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Nýr Jeep Gr. Cherokee SRT8 2006. Vél
6,1L, 415 hö. Sjálfskiptur, “20 álfelgur,
Leður og rússkin innrétting, sportsæti,
sportfjöðrun, allt rafknúið, DVD fyrir aft-
ursæti, ofl.ofl. Okkar verð 6.263 þús-
und.

Sparibíll ehf
Skúlagötu 17, 101 Reykjavík

Sími: 577 3344
www.sparibill.is

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

ur.is/magnusson

Nýr Land Rover Sport bensín 4400cc.
300 hestöfl, 19” dekk, ABS, álfelgur,
geislaspilari, glertopplúga, GPS stað-
setningartæki, hiti í sætum, hraðastillir,
leðuráklæði, loftkæling, Xenon aðalljós.
Verð 8.790.000. Fleiri litir fáanlegir.
Ágúst s. 862 2000 e -mail magnus-
son@internet.is myndir, www.bilasol-
ur.is/magnusson

M. Benz E 500, ek. 38 þ. km, árg. 2003,
18” álfelgur, ABS, leðuráklæði, loft-
púðafjöðrun, Xenon aðalljós ofl. Verð
5.900 þ. Ágúst s. 862 2000,myndir,
www.bilasolur.is/magnusson

Porsche Cayenne S árg. 2004, ek. 45 þ.
km, ný vetrardekk, 20” Turbo felgur.
Áhv. bílalán, 346 hö, leðuráklæðiopp-
lúga - Xenon aðalljós ofl. Verð 6.980 þ.
Sími Ágúst 862 2000, e-mail magnus-
son@internet.is myndir, www.bilasol-
ur.is/magnusson

M. Benz E 200 K Classic (W211),
6/2004, ek. 26 þ. km, 16” álfelgur, ESP
stöðugleikakerfi, CD, glertopplúga,
hraðastillir, rafdrifin sæti og fl. Verð
3.900 þ. Allir litir fáanlegir. Ágúst s. 862
2000 e-mail magnusson@internet.is,
www.bilasolur.is/magnusson

Range Rover TD 6 07/2002, 225 hö. Ek.
89 þ. km, 18” álfelgur, ABS, glertopp-
lúga, hraðastillir, leðuráklæði, NAV+TV,
loftpúðafjöðrun, Xenon aðalljós, þjón-
ustubók. Verð 5.900.000 stgr. Ágúst s.
862 2000, myndir á www.bilasol-
ur.is/magnusson

Magnússon ehf.
Sími: 862 2000
a.magnusson

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

Til sölu Toyota Avensis St. ‘05, ek. 13
þús. Sumar og vetrardekk á felgum. Fal-
legur bíll. Uppl. í s. 893 7518.

100% lán, aðeins yfirtaka, til sölu Opel
Vectra Elegance 2,2 árg. ‘03, ek. aðeins
23 þús. km, topplúga hraðastillir, tölva
o.fl. 2 dekkjagangar, fæst gegn yfirtöku
á bílasamningi. Uppl. í s. 896 5290.

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

Mercedes Bens árg. ‘89. Í góðu standi,
nýskoðaður. Uppl. í s. 862 9050.

Bens 309D,13 árgerð 1983 ekinn
129þkm og er fyrverandi skólabíll 25
manna rúta.Allur endunýjaður 1998 og
er með nýja afturhásingu og loftbrensu-
kerfi og olíumiðstöð. Mjög gott efni í
húsbíl.TLBOÐ ÓSKAST. Upplýsingar í
Gsm 8689882,Róbert.

VW Golf árg. ‘97, ek. 120 þús. Verð 250
þús, lágt verð fyrir góðan bíl! S. 698
4459.

Hvít Mazda 323 Wagon 4x4, ek.
140.000 km. Skoðuð í september
2005. Fjögur dekk á felgum fylgja með.
Uppl. í síma 588 6607 eftir kl. 19

Til sölu Nissan Almera ‘96, ek. 140 þús.
þarfnast smá aðhlynningar fyrir skoðun.
Fæst á 170 þús. Uppl. í s. 617 6031.

Sprengitilboð!
VW Polo ‘96, ekinn 120 þ. Sk. ‘06. Verð
240 þús, nú 149 þús. Uppl. í s. 663
0710.

Virkilega ódýrt! Vaxtalaust lán í 4 mán.
á völdum pökkum! Pyle.is S:893-1994

VW Golf árg. ‘94, ek. 170 þús. Mikið
endurnýjaður, sk. ‘06. Lítur vel út. Verð-
hugm. 170 þús. S. 821 9810 & 821
9809.

Daihatsu Charade ‘96, ek. 103 þ. 5
dyra. Tjónað framhúdd. V 150 þ. S 822
4167.

Til sölu Toyota Carina ‘93, sk. ‘06, Uppl.
í síma 844 1819.

Til sölu Cherokee Laredo árg. ‘88. Verð
120 þús. Uppl. í s. 692 4849.

Honda Civic árg. ‘91 með bilaða hedd-
pakkningu, fullur af bensín, verð
20.000. S. 698 3350.

Honda Civic árg. ‘91. Vel með farinn og
keyrður 92 þ. km. Nýtt púst, nýviðgerð-
ar bremsur, nýjir demparar og skoðað-
ur 2006. Tveir eigendur. Uppl. í síma
696 1057.

