glæsileg 120,7 fm endaí-
búð ásamt stæði í bílag. Íbúðin skiptist í for-
stofu, hol, 3 stór herb., þvh. , baðh., opið eld-
hús og rúmgóða stofu. Útsýni er mjög glæsi-
legt, m.a. sést fyrir Elliðavatnið að mestu.
Blokkin er austasta blokkin í Hvarfahverfinu
og er engin önnur bygging austan megin
hennar.  V. 27,9 m. 5262

Suðurhólar - falleg Falleg og vel stað-
sett 4ra herbergja endaíbúð á 2. hæð. Íbúðin
er mikið endurnýjuð meðal annars nýleg eld-
húsinnrétting og tæki. Skiptist í 3 svefnher-
bergi, stofur, eldhús og baðherbergi. Nýtt gler,
innihurðir o.fl. - Útsýni V. 19,2 m. 5309

3JA HERBERGJA   

Framnesvegur - 107 Reykjavík.
3-4ra herbergja falleg 101 fm íbúð á 2. hæð í
steinhúsi á horni Framnesvegs og Granda-
vegs. Íbúðin skiptist í gang, hol, stofu, borð-
stofu, tvö svefnherbergi, baðherbergi og eld-
hús. Í kjallara fylgir sérgeymsla svo og sam-
eiginlegt þvottahús o.fl. Allt parket á íbúðinni
er nýlegt, gler er nýlegt og baðherbergið er
nýstandsett. Húsið var steypuviðgert og mál-
að fyrir þremur árum síðan, auk þess sem
svalir voru lagfærðar og skipt um klóaklagnir
undir húsinu. V. 20,3 m. 5408

Sólvallagata - Gamli Vesturbær-
inn Falleg og vel skipulögð þriggja til fjögurra
herbergja íbúð á þriðju hæð við Sólvallagötu.
Íbúðin skiptist í gang, tvö til þrjú herbergi,
stóra stofu (hægt að bæta við herbergi), eld-
hús og baðherbergi. Vandaðar innréttingar og
gólfefni. Tvennar svalir eru á íbúðinni , annars-
vegar úr stofu og hinsvegar útaf eldhúsi. Íbúð-
in hefur verið endurnýjuð og eru innréttingar
og gólfefni vönduð. Góð staðsetning í vestur-
bæ Reykjavíkur. Íbúð er laus 1. 11. 2005. V.
20,9 m. 5126

Kaplaskjólsvegur 4ra herbergja björt og
falleg 100,4 fm endaíbúð á 2. hæð með útsýni
yfir KR-völlinn. Íbúðin skiptist í hol, baðher-
bergi, 3 svefnherbergi og eldhús. Möguleiki er
á að sameina eitt herbergi stofunni. Suður-
svalir eru út af stofunni. Stutt er í alla þjónustu.
V. 20,7 m. 5362

2JA HERBERGJA   

Breiðavík - fallegt útsýni Falleg 2ja
herbergja 74 fm íbúð í litlu fjölbýli með sér inn-
gangi af svölum.Íbúðin skiptist í forstofu, hol,
svefnherbergi, eldhús, baðherbergi, stofu og
sér þvottahús/geymslu. Á jarðhæð er sér-
geymsla og hjólageymsla. V. 16,8 m. 5364

Kaplaskjólsvegur 2ja- nýstandsett
Björt og nýstandsett tveggja herbergja íbúð í
kjallara. Íbúðin er laus strax og skiptist í for-
stofu, eldhúskrók og stofu, baðherbergi og
svefnherbergi. Frábær staðsetning. V. 10,3
m. 5314

Bogahlíð 2ja herbergja mjög rúmgóð íbúð
á jarðhæð. Íbúðin skiptist í hol, eldhús, her-
bergi, stofu og baðherbergi Sérgeymsla fylgir
á efstu hæð svo og sameiginlegt þvottahús.
V. 14,5 m. 5299

Hrafnhólar - Glæsilegt útsýni
Rúmgóð tveggja herbergja íbúð á 8. hæð,
efstu, í klæddri lyftublokk. Búið er að byggja
yfir svalirnar á blokkinni. Öll rými eru rúmgóð.
Aðstaða fyrir þvottavél á baði. Gervihnatta-
sjónvarp í blokkinni. Góð bílastæði við húsið.
Nýleg lyfta í húsinu sem gengur alveg upp á 8.
hæð. Stutt í skóla og verslunarkjarna. V. 14,1
m. 5222

Álftamýri - laus strax 2ja herbergja
björt 63,4 fm íbúð sem skiptist í hol, stofu,
eldhús, baðherbergi og svefnherbergi. Fallegt
útsýni. Íbúðin er laus nú þegar. V. 13,6 m.
5059

Krummahólar - Útsýni 2ja herbergja
rúmgóð íbúð á 3. hæð með glæsilegu útsýni
til norðurs. Íbúðin skiptist í hol, stofu, opið eld-
hús, svefnherbergi og baðherbergi. Í kjallara
fylgir sérgeymsla. Á jarðhæð fylgir sameigin-
leg hjólageymsla o.fl. Á hæðinni fylgir sameig-
inlegt þvottahús með þremur öðrum íbúðum.
V. 11,7 m. 5410

Sverrir Kristinsson löggiltur fasteignasali

Sverrir Kristinsson
Framkvæmdastjóri

sverrir@eignamidlun.is
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ÆGÍSÍÐA - GLÆSILEG EIGN. 

Glæsilegt 304,1 fm einbýlishús með aukaíbúð á
frábærum útsýnisstað við Ægisíðu í Reykjavík. Á
aðlhæðinni eru stórar glæsielgar stofur með arni,
bókaherbergi og eldhús. Á efri hæðinni eru 5
svefnherbergi, hol og baðherbergi. Í kjallara er
ósamþykkt 2ja herbergja íbúð auk þvottahúss,
geymslna o.fl. Byggingarréttur. Frábær staðsetn-
ing. V. 85 m. 5403

LANGAGERÐI - VANDAÐ.

Vandað og mjög vel staðsett tvílyft 213 fm einbýlishús með 42,5 fm bílskúr og fallegum
garði. Á 1. hæð er forstofa, hol, stofa og borðstofa, sólstofa, eldhús, tvö herbergi og bað-
herbergi. Í risi er stórt herbergi og tvö minni auk baðherbergis og geymslu. Arinn er í stof-
unni og einnig í sólstofunni. V. 45 m. 5413

Sími 588 9090
eignamidlun@eignamildun.is

www.eignamidlun.is

•  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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Nýr Dodge Ram 1500 4x4 Quad Cab.
5,7L SLT Laramie. Leðurinnrétting, “20
áfelgur, Hljómkerfi með 7 Infinity hátöl-
urum, loftkæling, Allt rafdrifið ofl.ofl. Val
um lit að innan sem utan. Okkar verð:
3.646 þús. með vsk.

Sparibíll ehf
Skúlagötu 17, 101 Reykjavík

Sími: 577 3344
www.sparibill.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

VW Bjalla 2000 árgerð 1998, ekinn
95.000 km. Uppl. í síma 690 2641.

Toyota Corolla 1300 xli ‘94, ek. 130 þ.
km, beinsk. Sími 894 0979 & 663 7101.

Nissan Patrol SE+ ‘99 38”, Ford F350
‘05 og Toyota Touring ‘95 4x4. S. 893
4595.

Subaru Legacy ‘92, Mazda 929 ‘88,
selst á góðu verði. Uppl. í s. 557 7914 &
690 9392.

Til sölu Renault Cango ‘99 árg, ek.140
þús. og Subaru Legacy ‘96, ek. 250 þús.
Uppl. í s.848 4160

Vw Golf 1400 8/1995 ek 155 þús km 3
dyra svartur Spoiler álfelgur Þarfnast
smávægilegar lagfæringa verð 159.990
6914441

Opel Corsa ‘96, 1400cc, sjálfsk, rauður,
ek. 92 þús. Sk. ‘06. Verð 190.000. S.
693 5300.

Opel Astra stw ‘97, ekinn 120.000. Í
góðu ásigkomulagi en þarfnast nýs eig-
anda. Er duglegur og sparneytinn. Ásett
verð 270.000 Guðmundur s. 898 0271.

Hyndai Accent ‘96. Ek.105 þ. Selst mjög
ódýrt. Nýskoðaður, ný tímareim. 696
3727.

Honda Civic ‘95, ek. 119 þús. Verð 150
þús. eða eftir samkomul. S. 845 6061.

Hunday Accent ‘95, 1500, ssk. Ek. 150
þús. Tilboð óskast. S. 821 2666 & 587
3042.

Honda Civic árg. ‘91 ek. 199 þ. Mikið
endurnýjaður, gott ástand. Verð 60
þ./tilboð. Uppl. í s. 891 9933.

VW Golf árg. ‘97, ekinn 120 þ. Verð 250
þús, lítið f fínan bíl! Uppl. í s. 698 4459.

Toppeintak af Toyota Corolla, árg. ‘98,
ek. 67 þús., sjálfskiptur. Góð smurbók,
tveir eigendur frá upphafi. Verð kr. 500
þús. Uppl. í síma 820 6571.

Til sölu MMC Lancer GLXi árg. ‘95,
sjálfsk., ek. 100 þús. Vel með farinn. V.
290 þús. Uppl. í s. 891 6503 & 861
2736.

Til sölu. Opel Astra station ‘96. Ek.
100.000 km. Verð 290 þ. Uppl. í síma
824 1836.

Til sölu Subaru Legacy Wagon árg. ‘95,
ek. 165 þús., beinsk., 2000 vél. Glæsi-
legur bíl. Uppl. í s. 892 9610.

Nissan Almera árg. ‘00 ek. 52 þús. Verð
690 þ. 180 þ. út og afb. 11 þús. á mán.
S. 869 7177.

Svört Opel Astra 2000 árg. ek. 69.000
þús. flottur og vel með farin tilboð
óskast. Dísa s. 869 9133.

honda civic 1,6 vti v-tec “99 ek
130000km . kraftpúst/sía. 18” felgur og
lækkunar gormar geta fylgt. tilboð uppl.
í s:8697619/8676653

Frábær bíll fyrir veturinn! Fjórhjóladrif-
inn M. Benz 300 E 4-matic. Árg. ‘92.
Dökkblár, ek. 230 þús. ssk., dráttarkúla,
viðhald hjá Ræsi. V. 675 þús. S. 562
2294 og 821 5022.

Volvo S70 árg. ‘97, 2.5 L, 20 v., leður,
ssk., álf., ek. 160 þús. Smart bíll. Þjón-
ustubók fylgir. Verð 980 þús. Uppl. í s.
822 6131.

Toy. Corolla vvt-i árg. ‘00, ekinn 100
þús. km. Rafm. í rúðum, CD, bsk., spar-
neytinn, mjög vel með farinn. sumard
fylgja. Verð 650 þús. S. 863 0287.

Toyota Yaris skr. dagur 05/’03, 3ja dyra,
beinsk., ek. 86 þús., bílalán. Verð 890
þús. Uppl. í s. 899 8822.

Suzuki side kick sport ‘96, ekinn 72 þ.,
einn eigandi, verð 675 þ. bensín/sjálfsk.
dráttarkúla. S. 693 5161

H. Accord 06.’03, ek. 54 þ., bsk. 1 eig-
andi, dekurbíll. Ný sumard.+vetard.
Ásett v. 1590 þ. Gott lán getur fylgt. S.
899 9096.

Renault Scenic RX4, árg. 2003, ek. 44 þ.
km. Silfurgrár, álfelgur, toppgrind, ABS,
nýleg dekk, o.fl. Verð 1.750 þús. Uppl. í
s. 844 2120 eftir kl. 16.

Toy corolla 1.6 sol sjálfskipt árg. ‘05, ek.
9000 km, 5 dyra, 1.580 stgr. Áhvílandi
1.380. Uppl. í s. 861 5360.

Tucson Sport V6 2,7. Ssk. samlitur,
spoiler, krókur, 18” álfelgur + snjódekk
á felgum. árgerð 11/04 2.700.000.
Uppl. í s. 892 2422.

M. Benz ML 320 AMG
Sport

árg. ‘01, ekinn 74 þús. m. Óaðfinnan-
legur bíll. í toppstandi. Topplúga, 20”
álfelgur, DVD, sjónvarp o.fl. Verð 3.490
þús. Áhv. 1.750 þús. Uppl. í s. 693
9030.

Jeep Grand Cherokee 2005 með nýja
laginu frá kr. 2.650.000! Valinn Jeppi
ársins 2005 af bílablöðum í USA.
Splúnkunýjir eða næstum nýjir lítið
eknir Jeep bílar langt undir markaðs-
verði. Útvegum einnig frá öðrum fram-
leiðendum, t.d. Ford og Hummer. Allt
að 5 ára ábyrgð og bílalán fæst á alla
bíla frá Islandus.com. Nýjir og nýlegir
bílar langt undir markaðsverði. Sími
552 2000 www.islandus.com

Nýja eða nýlega jeppa færðu ódýrara
hjá Islandus.com. Útvegum frá öllum
helstu framleiðendum langt undir
markaðsverði. 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

Nissan Patrol Luxary 3.0L ‘00, 38”
breyttur, ek. 131 þ. Mikið af aukahlut-
um. V. 2.980 þ. S. 894 3969.

Pajero ‘93, ek. 135 þ. Verð 630 þ. tilboð
530 þ. Uppl. í s. 897 9872.

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

Suzuki Sidekick ‘95, ek. 131 þ. 33” bíll,
30” fylgir, CD, CB, loftd., m.endurn. V.
300 þ. stgr. S. 865 2490.

Landcruiser 60 árg. ‘85 á 38’ dekkjum.
Biluð vél og önnur fylgir sem er í lagi. s.
892 2609.

2006 Ford F150 Lariat kominn og fæst
hjá Islandus.com undir markaðsverði!
Einnig Dodge RAM og Toyota Hilux
Diesel pallbílar á tilboðsverði. Hægt að
velja um fjölda lita og aukabúnað Við
útvegum allar gerðir pallbíla t.d. Ford
Explorer SportTrack, Nánari upplýsingar
í síma 552 2000 og á www.is-
landus.com www.islandus.com

Til sölu Benz Sprinter 212d. VSK sendi-
bifreið. Árgerð 1998, ekinn 270 þús.
km. Uppl. í síma 864 0101.

2 stk Chevy Pickup, árg. ‘88. Góðir til
flutninga undir krossara. Uppl. í s. 869
9330.

Góð vetrardekk 175/70R14 á stálfelg-
um undan Honda CRV 4 stk. 15”
stálfelgur. Álfelgur Ronal 5 með nýjum
Dunlop 195/65R15 sumardekkjum.
Upplýsingar í síma 897 4262.