Suzuki Swift ‘92, 1600cc, 4x4, skoðun
‘06. Góður í vetrarfærðina. Verð 45.þús.
S.8616773

Renault Clio 97 til sölu. 1400 beinsk.
Ek. 127.000. V. 100.000 stgr. uppl.
8465559

Toppbíll til sölu!!
Honda Civic árg. ‘97, ek. 142 þús.,
álfelgur. Í toppstandi. Verð 430 þús.
Uppl. í s. 820 9496.

Til sölu Nissan Almera árg.99. ek.145
þús. 2 eigendur frá upphafi. Upplýsing-
ar 8698908

Dawoo Nubira station árgerð ‘99, 2000
vél, sjálfskiptur, rafdr.rúður og speglar,
central læs., með þjófavörn, ekinn
91.000. Sumard. á álfelgum fylgja með.
Verð 550.000 en selst núna á 420.000.
S-690-6005

Toy4Runner árg.’91 V6 ssk.31”dekk
ek160. centrallæsing.rafm.í rúðum.
staðgrv.270þús s.866-1870

Golf st 4x4 árg. ‘96 ek. 126 þús., góð
dekk, krókur, geislasp. Áhv. 270 þ. V.
440 þ. S. 825 6215.

VW Polo 1.4 árg. ‘99. Verð 450 þús.
Uppl. í s. 892 2762.

Chrysler Caravan 2.4, árg. 1996. Keyrð-
ur 104.000. Mjög gott eintak. Reyklaus.
Sumar- og vetrardekk. Verð 550-
600.000. Sími 690 0970 eða 552 3721.

Einn sá fallegasti Ford Focus 01/2001 til
sölu. ekinn 73000 km, 16” álffelgur
með heilsársdekkjum, upplýsingar í
síma 8930888

Mazda 626 árg. ‘99, góður fjölskyldubíll.
Lítið ekinn. Verð 890 þús. Uppl. í s. 699
7557.

Isuzu Trooper TDi 35’’ dráttarkúla, film-
ur, fjarstýrðar samlæsingar, reyklaust
ökutæki, smurbók, nýtt opið púst. Upp-
lýsingar síma 893 0693.

Dekurlimmi
Volvo S70 ‘00, ek. 94 þús. Leður, sjálfsk.
Verð 1.490 þús. Uppl. í s. 825 7568.

Chevrolet Tahoe Z-71. Árg.’02. 8 cyl, 5,3
L vél, leður, rafmagn í sætum, rúðum
og fl. Verð 3.990.000 þús. Áhvílandi 2,6.
Uppl. í s. 895 5577

Óska eftir rúmgóðum vinnubíl helst
station eða stærri, ekki verra ef hann er
dísel. Allt að 400 þús. stgr. Uppl. í s. 896
5511 Óskar.

Óska eftir að kaupa bíl, helst Subaru ‘87
og uppúr eða Toyota Touring. Aðeins
góðir bílar koma til greina, verður að
vera skoðaður. Uppl. í s. 866 9921.

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

Landcruiser 90VX 12/’00, átta manna
með dráttarkúlu. Glæsilegt eintak, reyk-
laus nánast eins og nýr. Aðeins keyrður
60.200. Verð 2.940.000. Sími 863 8777.

M. Benz ML 320 AMG
Sport

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

Isuzu Trooper 3.0 nýskr. 09/00 EK. 105
þús Verð kr. 1.850.000. upphækkaður,
góð nagladekk, og nýleg aukadekk á
álfelgum Jeppi í góðu standi. S.
8976770.

Landcruiser 80 árg. ‘92, ek. 375 þús. All-
ur nýtekinn í gegn. Ásett verð 1550 þús.
Tilboð eða skipti á ódýrari. Uppl. í s.
868 8701.

Nissan Patrol árg. ‘92, 37”, allur upp-
gerður. Verð 790 þús. Uppl. í s. 893
7203.

Jeep Wrangler 4,0 High Output árg. ‘91,
ek. 184 þús. Verð 500 þús. S. 894 1451.

Tilboð sem ekki má missa af. Ford 350
double cab, árg. 2003, ek. 32 þús. m.
Ásett verð 3.490 áhvílandi 1.800 þús.
Tilboð 3.150 þ. stgr. S. 699 5880 & 849
7300.

Ford Explorer ltd 04, með ÖLLU, dvd, 7
manna toppeintak 4190 þ. ekin 40 þ
km nánar 6956073,

Gallopper á Útsölu, árg 98, ek 86.500 -
sjálfsk, ný dekk, fínar felgur ofl. Fínn í
færðina í vetur. uppl í síma 867-7996 -
660-9403. fæst á 700Þ.

Ford Explorer XLT 2004 ekinn 48 þ. km,
sjálfskiptur, 7 manna ofl. á frábæru
verði. Uppl. í síma 898 3738.

Til sölu Toyota Landcruiser árg. 2000,
38” dekk, beinskiptur. Verð 3.200 þús.
Uppl. í s. 699 7720.

Toyota Hi-Lux Diesel árg. ‘99, ek. 220
þús., smurbók, ný dekk+felgur. Verð
930 þús. Ath. skipti. Sími 896 6366.

Nissan Terrano árg. 2000 ek. 109 þús.
sjálfskiptur dísel. Möguleiki að taka bíl
upp í. s. 6648203.

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

Honda XR 400 ‘05, nýtt hjól. Verð 395
þús. Sími 896 6366.

Til sölu sexhjól árg. ‘03 í toppstandi.
Uppl. í síma 693 5702 og 894 1705,
Óskar.