Fjögur notuð Goodyear nagladekk til
sölu 2 15/65 R16. Uppl. í s.898 5598 &
421 5598.

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.

Alternatorar & Startarar í Fólksbíla,
Vörub. Vinnuv. Bátav. á lager og hrað-
sendingar. 40 ára reynsla. Bílaraf. Auð-
brekku 20. S. 564 0400.

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

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

Varahlutir

Vinnuvélar

Hjólbarðar

Mótorhjól

Sendibílar

Pallbílar

Jeppar

2 milljónir +

1-2 milljónir

500-999 þús.

250-499 þús.

0-250 þús.

Bílar til sölu

[ ALLAR SMÁAUGLÝSINGAR VIKUNNAR Á visir.is ]

SMÁAUGLÝSINGASÍMINN 
ER OPINN ALLA DAGA 
KL. 8–22

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

TIL BIRTINGAR NÆSTA
DAG ÞARF AÐ PANTA
FYRIR KL. 14.30

AFGREIÐSLAN ER OPIN:
MÁNUDAG TIL FÖSTUDAGS     8–18
LAUGARDAG OG SUNNUDAG 11–16 



Vandaðir hringstigar, ótrúlega hagstæð
verð, hæð stillanleg upp í 300cm.
Breiddir 120, 140 og 160 cm, 40mm
beykiþrep og beykihandlisti, verð frá
219.700-, stálþrep og plasthandlisti,
verð frá 158.000. Stigalagerinn, Dal-
brekku 26 s. 5641890.

Plasthúðað galvaneshúðað vírnet-
spanetspanel. 200cm hæð: verð 1,388
p/meter. Upplýsingar í síma 533 3700
Atlantskaup efh. 

Glæsilegur og frábær fyrir stóru brjóst-
in! 32-38 C-F verð kr. 3.990,- 3 tegund-
ir af buxum fást í stíl. Misty, Laugavegi
178, 105 Reykjavík sími 551 3366.
Mælum og veitum faglega ráðgjöf.

Til sölu 18 mán. 33” United sjónvarp +
sjónvarpsskápur. Uppl. í s. 822 2965.

Til sölu 2 sæti til Alicante á Spáni yfir
páskana. Verð 15 þús. Uppl. í s. 690
7224.

Gámur
24 feta gámur til sölu. Selst ódýrt. Uppl.
í s. 893 1424 & 862 1524.

Óska eftir góðu 10 feta snókerborði
undir 100.000 krónur. Einnig vantar 8
feta poolborð undir 60.000 krónum. Er
opin fyrir öllu t.d skiptum, tilboðum,
staðgreiðslu. Áhugasamir hafi samband
í síma 868 9449.

3ja ára þvottavél til sölu. Verð 5 þús.
Uppl. í síma 690 9108.

Get útvegað allar gerðir af harmonikk-
um. Notaðar og nýjar á frábæru verði. S.
690 2020. www.harmonikan.is

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

Til sölu genset rafstöð og rafsuða
mp5/170 amper. Uppl. í síma 893
6736 og 554 4736.

Notuð bílskúrshurð frá Hurðaborg fæst
fyrir lítinn pening. Ca 2,30 á hæð og
2,80 á breidd. Uppl. í síma 864 0499.

Kanadískt gæðaparkett til sölu 180 fm
af gegnheilu kanadísku gæðaparketi,
slípað og lakkað. Uppl. í síma 664 7000
eftir kl 17.00.

kr. 5.900.
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

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

Heildarlausn fyrir húsfé-
lög og fyrirtæki

Regglubundin þrif stigahúsa og fyrir-
tækja Gluggaþvottur,teppahreins-
un,bónvinna, o,fl Húsfélagaþjónustan
ehf s: 863-8855 husfelag@husfela.is
www.husfelag.is

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.

Get bætt við mig allri almennri smíða-
vinnu. Uppl. í s. 846 2003 Davíð.

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

Miðlun
Breski miðillinn Liz Lacey verður stödd
hér dagana 17-23 nóv.á vegum Heilun-
arsetursins Dvergshöfða 27. 2 .hæð. Í
boði eru einkatímar-tvö námskeið og
skyggnilýsing nánari uppl.og skráning
hjá Ragnheiði síma 868 3894, 567
7888 heilunarsetrid.is

Örlagalínan 908 1800 &
595 2001

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

908 6116 er spákonan Sirrý. Ástir, fjár-
mál, heilsa. Tímap. í s. 823 6393.

Englaljós til þín.
Ertu óhamingjusamur/söm? Viltu vita
meira?Tarot lestur og fáðu svör við
spurningunum þínum. 908 5050. Lára
kl. 16:00 til kl. 24:00.

Dulspekisíminn 908 6414. Símaspáin-
draumaráðn. Spák. Yrsa í beinu sam-
bandi. Hringdu núna!

Get bætt við mig allri almennri smíða-
vinnu. Uppl. í s. 846 2003 Davíð.

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

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

Þú getur það með Herbalife! 6 ára
reynsla/góð eftirfylgni. Edda Borg S.
896 4662.

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

Herbalife - nýr lífsstíll. Sveinbjörn s. 898
5434, netfang: svbjarna@simnet.is

10 grunnreglur fyrir þá sem þora! Ein-
faldar hollustureglur byggðar á því sem
virkar frá m.a. South Beach, Atkins, hrá-
fæði og nýja fæðupýramidanum. Hið
vinsæla fræðslu- og matreiðslunám-
skeið Þorbjargar næringarþerapista
D.E.T. og Umahro matlistarmanns. Ein
kvöldstund 16. nóvember, Maður Lif-
andi, Borgartúni 24. Verð 6.900 kr. inni-
falin ítarleg gögn og góðar ráðleggingar
og fullt af bragðbitum. Bókun i sími 692
8489 og tobba@10grunnreglur.com.
Nánari upplýsingar hjá www.10grunn-
reglur.com

Skovby borðstofusett til sölu. Stækkan-
legt borð, skápur, skenkur, 6 stólar.
Gegnheilt kirsuber. Vel með farið. Góð-
ur afsláttur. Til sýnis í dag frá 5-6. Nán-
ari uppl. í s. 856 7170.

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

Borðstofusett.
Til sölu vel með farið borðstofusett
(borð og 6 stólar) úr kirsuberjavið,
stærð á borði er meter x meter og met-
er x 2 metrar alveg útdregið, sanngjarnt
verð, uppl. í síma 699 6215.

Til sölu tveir Amerískir svefnsófar með
springdýnum. Uppl. í s. 822 5999.

Ódýrt borðstofuborð 140x90 cm og
glerskápur frá Habitat til sölu. Uppl. í s.
897 1617.

Til sölu fallegt og vel með farið rauð-
brúnt sófasett, 3+1+1. Verð 40 þús.
Uppl. í s. 894 5776 & 553 7785.

Pointer. Foreldrar eru alþj. meistarar
með hæstu skor í veiðiprófum. Blíðir
heimilishundar, frábærir veiðihundar. S.
897 5005.

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.

Hundaræktunin í Dals-
mynni

Var beðin um að selja 4 mán, Boston
Terrier hvolp. Uppl. í s. 566 8417.

Ísl. hvolpar án ættbókar, óska eftir góðu
heimili. Uppl. í s. 899 3660 eða hord-
ur.com\hvolpar

Til sölu chihuahua hvolpar. Upplýsingar
Anna s. 868 6058 & 551 9637
gessi@simnet.is

Vegna óviðráðanlegra ástæðna er 9
vikna Labrador hvolpur til sölu. Uppl. í
síma 869 6817.

Til sölu 1 árs gömul gullfalleg Silki-Terri-
er tík, ættbókarfærð. S. 899 9833 & 438
1344.

Pínkulítill Chihuahua strákur til sölu.
Gott verð. Tek Visa./rað. Uppl. í s 699
4668.

Til sölu 2 svartar poodle tíkur. Uppl. í s.
849 6700.

Ísbjarna og Zebraskinn kulusukart.com
S. 893 6262.

Gjafabréf frá Iceland express á 16.990
kr. til sölu á 14.000 kr. Gildir út árið! S.
866 0389.

www.sportvorugerdin.is

Fyrir veiðimenn

Ferðalög

Ýmislegt

Dýrahald

Húsgögn

Handverk - Námskeið
Brjóstsykurgerð - jólapokar - jóla-
kort - dúkar undir jólatré - jóla-

seríur - skartgripagerð - keðjugerð
og þæfing.

Heimilsiðnaðarskólinn. Laufás-
vegi 2, 101 Reykjavík. Sími 551
7800 & 895 0780. Opið frá kl.

12-16 alla virka daga.
hfi@heimilisidnadur.is

Námskeið

Fæðubótarefni

Heilsuvörur

Trésmíði

Spádómar

Snyrting

Dulspeki-heilun

Tölvur

Húsaviðhald

Hreingerningar

Verslun

Til bygginga

Vélar og verkfæri

Sjónvarp

Hljóðfæri

Heimilistæki

Óskast keypt

Til sölu
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Til sölu Husquarna riffill, 250 cal. m. kík-
ir. Uppl. í síma 893 6736 og 554 4736.

Eik-Eik
Er að taka inn eik í hesthús. Pantið tím-
anlega S. 691 8842.

Glæsileg íbúð eða allt húsið til sölu eða
leigu. Tvær 170m2 íbúðir til leigu, önn-
ur með húsgögnum. Einnig er hægt að
kaupa fasteignina samtals 440m2 og
þá fylgir til viðbótar 80m2 íbúð eða
vinnustofa. Mjög skemmtilega staðsett
umkringt útivistarsvæðum neðst í
Breiðholti, nálægt Mjódd, skólar, kirkjur,
íþróttamiðstöð og verslanir í göngufjar-
lægð. Nánari upplýsingar á netinu:
www.pulsinn.com/hus

173 fm íbúð á svæði 105 til leigu frá
nóv ‘05 til maí ‘06 Sími 862-9293 frá 9-
5

Þingholtin
4ra herb. 2 sv.herb. 2 stofur, 100 fm
góð íbúð á hæð í steinhúsi í nágrenni
við miðborgina. Leigist í 1 ár. Reyklaust
og skilvíst fólk sendi uppl. til FBL merkt
“Reglusemi2” fyrir fimmtud. 17. nóv.

2ja herb. íbúð til leigu, leigist aðeins
reyklausum og reglusömum. Uppl. í
síma 866 8710 e.kl. 12.00

Óska eftir að leigja 2-3 herb. íbúð á sv.
101 eða 105. Uppl. í síma 863 9459.

3ja herb. 90 fm íbúð á Holtinu í Hafna-
firði. Laus frá 1. des. Uppl. í s. 664 5584.

2 herb kjallaraíbúð í Nökkvavogi. Leiga
65.000 - trygging. Reyklaus. S. 896
5412.

2 herbergja góð íbúð til leigu í efra
Breiðholti. Uppl. í síma 897 2703 & 849
9991.

Ung hjón með 2 börn óska eftir leigu-
húsnæði (4 herb. eða stærra) í amk. 1
ár. Öruggar greiðslur. Íris s. 661 1864.

Par óskar eftir snyrtilegri 2 herbergja
íbúð, (ekki í kjallara) í langtímaleigu á
höfuðborgarsvæðinu. Á verðbilinu 50-
60 þús. Reglusemi og skilvísum greiðsl-
um heitið. Upplýsingar í síma 699
2778.

Tvær stelpur 19 og 20 ára óska eftir
íbúð í Rvk helst með húsgögnum. Uppl.
866 0140.

Reglusöm og reyklaus ung kvk leitar að
íbúð miðsvæðis RVK. Skilvísi heitið.
Greiðslugeta allt að 55 þ. S. 661 9591.

Þrítug kona óskar eftir íbúð á rólegum
stað á Höfuðborgarsv. Á 2 kisur. Skilvís
og reglusöm. Uppl. í s. 697 8663.

Mig vantar húsnæði. Einstaklings eða
2ja herbergja fyrir áramót á svæði 101
eða 105, er í námi, greiðslugeta 50-60
þús. Góð umgengni, reglusemi, öruggar
greiðslur, góð meðmæli. Eygló s. 690
9614.

Óska eftir glæsilegri 4-5 herb. íbúð, rað-
húsi eða einbýli til leigu í 2-5 ár. Góðri
umgengni og skilvísum greiðslum heit-
ið. Uppl. í s. 865 3430.

Einstæð móðir með 2 börn óskar eftir
2-3 herb. íbúð á höfuðb.sv. Greiðslu-
geta ca 50 þ. Reykleysi og reglusemi.
Uppl. í s. 517 5205 & 849 2546.

57 ára gömul reglusöm kona óskar eft-
ir lítlli íbúð eða stúdíó á höfuðborgar-
svæðinu skilvísum greiðslum heitið. S.
847 2319.

Óska eftir par-rað-einb. eða íbúð með
sérinngangi frá 1. jan. Uppl. í s. 849
6700.

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

Bakarí í Hfj. óskar eftir að ráða starfs-
mann í fullt starf í afgreiðslu sem fyrst.
S. 555 0480.

Óskum eftir rafvirkja til starfa sem fyrst.
Aðeins vanur maður kemur til greina.
Góð laun í boði. Upplýsingar veitir Ólaf-
ur í síma 820 7560. Einnig er hægt að
senda umsókn á rafstef@rafstef.is

Íslandspóstur leitar að hressu fólki á öll-
um aldri í útburð og flokkun á pósti í
Hafnarfirði og Garðabæ. Aðeins er unn-
ið á virkum dögum. Allar nánari upplýs-
ingar veitir Freydís í síma 565 0931 eða
825 1215. Einnig er hægt að senda um-
sóknir á www.postur.is

Smiðir eða vanir menn
óskast í byggingarvinnu. Góð laun í
boði fyrir góða menn, mikil vinna
framundan. Uppl. í s. 696 4772.

Góð laun í boði!
Óskum eftir borðdömum/dansara.
Reynsla ekki skilyrði. Uppl. í s. 868
6080.

Sölufólk óskast. Duglegt og ábyggilegt
sölufólk óskast til að selja jólakort fyrir
blindrafélagið. Góð sölulaun í boði.
Upplýsingar á skrifstofutíma blindarfé-
lagsins mánud. - föstud. að Hamrahlíð
17, 105 Rvk. S. 552 0000, og í tölvupósti
blind@blind.is

Eldhús - smurbrauð
Óskum að ráða reyndan starfsmann til
eldhússtarfa sem fyrst. Góður
starfsandi, góð laun. Upplýsingar næstu
daga á Jómfrúnni Lækjargötu 4.