Þessu fjórhjóli + jeppakerru var stolið af
Kleppsvegi. Fundarlaun. Uppl. í s. 863
8007.

Polaris Sportsman 500 6x6 Árgerð
2004. Ekið 330 km. Verð 795.000 stað-
greitt. Eingin skipti eða uppítökur. Upp-
lýsingar í síma 825 0021

Vetrardekk á felgum undan Kia Sporta-
ger til sölu. Uppl. í s. 555 3729.

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.

Glæsilegt kóral fiskabúr
til sölu 600 L fiskabúr með öllu. Full-
komin hreinsibúnaður, góðar straum-
dælur. 100+kg liverock iðandi í lífi og
einstaklega góð flóra, 15 fiskar rækjur,
krabbar og stjörnufiskar. Stórkostlegt
augnarindi, 3 skápar undir. viltu fara af
stað með fiskabúr? Þetta er pakkinn!
Fyrirtæki get boðið viðhald með, gott
verð. Uppl. í s. 699 8038.

Til sölu

Varahlutir

Hjólbarðar

Fjórhjól

Mótorhjól

Pallbílar

Jeppar

Bílar óskast

2 milljónir +

1-2 milljónir

500-999 þús.

250-499 þús.

0-250 þús.

Bílar til sölu
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Þvottavélar
Til sölu nokkrar yfirfarnar þvottavélar.
Tökum bilað upp í. Sími 847 5545.

Sófasett 3+2+1, sófaborð, hornborð.
Dökkar hansahillur. Vínrauðar gardínur
16 lengjur. Gefins á sama stað gamalt
sófasett og fataskápur. GSM 695 8511

Til sölu sláttuvél, hjólbörur, eikarhurðir,
dekk 235/75 15, selst ódýrt. S. 222
2221.

Ættfræðiáhugafólk: GRASAÆTTIN er ný-
stárleg og fróðleg bók. Sími 561 2927.

Svefnsófi 8.000 kr., barnakerra, 5000
kr., bílstóll 9-18 kíló 5000 kr., dót og föt.
Uppl. í síma 8601178.

Stigar hringstigar og handrið á lager. Til
í 38mm þykku beiki, gler og einnig stál.
Mjög hagstætt verð. Einnig ryðfrí fittings
fáanleg á sama stað. Atlantskaup ehf.
Uppl. í s. 533 3700.

Saumlaus og fylltur kr. 1.995,- og buxur
í stíl kr. 995,- Misty, Laugavegi 178, 105
Reykjavík sími 551 3366. Mælum og
veitum faglega ráðgjöf.

Símkerfi (notað) óskast til kaups, fyrir
minnst 4 línur. Uppl. í síma 8212705.

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

Afkomendur Grasa-Þórunnar: GRASA-
ÆTTIN er tilvalin jólagjöf. Sími 561
2927.

Kr. 4.900 (fást í svörtu og
sand)

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

Kr.5.990 (fást í svörtu og
hvítu.)

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

Kona á besta aldri getur tekið að sér þrif
í heimahúsum 3-4 tíma á dag eða eftir
samkomulagi. Uppl. í s. 892 5085.

Tek að mér alhliða ræstingar í heima-
húsum, er vön. S. 849 0050.

Heildarlausn fyrir húsfé-
lög og fyrirtæki

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

Húsaviðhald.
Getum bætt við okkur verkefnum í
málningarvinnu, flísalögnum og fl.
Vönduð vinna. Upplýsingar í síma 892
2752 & 695 4661.

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

Flísalagninga fyrirtæki. Tökum að okkur
allar flísalagnir. S. 861 7294 & 691
2326.

Fyrirtæki sem sérhæfir sig í viðgerðum
innanhúss, málningarvinnu og trésmíði.
S. 861 7294 & 691 2326.

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

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.

Örlagalínan 908 1800 &
595 2001

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

Tökum að okkur uppslátt fyrir einstak-
linga og fyrirtæki. MG Hús s. 699 8128.

Getum bætt við okkur sólpöllum, skjól-
veggjum og allri almennri gipsvinnu.
Erum byrjaðir að taka niður pantanir
fyrir næsta sumar. Uppl. í s. 867 0791 &
865 1863.

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.

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

Fit - Pilates leikfimi Skráning á byrj-
endanámskeið núna 896 2300 og á
einka.is

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

Til sölu 2 franskir sófar og 2 hliðarborð.
Vel með farið. Uppl. í s. 896 1306.

Til sölu mjög fallegt Ambassador leður-
sófasett. Keypt í Öndvegi, lítið notað og
lítur mjög vel út. Uppl. í s. 552 6196 &
863 6196.haha

Til sölu ýmsir antíkmunir meðal annars
Guðmund frá Miðdal. Uppl. í s. 893
2179.

Betra verð á nuddbaðkörum, sturtuklef-
um, nuddpottum, baðinnréttingum og
eldhúsinnréttingum hjá Betra Heimili.
Upplýsingar í síma 517 4600.

Til sölu lítið notuð og í góðu lagi, 3 ára
(1 og hálft ár) Siemens uppþvottavél. S.
820 0961.

Óska eftir vel með förnu 26-30” sjón-
varpi og video. Uppl. í s. 431 1322 &
898 9479.

DALMATINER HVOLPA vantar gott
heimili. Hreinræktaðir og ættbókar-
færðir. Myndir: http://www.hibyliog-
skip.is Upplýsingar 8933985

Blóm og plöntur

Heimilistæki

Antík

Húsgögn

Snyrting

Fæðubótarefni

Líkamsrækt

Heilsuvörur

Trésmíði

Spádómar

Snyrting

Tölvur

Húsaviðhald

Í fjármálum, alhliða fjár-
mála- og rekstrarráðgjöf.

Skattskil og bókhaldsþjónusta
Endurskipulagning fjármála,

samningar við lögmenn, lána-
drottna og innheimtumenn, að-

stoð v/nauðungaruppboða, stofn-
un einkahlutafélaga ofl. Geymið

auglýsinguna.
SÍMI 517 1030 OG 822 9670

Kaflaskipti ehf. - Skipholti 5 -
Sími 517 1030 og 822 9670

kaflaskipti@rsg.is

Ráðgjöf

Ræstingar

Hreingerningar

Verslun

Bækur

Kynntu þér sjónvarp yfir
ADSL hjá Hringiðunni.

Sími 525 2400.

Tölvur

Sjónvarp

Óskast keypt
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Bingó í kvöld. Allir vel-
komnir.
Vinabær.

6 handklæði saman í
pakka. 
Verð aðeins 1690.-
Rúmfatalagerinn – 
aðeins ódýrari.

Þrír blómaskreytar sýna
það nýjasta í aðventu-
skreytingum um helgina.
Garðheimar.

2 stk. gæsadúnssængur
verð aðeins 9900.-
Rúmfatalagerinn – 
aðeins ódýrari.

Verðsprengja á gervi-
jólatrám.
Blómaval.

Batmann, Madagascar og
Barbie sænguverasett
verð aðeins 2990.-
Rúmfatalagerinn – 
aðeins ódýrari.

Húfur og vettlingar í
miklu úrvali fyrir alla
krakka
á frábæru verði.
Rúmfatalagerinn – 
aðeins ódýrari.

Jólin eru að koma með
KK og Ellen er komin í
verslanir.
12_Tónar

Sirius ljósaseríur, afsláttar-
helgi.
Garðheimar.

Fullar búðir af flottum
jólakertum.
Rúmfatalagerinn – 
aðeins ódýrari.

Lendir þú á lukkustund?
Garðheimar.

Þú færð jólagardínurnar
hjá okkur aðeins ódýrari.
Rúmfatalagerinn –
aðeins ódýrari.

Alpafjóla á 399 krónur.
Blómaval.

Ódýr og góð boxdýna
stærð 90x200
Verð áður 29.900.- Nú
aðeins 19.900.-
Rúmfatalagerinn – 
aðeins ódýrari.

Missið ekki af Romanov
sýnigunni, leiðsögn klukk-
an 2 og 3.
Listasafn Kópavogs,
Gerðarsafn.

Jólin þín byrja í 
Ikea.

Vatn er takmörkuð auð-
lind sem þarf að vernda:
Vatn fyrir alla.

Fullar búðir af inni og
útiseríum verð frá 149.-
Rúmfatalagerinn – 
aðeins ódýrari.

Vönduð og góð boxdýna
stærð 140x200
Verð áður 109.900.- Nú
aðeins 69.900-
Rúmfatalagerinn – að-
eins ódýrari.

Þrjár jölastjörnur á 999
krónur.
Blómaval.

Opið til sex um helgar.
Ikea.

Bingó í kvöld
Vinabær.

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

Ert þú að auglýsa á rétt-
um vef?
Smart.is

Ert þú smart á netinu?
Smart.is

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



Pointer. Foreldrar alþj.meistarar með
hæstu skor í veiðiprófum. Blíðir heimil-
ishundar, frábærir veiðihundar. S. 897
5005.

Vegna sérstækra aðstæðna vantar
DALMATINER par gott heimili. Ræktun-
arhundar Upplýsingar 8933985

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.

Vegna óviðráðanlegra ástæðna eru til
sölu 9 vikna Labrador hvolpur og 2ja
ára Rottweiler tík. Uppl. í síma 691
7306.

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

Gisting á spáni.
Íbúð til leigu í Barcelona, Costa Brava
og Menorca. Uppl. í s. 899 5863 &
http://helenjonsson.ws

Aðalfundur Hestamannafélagsins And-
vara verður haldinn mánudaginn 28.11
í Félagsheimili Andvara kl. 20.00.
Stjórnin.

Eru myndirnar þínar öruggar? Hrynur
talvan á morgun? Eru þær á geisladiski
sem endist í 6 ár? Er tekið afrit af mynd-
unum þínum reglulega þar sem þú hýs-
ir þær. Ef ekki, þá áttu á hættu að glata
þeim fyrir fullt og allt. Bíð upp á 5 gíga-
bæta fría vistun. Ótrúlegir möguleikar í
myndnotkun. Nánari upplýsingar;
heimsmynd@simnet.is eða 699 1114.

Jólakort með mynd af börnunum! Nú
þarf að fara að huga að jólakortunum.
Get boðið upp á jólakort með þinni eig-
in mynd, allt niður í 40 kr. stykkið. Tvær
gerðir. Mismunandi verð eftir stykkja-
fjölda. Heimsmynd ehf, heims-
mynd@simnet.is, sími 699 1114.

Bílskúr til leigu fyrir hreinlega starfsemi,
Hjallahlíð í Mosfellsbæ. Uppl. í s. 847
2819 & 561 3428.

4 herb. íbúð í lyftuhúsi á svæði 101
með húsgögnum til langtímaleigu.
Ábyrgir aðilar eingöngu. s. 8249092
Óskar.