Exton ehf leitar að starfsmanni við
mötuneyti fyrirtækisins. Um er að ræða
hlutastarf fyrripart dags sem felur í sér
matseld fyrir 15-20 manns. Allar upp-
lýsingar veitir starfsmannastjóri í síma
575 4610 eða andri@exton.is

Stundvís og reglusamur starfskraftur
helst með vinnuvélaréttindi óskast við
jarðlagnavinnu. Uppl. í s. 893 6448.

Starfsmaður óskast í efnalaug, 50-60%
starfshlutfall, möguleiki á meiri vinnu.
Uppl. í s. 564 6871 & 896 8171.

Skipstjóra vantar á 270 tonna netabát
sem fer til grálúðveiða. Svör sendist FBL
að Skaftahlíð 24 eða á smaar@visir.is
merkt “Sjórinn”

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

Hárgreiðslukona/maður óskast á flotta
stofu í miðbæ Reykjavíkur. Uppl. gefur
Tóta í síma 8477690

Óska eftir starfsfólki, helst vönum þak-
pappalögnum. Einnig óskast trésmiðir.
Uppl. í s. 896 4947 og 896 5424.

Ræstingaþjónustan sf óskar eftir starfs-
fólki til ræstingastarfa í hverfum 104,
105, 107 og 111. Nánari upplýsingar
eru veittar virka daga í síma 587 3111.

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

Sjáðu verðin. Finndu gæðin. Veitinga-
staðurinn Glóð-inn við Vesturbæjarlaug.

Stefán Máni í Stjörnuspeki á mbl.i.

Ég tapaði heyrnatækjum 26 okt. við
Elliðárdalinn fytir ofan stífluna Breið-
holtsmeginn. S. 843 0810.

Verkfæri
Þið sem vitið um verkfærin sem hurfu
úr húsi í Grímsnesi aðfaranótt mið-
vikud. 9/11 síðastliðinn. Vinsamlegast
hafið samband. Góð fundarlaun og
trúnaði heitið. Uppl. í s. 893 2853.

Tapað - Fundið

Einkamál

Hlöllabátar Ingólfstorgi
óska eftir starfsfólki á kvöldin og
um helgar (næturnar). Ekki yngri

en 18 ára.
Uppl. í s. 511 3500 & 861 0500

einnig á staðnum.

Veitingarhúsar vinna
Vegna anna viljum við bæta við

okku í eftirtalin störf. Pizzabakkar
fulltstarf. Afgreiðsla í sal fullt starf.

Afgreiðsla í sal hlutastarf um
helgar. Dyravarsla helgarvinna.
Uppl. og umsókir á staðnum
eða á www.kringlukrain.is

Járniðnaðarmenn
Óskum eftir að ráða vélvirkja og

járniðnaðarmenn. Tökum við
nemum.

Upplýsingar í síma 896 2336 &
896 2335.

Loftorka
Bifvélavirki

Loftorka óskar eftir að ráða bif-
vélavirkja á verkstæði sitt. Leitað

er eftir vönum manni með
reynslu í viðgerðum vörubíla og

vinnuvéla. Fyrirtaks vinnuaðstaða.
Fæði á staðnum og heimkeyrsla.
Einungis er leitað að manni með

réttindi.
Upplýsingar hjá Brynjólfi

Brynjólfssyni verkstæðisfor-
manni í síma 565 0877.

Bakaríið Austurver
Starfskraft vantar í Bakaríið Aust-

urver í afgreiðslu.
Uppl. í s. 695 4346, Ásta.

YFIRVÉLSTJÓRI
Berg Shipping spf óskar eftir að
ráða yfirvélstjóra á olíuskip sitt

M/T Keili. Umsækjendur þurfa að
hafa

VF-I réttindi.
Umsóknir sendist á tölvupóst-
fang gjons@simnet.is fyrir 22.

nóvember.
Allar nánari upplýsingar veitir

Gunnar Jónsson í síma 860-
6884

Sölumaður áskrifta
Leitum að hressu fólki í áskrifta-

sölu.
Kvöldvinna 4x í viku. Góð laun í

boði. Hafðu samband, við bíðum
eftir að heyra í þér !

Tímaritaútgjáfan Fróði ehf.
Höfðabakka 9, 110 Rvk. s. 515

5500 / askrift@frodi.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.

Mosfellsbakarí
Mosfellsbakarí á Háaleitisbraut

58-60, Rvk. óskar eftir góðu fólki
til starfa í afgreiðslu. Vinnutíminn
er frá 13:00-18:30 virka daga og

einn dag aðra hverja helgi frá
7:30 - 16:30.

Nánari upplýsingar veitir Ellisif
í síma 553 5280 eða 660 2153.

Bakaríið hjá Jóa Fel
Bakríið og sælkeraverslun Jóa Fel
Kleppsvegi. Vantar hresst og dug-

legt starfsfólk. Tvískiptar vaktir.
Uppl. á fást hjá Lindu í síma

863 7579 eða á staðnum. Bak-
aríið Hjá Jóa Fel, Kleppsvegi

152.

Viltu vinna með hressu
fólki á skemmtilegum

vinnustað?
Þá erum við að leita að þér. Okk-
ur vantar starfsmann í hlutastarf í

vaktavinnu sem er jákvæður,
hress og skemmtilegur. 18 ára

aldur er skilyrði.
Hlöllabátar Bíldshöfða. Upp-
lýsingar á staðnum og í síma

892 9846.

Atvinna í boði

Geymsluhúsnæði

Húsnæði óskast

Húsnæði í boði

Ýmislegt

Hestamennska
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SAMLESNAR AUGLÝSINGAR

Snilld
Aukavinna.com

Missið ekki af Romanov
sýningunni, leiðsögn kl 15 
Listasafn kópavogs,
Gerðarsafn 

Vesturbæingar ! 
Glóð-inn 
Vesturbæjarlaug 

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

Rimlagardínur í miklu úr-
vali.
Rúmfatalagerinnn- 
aðeins ódýrari.

Fullar búðir af jólakertum 

á frábæru verði
Rúmfatalagerinn- 
aðeins ódýrari.

Ljóslifandi tilboð.
Blómaval.

Jólakanna og 6 jólaglös 
verð aðeins 990,-
Rúmfatalagerinn- 
aðeins ódýrari 

Jólastemning í Uniku 
mikið úrval af fallegri
gjafavöru og jólaskrauti 
nýtt kortatímabil 
Unika, Fákafeni 9

Mammut kuldagallar 
verð aðeins 4.990,-
Rúmfatalagerinn- 
aðeins ódýrari.

Batman diskamottur 
verð aðeins 299,- 
Rúmfatalagerinn- 
aðeins ódýrari 

Jólahandklæði 
verð aðeins 299,- 
Rúmfatalagerinn- 
aðeins ódýrari. 

Sirius ljósaseríur,
afsláttarhelgi.
Garðheimar.

Ljósamyndir, 499 krónur.
Blómaval.

Englastyttur úr keramiki
verð aðeins 399,- 
Rúmfatalagerinn- 
aðeins ódýrari

Jólin þín byrja í 
Ikea.

Bingó í kvöld
Vinabær.

20% afsláttur af Harry
Potter.
Penninn-Eymundsson.