Snyrtileg og rúmgóð 4ja herb íbúð til
leigu í 112 Rvk. Uppl. S. 663 9270.

Ný og ónotuð 108 fm, 3ja herb. íbúð til
leigu í Kópavogi. Uppl. í s. 467 1021 &
867 2035 eða fljot76@mi.is

3ja-4ra herb. íbúð í vesturbæ Kópavogs
til leigu. Laus strax. Uppl. í s. 863 9908
eftir kl. 12.

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

Óska eftir stúdíóíbúð, herb. með aðg.
að snyrt, ósamþ.íbúð eða íb.hæfum bíl-
skúr til kaups (eða leigu) á höf.b.sv,
helst Kópavogi. S. 862 4086, Hólmfríð-
ur.

Reyklaus og reglusamur karlmaður ósk-
ar eftir 2ja herb. íbúð. skilvísar greiðslur.
S. 868 5125.

Enstaklingsíbúð eða herbergi óskast til
leigu með stofu og eldunaraðstöðu frá
1.des. Uppl. í s. 567 6664 & 699 1566,
Gunnar.

Óska eftir snyrtilegri 2ja-3ja herbergja
íbúð á svæði 110, 111, 112 eða 113.
Reyklaus. Uppl. í síma 698 7758.

Til leigu 206 fm við Réttarholtsveg 3 í
Rvk. http://www.rettarholtsvegur.com
eða í s. 898 3677.

50 fm, 35 þús og 100 fm,
65 þús, húsn. í Skeifunni

til leigu.
Tilvalið geymsluhúsnæði. Innkeyrsludyr
á 100 fm. (ekkert útipláss). Uppl. í . s
892 0808.

Óskast til leigu / kaups á höfuðb.svæði
húsnæði á jarðhæð. 30-50 fm. Lítið
prentverk. Öruggar greiðslur. Uppl. í s.
693 1081.

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

Nokkur pláss laus í upphituðu geymslu-
húsnæði fyrir tjaldvagna, fellihýsi og
húsbíla á Höfuðborgarsv. Uppl. í síma
661 3131 & 897 2000.

Domino’s Pizza óskar eftir starfsmönn-
um í fullt starf og í hlutastarf. Frábær
starfsandi og skemmtilegur vinnustaður
fyrir hressa og duglega einstaklinga.
Áhugasamir sæki um á www.domin-
os.is

Rennismiður óskast-
framtíðarstarf

Vélvík ehf óskar að ráða rennismiði
með sveinspróf. Í boði eru góð laun á
afar velbúnu verkstæði þar sem verk-
efni eru fjölbreytileg. Tækifæri fyrir
vandvirka menn með metnað. Eldri
umsóknir óskast endurnýjaðar. Vélvík
ehf, Höfðabakka 1, 110 Reykjavík Sími
587 9960, netfang: velvik@velvik.is

Vaktstjóri á Pizza Hut
Pizza Hut leitar að vaktstjóra á
Sprengisandi. Starfið felst í þjónustu,
stjórnun vakta og mannastjórnun í
samráði við veitingastjóra. Hæfniskröfur
eru reynsla af þjónustu, mikil þjónustu-
lund, samviskusemi og hæfni í mann-
legum samskiptum. Æskilegur aldur 25
ára og eldri. Áhugasamir sendi inn um-
sókn á www.pizzahut.is sem fyrst eða á
Sprengisand. Nánari upplýsingar veitir
Þórey Björk veitingastjóri í síma 822
3642.

Viltu koma í Pizza Hut
liðið?

Pizza Hut getur bætt við sig starfsfólki í
hlutastörf í sal og eldhús. Lágmarksald-
ur er 18 ára. Áhugasamir sendi inn um-
sóknir á www.pizzahut.is eða
loa@pizzahut.is

Reyndan húsasmið vantar í starf verk-
stjóra. Upplýsingar gefur Jens í síma
696 9955.

Yfirvélstjóri
Yfirvélstjóri óskast á 105 tonna bát sem
gerður er út frá Þorlákshöfn og Sand-
gerði á tog/humarveiðar. Vélastærð
416 kw. Uppl. gefur Sigurður í s. 899
6361 & 852 2236 & Hjörleifur í s. 893
2017.

Óskum eftir bílstjórum, vélamönnum,
verkamönnum og viðgerðamanni fyrir
austan fjall. Uppl. í s. 862 0727.

Just-Eat.is vantar nokkra góða bílstjóra
á eigin bíl til að keyra út mat á kvöldin.
Uppl. í síma 820 6992.

Sendlastarf!
Óska eftir starfsmanni við útkeyrslu og
lagerstörf. Upplýsingar í s. 530 2700 á
skrifstofutíma. Ístak.

Björnsbakarí-vesturbæ óskar eftir að
ráða starfskraft til afgreiðslustarfa.
Vinnutími er frá kl. 7.30-13 og 13-18.30.
Áhugasamir hafi samban við Sigríði í
síma 699 5423.

Ölgerðin Egill Skallagrímsson ehf. óskar
eftir að ráða starfsfólk í fullt starf til þess
að sinna áfyllingum í verslunum á höf-
uðborgarsvæðinu. Leitað er að skilvirk-
um og ábyrgðarsömum einstaklingum.
Viðkomandi þarf að geta hafið störf
fljótlega og vera með bílpróf. Áhuga-
samir sendi umsóknir til Ölgerðarinnar
merktar “Áfylling” eða á netfangið
keli@egils.is

Ertu til í að reyna eitthvað nýtt. Getur þú
hugsað út fyrir “boxið”. Viltu auka tekj-
urnar þínar? Áttu 2 tíma til að kynna þér
málið. Hringdu þá í 699 1114.