Jólainniskór á alla fjöl-
skylduna 
verð aðeins 499,- 
Rúmfatalagerinn- 
aðeins ódýrari

Flottar flíspeysur á dömur
og herra 
verð aðeins 990,- 
Rúmfatalagerinn- 
aðeins ódýrari.

Útitré með ljósum.
Verð frá 4900,-
Blómaval.

20% afsláttur af Harry
Potter.
Bókabúð Máls
og_Menningar.

Bingó í kvöld. Allir vel-
komnir.
Vinabær.

Nýtt kortatímabil.
Opið til sex um helgar.
Ikea.

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.

TIL SÖLU











































Thomas Cruise Mapother IV fæddist í New York árið
1962. Hann var afskaplega trúaður í æsku og staðráð-
inn í að verða prestur. Foreldrar hans voru mjög rót-
lausir og Tom eyddi æskuárunum á endalausu flakki.
Þegar hann var 14 ára hafði hann verið í 15 skólum,
bæði í Bandaríkjunum og Kanada. 
Í gagnfræðiskóla óx með Tom áhugi á leiklist og
áformin um að gerast prestur fengu að víkja. Hann
hætti í skóla og stefndi 18 ára gamall til New York. 
Næstu 15 ár voru lyginni líkast. Hann fékk fyrsta kvik-
myndahlutverkið 19 ára gamall, það var í myndinni
Endless Love sem varð mjög vinsæl. Þrátt fyrir að Tom
sé frekar lágvaxinn (hann er 1,70 metrar á hæð) og
ekki mjög hefðbundinn í útliti tók það hann aðeins
fimm ár að fá hlutverk í sumum af stærstu myndum

níunda áratugarins. Má þar nefna Top Gun (1986), The
Color of Money (1986), Rain Man (1988) og Born on
the Fourth of July (1989). Níu árum frá því að Tom hóf
leiklistarferil sinn var hann orðinn einn af hæstlaunuðu
leikurum heimsins með 15 milljónir dollara að meðal-
tali fyrir mynd. Hann lék í stórmyndum á borð við
Interview with the Vampire: The Vampire Chronicles
(1994), Mission: Impossible (1996) and Jerry Maguire
(1996) en fyrir þá síðastnefndu hlaut hann tilnefningu
til Academy Award. 
Árið 1990 gerðist Tom meðlimur í Vísindakirkjunni og
sagði það henni að þakka að hafa læknast af lesblindu. 
Tom var giftur leikkonunni Nicole Kidman í 11 ár en í
apríl síðastliðnum byrjaði hann með ungu leikkonunni
Katie Holmes.

12.15 Lífið er... 12.45 Listin mótar heiminn
(3:5) 13.45 Honeyboy 15.10 Prinsinn og
betlarinn 16.05 Evrópukeppni félagsliða í
handbolta 17.50 Táknmálsfréttir 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 17.00 Supernanny
US (1:11) 17.45 Oprah (5:145) 

SJÓNVARPIÐ

22.45

HIMALAYA – L’ENFANCE D’UN CHEF

▼

Bíó

12.00

SILFUR EGILS

▼

Spjall

21.30

FASHION TELEVISION 

▼

Fræðsla

21.30

BOSTON LEGAL

▼

Drama

10.05

NOREGUR – TÉKKLAND

▼

Undank. HM

8.00 Morgunstundin 8.03 Engilbert 8.15
Hopp og hí Sessamí 8.43 Magga og furðudýr-
ið ógurlega 9.07 Disneystundin 9.08 Líló og
Stitch 9.30 Teiknimyndir 9.37 Mikki mús 9.59
Matti morgunn 10.15 Latibær 10.45 Spaug-
stofan 11.15 Hljómsveit kvöldsins 11.45
Kallakaffi

7.00 Barnatími Stöðvar 2 (Kýrin Kolla, Litlir
hnettir, Myrkfælnu draugarnir, Töfrastígvélin,
Addi Paddi, Pingu, Könnuðurinn Dóra,
WinxClub, Scooby Doo, Ginger segir frá,
Skrímslaspilið, Titeuf, Froskafjör, Nýja vonda
nornin, Stróri draumurinn, Home Improvem-
ent 3) 

18.30 Fréttir Stöðvar 2 
19.15 Jake in Progress (3:13) (Krísustjórinn)

Nýr bandarískur grínþáttur um ungan
og hungraðan kynningarfulltrúa í New
York. 

19.40 Sjálfstætt fólk 
20.15 Life Begins (1:8) (Nýtt líf) Ný þáttaröð

af þessum gamansömu bresku þátt-
um frá höfundum hinna vinsælu Cold
Feet. Í fyrstu þáttaröðinni stóð Maggie,
liðlega fertug tveggja barna móðir, á
krossgötum í lífi sínu eftir að karlinn
hennar Phil ákvað að ganga út, til
þess að „finna sig“. 

21.05 Blind Justice (13:13) (Blint réttlæti)
Hörkuspennandi myndaflokkur. 

21.50 The 4400 (5:13) (4400)  Bönnuð börn-
um.

22.35 Deadwood (8:12) (Childish Things)
Stranglega bönnuð börnum. 

23.30 Idol – Stjörnuleit 3 0.25 Over There
(2:13) (B. börnum) 1.10 Crossing Jordan
(12:21) 1.50 Minority Report (Str. b. börnum)
4.10 After the Storm (B. börnum) 5.50 Fréttir
Stöðvar 2 6.35 Tónlistarmyndbönd frá Popp
TíVí

0.30 Útvarpsfréttir í dagskrárlok 

18.30 Hanasúpan Leikin barnamynd frá Finn-
landi.

18.50 Lísa (5:13) Sænskur teiknimyndaflokk-
ur.

19.00 Fréttir, íþróttir og veður 
19.30 Kallakaffi (8:12) Ný íslensk gaman-

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

20.00 Edduverðlaunin 2005 Bein útsending
frá afhendingu Edduverðlaunanna, ís-
lensku kvikmynda- og sjónvarpsverð-
launanna á Hótel Nordica. Kynnir er
Þorsteinn Guðmundsson og útsend-
ingu stjórnar Haukur Hauksson.

22.20 Helgarsportið Þáttur um íþróttir helgar-
innar heima og erlendis. 

22.45 Himalaja – Bernskuár höfðingja
(Himalaya – l'enfance d'un chef)
Frönsk/nepölsk bíómynd frá 1999. 

15.35 Real World: San Diego (21:27) 16.00
Veggfóður 16.50 The Cut (11:13) 17.30 Fri-
ends 4 (17:24) 17.55 Idol extra 2005/2006 

18.30 Fréttir Stöðvar 2 
19.00 Girls Next Door (3:15) 
19.30 Hogan knows best (6:7) 
20.00 Ástarfleyið (3:11) 
20.40 Laguna Beach (6:11) 
21.05 My Supersweet (6:6) 

21.30 Fashion Television (2:34) Í þessum
frægu þáttum færðu að sjá allt það
heitasta og nýjasta í tískuheiminum í
dag. Á síðustu 20 árum hefur enginn
annar þáttur kynnt nýjustu tískuna
jafnglæsilega og Fashion Television
hefur gert. Hvort sem það eru nýjustu
fötin, þotuliðið í salnum eða lætin
bak við tjöldin, þá sérð þú það fyrst
hér í Fashion Television og það á
fremsta bekk.

21.55 Weeds (6:10) (Dead In The Nethers) 
22.30 So You Think You Can Dance (6:12)

Framleiðendur American Idol eru
komnir með nýjan raunveruleikaþátt.