Rizzo Pizzeria óskar eftir starfsfólki , fullt
af vinnu skemmtilegur starfsandi. Nán-
ari uppl. Hraunbæ 121

Háseta og stýrimann vantar á 150
tonna netabát frá Þorlákshöfn. Uppl. í s.
695 5796 & 892 0367.

Húsameistarinn Ehf óskar eftir mönn-
um vönum byggingarvinnu. Uppl. í s.
865 2954.

Heimilishjálp óskast
Óska eftir heimilishjálp (þrif og þvottur)
1-2 x í viku í Árbæjarhverfi. Uppl. í s.
863 5351.

Við leitum eftir hressilegu sölufólki á
aldrinum 30-55 ára í söluverkefni fyrir
jólin. Um er að ræða sölu á vandaðri
hágæðavöru! Góð sölulaun í boði.
Sendu okkur nafn þitt og síma í tölvu-
pósti á srs@internet.is

Járnabindingar
Vantar menn í járnabindingar, næg
vinna framundan. Uppl. í s. 899 7347.

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

Húsasmíðmeistari getur bætt við sig
verkefnum. Uppl. í s. 897 5347.

Viltu vera memm?
300 manns eru núna að spjalla saman
inni á einkamal.is. Eftir hverju ert þú að
bíða? Einkamál.is

Kona 68 ára óskar eftir að kynnast góð-
pum manni á líkum aldri, vinátta og fé-
lagsskapur. Svar sendist Fréttablaðinu
merkt 2005.

Einkamál

Atvinna óskast

Leikskólinn Hof, Gullteig
19

óskar eftir að ráða jákvæðan og
duglegan starfsmann í hlutastarf
eftir hádegi frá og með 1. des.

Upplýsingar gefur Sigrún Leik-
skólastjóri í s. 553 3590 & 553

9995

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

kaupum og Osta og sælkeraborð-
ið í Hagkaupum kringlunni. Vant-
ar fólk í eftirtalin störf: Í afleysing-
ar og aukavinnu við afgreiðslu í
Osta- og sælkeraborðinu í Hag-

kaupum kringlunni.
Áhugasamir sendið tölvupóst á

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

slóð 81a 101 Reykjavík

Rafvirkjar
Rafvirkjar eða rafvirkjanemar

óskast til starfa sem allra fyrst.
Upplýsingar í síma 660 0300

Sjómenn
Tvo vana háseta vantar á Eldham-
ar til netaveiða frá Grindavík strax.

Uppl. í s. 894 2013.

energia/smáralind
Óskum eftir starfsfólki í sal og

eldhús.
Upplýsingar í s. 864 6600 &

896 4000 eða senda á
energia@energia.is.

Pítan Skipholti
Óskar eftir starfsfólki í fullt starf í
vaktavinnu í sal. Góð laun í boð

fyrir rétt fólk. Framtíðarstarf.
Umsóknareyðublöð á staðnum

og einnig á www.pitan.is

Við bjóðum þér gott
starfsumhverfi!

Ingvar Helgason óskar eftir starfs-
mönnum við þrif og bón á nýjum

og notuðum bílum.
Taktu þátt í uppbyggingu í vax-

andi fyrirtæki.
Upplýsingar veitir Svanberg í

síma 525 8043. svanberg@ih.is
www.ih.is

Leikskólinn Sólborg.
Óskar eftir áhugasömu samstarfs-
fólki til starfa. Bjóðum góða leið-
sögn í skemmtilegu vinnu um-
hverfi. Erum með tvær lausar

stöður, önnur laus núna strax og
hin um áramótin.

Upplýsingar gefur leikskóla-
stjóri í síma 551 5380.

Leikskólinn Laufásborg,
Laufásvegi 53-55.

Starfsmann vantar í afleysingar í
100% stöðu, í 2-3 mánuði, Starf-

ið er laust nú þegar.
Upplýsingar gefur leikskóla-

stjóri í síma 551 7219.

Leikskólakennari eða
leiðbeinandi

Glaður og gefandi með trausta
reynslu af ungum börnum óskast
til starfa frá og með næstu ára-
mótum. Regnboginn er 3 deilda

skóli staðsettur á Ártúnsholti.
Áhersla er á gæði í samskiptum
og skapandi starf í anda Reggió-
stefnunnar. Einkunnarorð skólans
eru Börn eru merkilegt fólk. Skila-

staða. Jafnframt óskast traustur
einstaklingur í skilastöðu

seinnipart dags c. 25-30 % staða.
Allar nánari upplýsingar veitir
undirrituð í síma 557 7071 og

899 2056. Netfang: regn-
bogi@regnbogi.is Lovísa Hall-

grímsdóttir leikskólastjóri

Sagtækni auglýsir.
Steinsteypusögun!

Góður starfsmaður óskast í stein-
steypusögun og kjarnaborun. Gott

kaup fyrir góðan aðila. Góður
vinnustaður.

Upplýsingar í s. 893 3236.

Vantar þig góða vinnu?
Viltu vinna með skemmtilegu

fólki á Aktu Taktu? Ertu dugleg/ur
og mætir á réttum tíma í vinnu?
Góð laun fyrir líflegt og skemmti-
legt starf. Hentar best fólki 18-40

ára en allir umsækjendur vel-
komnir! Vaktavinna og hlutastörf í
boði. Aktu Taktu er á fjórum stöð-

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

síma 568 6836.