10.15 Þak yfir höfuðið (e) 11.00 Sunnudags-
þátturinn

19.00 Battlestar Galactica (e) Það
20.00 Popppunktur 
21.00 Rock Star: INXS Í þættinum Rockstar er

leitað að nýjum söngvara fyrir
áströlsku rokksveitina INXS. Sérvaldir
dómarar, áhorfendur og auðvitað
hljómsveitarmeðlimirnir sjálfir gefa
keppendum einkunn og sá sem
stendur uppi sem sigurvegari mun
syngja með hljómsveitinni á risatón-
leikum, sem jafnframt verða þeir
fyrstu í tónleikaferð INXS um heiminn.

21.30 Boston Legal – NÝTT! Brad verður
hrifinn af kúnna sem hann er að
verja. Hún segist vera lesbísk en hann
er sannfærður um að svo sé ekki.
Cathrine Piper er ný á lögmannastof-
unni og flestum starfsmönnum stof-
unnar finnst að hún mætti vanda mál
sitt örlítið betur.

22.30 Rock Star: INXS 

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 Summer Catch 8.00 The Santa Clause 2
10.00 2001: A Space Travesty 12.00 My
Boss's Daughter 14.00 Summer Catch 16.00
The Santa Clause 2 18.00 2001: A Space Tra-
vesty 20.00 The Others Umtöluð spennu-
mynd. 22.00 Matchstick Men Þrælfyndin og
dramatísk glæpagamanmynd. 0.00 Shot in
the Heart (B. börnum) 2.00 Animal Factory
(Str. b. börnum) 4.00 Matchstick Men (B.
börnum)

OMEGA E! ENTERTAINMENT

12.00 It's Good To Be 12.30 The Soup UK 13.00 50 Stea-
miest Southern Stars 14.00 50 Steamiest Southern Stars
15.00 The E! True Hollywood Story 17.00 The E! True
Hollywood Story 19.00 The Soup UK 19.30 It's Good To
Be 20.00 E! Entertainment Specials 21.00 Fight For
Fame 22.00 Rich Kids: Cattle Drive 23.00 Wild On Tara
23.30 Party @ the Palms 0.00 The Soup UK 0.30 Wild
On Tara 1.00 101 Sensational Crimes of Fashion!

AKSJÓN

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

8.00 England – Argentína 10.05 Noregur
– Tékkland 

23.30 Meistaradeildin í handbolta 

18.30 NFL-tilþrif Svipmyndir úr leikjum helg-
arinnar í ameríska fótboltanum.

19.00 Ameríski fótboltinn (Miami – New
England) Bein útsending frá ameríska
fótboltanum.

21.30 NBA TV Daily 2005/2006 (Philadelphia
– LA Lakers) Útsending frá NBA 

13.25 Ice fitness 2005 15.55 Bandaríska
mótaröðin í golfi 16.50 Meistaradeildin í
handbolta

14.30 Fulham – Man. City frá 5.11 16.30
Aston Villa – Liverpool frá 5.11 

18.30 Everton – Middlesbrough frá 6.11 
20.30 Spurningaþátturinn Spark (e) Spark er

splunkunýr spurningaþáttur um fót-
bolta og fótboltatengt efni. Höfundur
spurninga og spyrill er Stefán Pálsson
og með honum sem spyrill og sérleg-
ur stuðbolti er Þórhallur Dan. 

21.00 Dagskrárlok

STÖÐ 2 BÍÓ

Í hvaða kvikmynd hljómaði þessi setning: 

ÚR BÍÓHEIMUM

Svar:
Van Wilder úr kvikmyndinni Van Wilder
frá árinu 2002.

,,Worrying is like a rocking chair. It gives you
something to do, but it doesn't get you anywhere.“

Dagskrá allan sólarhringinn.
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Magnolia – 1999 Jerry Maguire – 1996 Rain Man – 1988
Þrjár bestu myndir
Tom:

Í TÆKINU 

Vildi ver›a prestur

TOM LEIKUR Í MINORITY REPORT Á STÖÐ 2 KL.01.50

ENSKI BOLTINN

23.40 Rescue Me (6:13) 0.25 Open Water 23.40 C.S.I. (e) 0.35 Sex and the City (e)
2.05 Cheers – 8. 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 Út-
varpsleikhúsið: Sálmurinn um blómið 14.10
Söngvamál 15.00 Nærmynd um nónbil 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 Andrarímur

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 19.30 Tónlist
að hætti hússins 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

8.05 Morgunandakt 8.15 Tónlist á sunnudags-
morgni 9.03 Lóðrétt eða lárétt 10.15 Goðsagn-
ir um landvinninga Spánverja 11.00 Guðs-
þjónusta í Lindarsókn í Kóparvogi 

TALSTÖÐIN FM 90,9

12.10 Silfur Egils 13.40 Sögur af Megasi 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 af Megasi e. 20.30 Silfur Egils e.
22.00 Sannar kynjasögur eftir Cheiro. 23.00
Frjálsar hendur Illuga Jökulssonar. 

0.00 Messufall e. 

9.00 Margrætt 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

Edduverðlaunin, íslensku kvik-
mynda- og sjónvarpsverðlaunin,
verða afhent við hátíðlega athöfn á
Hótel Nordica í kvöld. Fagmenn í
kvikmyndagerð og sjónvarpi hafa
greitt atkvæði og í kvöld verður
kynnt hvaða þættir, myndir og fag-
fólk hefur þótt skara fram úr á liðnu
ári, auk þess sem veitt verða heið-
ursverðlaun Eddunnar. Kynnir er
Þorsteinn Guðmundsson og útsend-
ingu stjórnar Haukur Hauksson.

VIÐ MÆLUM MEÐ...

Sjónvarpið kl. 20.00

Hátí› fyrir kvikmynda-
og sjónvarpsfólk

»

SKY NEWS
Fréttir allan sólarhringinn.

CNN INTERNATIONAL
Fréttir allan sólarhringinn.

FOX NEWS
Fréttir allan sólarhringinn.

EUROSPORT 
12.15 Tennis: WTA Tour Championships Los Angeles 13.30 Football:
World Cup Germany 14.30 Weightlifting: World Championship Doha
16.30 Weightlifting: World Championship Doha 17.00 Weightlifting:
World Championship Doha 19.00 Football: World Cup Germany 20.30
Motorsports: Motorsports Weekend 20.45 Olympic Games: Mission
to Torino 21.15 Tennis: WTA Tour Championships Los Angeles 22.15
Boxing 23.00 Tennis: WTA Tour Championships Los Angeles

BBC PRIME
12.00 Blue Planet – a Natural History of the Oceans 13.00 Classic
Eastenders 13.30 Classic Eastenders 14.00 Eastenders Omnibus
14.30 Eastenders Omnibus 15.00 Eastenders Omnibus 15.30
Eastenders Omnibus 16.00 The Life of Mammals 17.00 Last of the
Summer Wine 17.30 2 Point 4 Children 18.00 Down to Earth 19.00
Rick Stein's Food Heroes 19.30 Changing Rooms 20.00 No Going
Back 21.00 Top Gear Xtra 22.00 I'll Show Them Who's Boss 22.40
The Ship 23.30 Wildlife 0.00 Prohibition: 13 Years That Changed
America 1.00 Blood of the Vikings 