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

hópi af skemmtilegu fólki? Hentar
best fólki 18-40 ára, en allir um-
sækjendur velkomnir! Vaktavinna

og hlutastörf í boði. American
Style er á fjórum stöðum á höf-
uðborgasvæðinu. Upplýsingar

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

um.
Upplýsingar veitir starfs-

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

um.

Frábær tími framundan!
Erum að leita að nokkrum dug-
legum sölufulltrúum á höfuð-

borgasvæðinu til að kynna falleg
og vönduð dönsk föt á heima-

kynningum. Miklir tekjumöguleik-
ar!

Allar nánari upplýsingar gefur
Anna í síma 565 3900 milli 10
og 16 alla virka daga, eða á

anna@clamal.is

Veitingahúsa vinna
Vegna anna viljum við bæta við
okku í eftirtalin störf. Pizzabakari
fulltstarf. Afgreiðsla í sal fullt starf.

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

Atvinna í boði

Geymsluhúsnæði

Atvinnuhúsnæði

Húsnæði óskast

Húsnæði í boði

Ýmislegt

www.sportvorugerdin.is

Fyrir veiðimenn

Ljósmyndun

Hestamennska

Gisting

Ferðalög

30% Kynningarafsláttur
Erum þessa dagana með 30%

kynningarafslátt af Arden Grange
hágæða hunda- og kattafóðri í
verslunum Dýralands. Verð á 15
kg hundafóðri er frá kr 3.920,-

með afsl. og verð á 2,5 kg katta-
fóðri er frá kr 1.120,- með afsl.
Dýraland Mjódd, s. 587 0711,

Dýraland Kringlan, s. 588 0711
Dýraland Spöng. s. 587 0744.

Dýrahald
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Ulrich Thomsen fæddist á Fjóni í Dan-
mörku 6. desember árið 1963. Þegar Ul-
rich var ungur hélt hann til Beverly Hills
og vann þar sem pítsusendill. Hann
sneri þó fljótlega aftur til heimalandsins
og fékk hlutverk í leikriti í Nyborg. Stuttu
síðar komst hann inn í leiklistarskóla í
Odense og lauk síðan námi frá The Dan-
ish National School of Theatre og
Contemporary Dance árið 1993. 
Fyrsta kvikmyndahlutverk Ulrich var
aukahlutverk í mynd Ole Bornedal,
Nattevagten, árið 1994. Eftir það fékk
hann hlutverk í fjölda mörgum kvik-
myndum, meðal annars í myndinni De

største Helte eftir Thomas Vinterberg (1996),
Sekten eftir Susanne Bier (1997) og Blinkende
Lygter eftir Anders Thomas Jensen (2000).
Hann hlaut þó mesta athygli fyrir verðlauna-
mynd Thomasar Vinterbergs, Festen, árið 1998
þar sem hann lék soninn Christian. Fyrir hlut-
verkið hlaut hann ýmis verðlaun og tilnefningu
sem besti evrópski leikarinn. Í framhaldinu
varð hann eftirsóttur og heimsfrægur og fékk
meðal annars hlutverk vonda gæjans í James
Bond myndinni The World is not Enough árið
1999. Einnig lék hann í bresku myndinni Kill-
ing Me Softly á móti þeim Heather Graham og
Joseph Fiennes og í myndinni Max á móti
John Cusack.

12.20 Mannkyn í mótun (2:2) 13.05 Stór-
fiskar 13.35 Listin mótar heiminn (4:5)
14.35 Allt um pönkið 16.05 Meistaramót Ís-
lands í sundi 17.50 Táknmálsfréttir 18.00
Stundin okkar 

SKJÁREINN

12.00 Hádegisfréttir 12.25 Silfur Egils 13.55
Neighbours 14.15 Neighbours 14.35 Neigh-
bours 15.00 Neighbours 15.25 Neighbours
15.50 Það var lagið 16.50 Supernanny US
(2:11) 17.45 Oprah (8:145) 

SJÓNVARPIÐ

20.30 

ÖRNINN 

▼

Spenna

21.30

THE CLOSER

▼

Nýtt

21.30

FASHION TELEVISION 

▼

Lífsstíll

20.00

POPPPUNKTUR

▼

Keppni

21.50

CINCINNATI – INDIANAPOLIS

▼

AM .fótboltinn

8.00 Morgunstundin 8.03 Engilbert (21:26)
8.15 Hopp og hí Sessamí (29:52) 8.41 Magga
og furðudýrið 9.05 Disneystundin 9.06 Líló og
Stitch (48:65) 9.28 Teiknimyndir (10:42) 9.36
Mikki mús 9.58 Matti morgunn (13:26) 10.20
Latibær 10.50 Spaugstofan 11.20 Hljómsveit
kvöldsins 11.50 Kallakaffi (8:12) 

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) 11.35 You Are
What You Eat (5:17)

18.30 Fréttir Stöðvar 2 
20.05 Sjálfstætt fólk 
20.40 Life Begins (2:8) 

21.30 The Closer (1:13) (Makleg mála-
lok)Glænýir og hörkuspennandi
bandarískir lögguþættir sem frum-
sýndir voru í sumar vestanhafs og
hafa fengið góðar viðtökur áhorfenda
og gagnrýnenda. Brenda Leigh John-
son er ung og efnileg en sérvitur lög-
reglukona sem ráðin er til að leiða
sérstaka morðrannsóknadeild innan
hinnar harðsvíruðu lögreglu í Los Ang-
eles-borg. Bönnuð börnum.