NATIONAL GEOGRAPHIC 
12.00 Paranormal? 13.00 Seconds From Disaster 14.00 Hogzilla
15.00 Cassandra Crossing 17.30 Storm Stories 18.00 San Francisco
Earthquake 19.00 When Expeditions Go Wrong 20.00 Megastructures
21.00 Seconds From Disaster 22.00 War of the Worlds – The Real
Story 23.00 Catastrophe 0.00 Seconds From Disaster 1.00 Witnesses
To Victory

ANIMAL PLANET 
12.00 Austin Stevens – Most Dangerous 13.00 Killing for a Living
14.00 The Life of Birds 15.00 Monkey Business 15.30 Meerkat Manor
16.00 Big Cat Diary 16.30 Predator's Prey 17.00 Crocodile Hunter
18.00 Lyndal's Lifeline 19.00 The Elephant's Empire 20.00 The Life of
Birds 21.00 Animal Cops Houston 22.00 Cell Dogs 23.00 Killing for a
Living 0.00 The Life of Birds 1.00 Lyndal's Lifeline 

DISCOVERY 
12.05 Extreme Engineering 13.00 Birth of a Sports Car 14.00 Myt-
hbusters 15.00 Brainiac 16.00 Deadliest Catch 17.00 Aircrash 18.00
Biker Build-Off 19.00 American Chopper 20.00 Mythbusters – Speci-
als 21.00 The Case Against Saddam 22.00 Zero Hour 23.00 Zero Hour
0.00 Poisonous Women 1.00 Spy

MTV
12.00 Movies Weekend Music Mix 12.30 Fabulous Life OF Cameron
Diaz 13.00 Mtv's Hot Popcorn Movie Awards Greatest Moments
13.30 All Eyes ON Tom Cruise 14.00 Movies Weekend Music Mix
14.30 Making The Movie Charlie & The Chocolate Factory 15.00 Trl
16.00 Dismissed 16.30 Just See Mtv 17.30 Trippin 18.00 World Chart
Express 19.00 Dance Floor Chart 20.00 Switched ON 21.00 Top 10 AT
Ten – Indie 22.00 I Want A Famous Face Ricky Martin 22.30 Mtv Out
Takes 23.00 Mtv Live Chemical Brothers 23.30 Mtv Live Queens OF
The Stoneage 

VH1
12.00 VH1 Weekly Album Chart 13.00 Top 100 21.00 The Greatest
23.00 VH1 Weekly Album Chart 0.00 VH1 Hits 5.00 VH1 Hits

CLUB
12.15 Hollywood One on One 12.45 Paradise Seekers 13.10 Staying
in Style 13.40 Matchmaker 14.10 Design Challenge 14.35 Lofty Ideas
15.00 Fantasy Open House 15.25 Completely Hammered 15.50 In-
sights 16.15 City Hospital 17.00 Yoga Zone 17.25 The Method 17.50
Crime Stories 18.40 Retail Therapy 19.10 Girls Behaving Badly 19.40
The Roseanne Show 20.30 Staying in Style 21.00 Cheaters 22.00
What Men Want 22.30 My Messy Bedroom 23.00 Spicy Sex Files 0.00
Women Talk 0.30 Ex-Rated 1.00 Hollywood One on One 1.25
Hollywood One on One 

CARTOON NETWORK
12.00 Cow and Chicken 12.30 Courage the Cowardly Dog 13.00
Dexter's Laboratory 13.30 The Powerpuff Girls 14.00 The Grim
Adventures of Billy & Mandy 14.30 Ed, Edd n Eddy 15.00
Transformers Energon 15.30 Beyblade 16.00 Hi Hi Puffy AmiYumi
16.30 Atomic Betty 17.00 Foster's Home for Imaginary Friends 17.30
Looney Tunes 18.00 Duck Dodgers in the 24 1/2 Century 18.30
Charlie Brown Specials 19.00 What's New Scooby-Doo? 19.30 Tom
and Jerry 20.00 The Flintstones 20.30 The Jetsons 20.45 The Jetsons
21.00 Droopy Master Detective 21.30 Scooby-Doo 22.00 Tom and
Jerry 23.00 Dexter's Laboratory 23.30 The Powerpuff Girls 0.00
Johnny Bravo 0.30 Ed, Edd n Eddy 1.00 Skipper & Skeeto 

JETIX
12.05 Braceface 12.35 Ubos 13.05 Digimon II 13.30 Moville Mysteries
14.00 Super Robot Monkey Team Hyperforce Go! 14.30 Totally Spies
15.00 Martin Mystery 15.30 A.T.O.M. Alpha Teens on Machines 16.00
Pucca 16.05 Spider-Man 16.30 Pucca 16.35 Totally Spies 

MGM
11.10 I Want to Live 12.45 Devil's Brigade 14.55 Till There Was You
16.25 Timestalkers 18.00 A Dangerous Woman 19.40 The Crook
21.40 Foreign Intrigue 23.20 The Program 1.15 Midnight Witness 

TCM
20.00 The Naked Spur 21.35 The Formula 23.30 The Girl and the
General 1.15 Clash by Night 3.05 Without Love

HALLMARK
11.45 Jim Henson's Jack And The Beanstalk 13.30 Escape from
Wildcat Canyon 15.15 Boyfriend For Christmas 17.00 Wedding Daze
18.30 Hawking 20.00 Law & Order 21.00 Icon 22.45 Brotherhood of
Murder 0.30 Law & Order 1.30 Icon

BBC FOOD
12.00 Ching's Kitchen 12.30 The Tanner Brothers 13.00 Full On Food
14.00 Off the Menu 14.30 My Favourite Chef 15.00 My Favourite Chef
15.30 Dinner in a Box 16.00 The Naked Chef 16.30 Saturday Kitchen
17.00 Tyler's Ultimate 17.30 Safari Chef 18.00 Ainsley's Gourmet
Express 18.30 Worrall Thompson 19.00 Sophie's Weekends 19.30
Paradise Kitchen 20.00 United States of Reza 20.30 The Tanner
Brothers 21.00 Rachel's Favourite Food 21.30 Made to Order 22.00
The Hi Lo Club 22.30 Ready Steady Cook 

DR1
11.55 Kærlighed uden grænser 12.25 Læs for livet 12.55 DR
Dokumentar – Hævet over mistanke 13.35 Nationen 14.00 Slottet
15.20 HåndboldS¢ndag 17.00 Sigurds Bj¢rnetime 17.30 TV Avisen
med Sport og Vejret 18.00 'Allo 'Allo! 18.30 Sådan ligger landet 19.00
•rnen 20.00 TV Avisen 20.15 S¢ndag 20.45 S¢ndagsSporten 21.00
De skrev historie 21.40 Blind Justice 22.20 OBS 22.25 Dogumentar –
Typisk dansk 23.25 D¢dens Detektiver

SV1
12.00 På spåret 13.00 Nålsögat 14.00 Rally-VM: Australien 15.00
Dokument utifrån: Vad gör Iran med sitt uran? 16.00 Gränslös kärlek
16.30 Om barn i förskolan 17.00 Tre Kronor live: Karjala Cup 17.15 Tv-
huset 18.30 Rapport 19.00 Lite som du 19.30 Sportspegeln 20.15
Stopptid 20.20 Agenda Europa 21.15 Karriär 21.45 Vetenskap – Ma-
teriens mysterier 22.15 Rapport 22.25 Design 365 22.30
Kommissionen 23.15 Sändning från SVT24 
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Þorsteinn Guðmundsson
verður kynnir í ár