22.20 The 4400 (6:13) (4400)Magnþrunginn
myndaflokkur. 

23.05 Deadwood (9:12) (Amalgamation and
Capital)Verðlaunaþáttaröð sem hefur
verið lýst sem Sopranos í villta vestr-
inu.  Stranglega bannað börnum 

23.55 Idol – Stjörnuleit 3 0.50 Idol –
Stjörnuleit 3 1.15 Over There (3:13) 2.00
Crossing Jordan (13:21) 2.40 Braveheart
(Stranglega bönnuð börnum) 5.35 Fréttir
Stöðvar 2 6.20 Tónlistarmyndbönd frá Popp
TíVí

23.50 Kastljós 0.15 Útvarpsfréttir í dagskrár-
lok

18.30 Sigurvegarinn Leikin barnamynd frá
Svíþjóð

18.50 Lísa (6:13) Sænskur teiknimyndafl.
19.00 Fréttir, íþróttir og veður 
19.35 Kastljós
20.00 Kallakaffi (9:12) 

20.30 Örninn (4:8) (Ørnen II) Danskur
spennumyndaflokkur um hálfíslensk-
an rannsóknarlögreglumann í Kaup-
mannahöfn, Hallgrím Örn Hallgríms-
son, og baráttu hans við skipulagða
glæpastarfsemi. Atriði í þáttunum eru
ekki við hæfi barna.

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

21.55 Sjónarhorn (P.O.V. – Point of
View)Dönsk bíómynd frá 2001.
Kamilla er að fara að gifta sig í Las Ve-
gas en stingur af á síðustu stundu, fær
far með ókunnugum manni á mótor-
hjóli og lendir í ýmsum ævintýrum. 

15.35 Real World: San Diego (22:27) 16.00
Veggfóður 16.50 The Cut (12:13) 17.30 Fri-
ends 4 (21:24) 17.55 Idol extra 2005/2006 

18.30 Fréttir Stöðvar 2 
19.00 Girls Next Door (4:15) (
19.30 Hogan knows best (7:7) (Hulk’s

Hobbies) Hulk Hogan er ekki einungis
frægasti glímukappi heims. 

20.00 Ástarfleyið (4:11) Sirkus er farinn af
stað með stærsta verkefnið sitt í
haust, veruleikaþáttinnÁstarfleyið. 

20.40 Laguna Beach (7:11)
21.05 Fabulous Life of (Fabulous Life of: Brit-

ney & Kevin)Í þessum frábæru þáttum
er farið á bakvið tjöldin með þotulið-
inu í Hollywood.

21.30 Fashion Television (3:34) 
21.55 Weeds (7:10) (Higher Education)
22.30 So You Think You Can Dance (7:12)

Framleiðendur American Idol eru
komnir hér með splunkunýjan raun-
veruleikaþáttþar sem þeir leita að
besta dansara Bandaríkjanna. 

9.45 Þak yfir höfuðið (e) 10.30 The King of
Queens (e) 11.00 Sunnudagsþátturinn

19.00 Battlestar Galactica (e) 
20.00 Popppunktur Skallapoppararnir Felix

og Dr. Gunni snúa aftur í haust með
tilheyrandi skarkala og látum. Þetta er
fimmta þáttaröðin af Popppunkti sem
er ekki undarlegt þar sem þátturinn
hefur notið verðskuldaðra vinsælda
allt frá því að hann hóf fyrst göngu
sína. Í haust etja kappi þær hljóm-
sveitir sem hrepptu efstu sætin í fyrri
þáttaröðum og því má með sanni
segja að sannkölluð stjörnumessa sé í
uppsiglingu. Það er því öruggt að
keppnin í ár verður harðari og
skemmtilegri en nokkru sinni fyrr.

21.00 Rock Star: INXS Í þættinum Rockstar er
leitað að nýjum söngvara fyrir
áströlsku rokksveitina INXS. 

21.30 Boston Legal Alan og Tara kíkja út á
lífið og Alan lendir í slagsmálum og
verður handtekinn í kjölfarið. 

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) 

6.20 The Cats Meow (Bönnuð börnum) 8.10
The Associate 10.00 Beautiful Girl 12.00 Billy
Madison 14.00 The Associate 16.00 Beauti-
ful Girl 18.00 Billy Madison 20.00 The Cats
Meow (Morð um borð) 22.00 Training Day
(Nýliðinn) Stranglega bönnuð börnum. 0.00
Braveheart (Stranglega bönnuð börnum)
2.55 On the Edge (Bönnuð börnum) 4.20
Training Day (Stranglega bönnuð börnum)

OMEGA E! ENTERTAINMENT

12.00 It’s Good To Be 12.30 The Soup UK 13.00
What Hollywood Taught Us About Sex 15.00 The E!
True Hollywood Story 17.00 The E! True Hollywood
Story 18.00 The E! True Hollywood Story 19.00 The
Soup UK 19.30 It’s Good To Be 20.00 The E! True
Hollywood Story 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 Craziest TV Moments 

AKSJÓN

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

8.30 World Golf Championship 2005 11.20
Spænski boltinn 

18.40 Ítölsku mörkin Öll mörkin, flottustu til-
þrifin og umdeildustu atvikin í Ítalska
boltanum frá síðustu umferð.

19.20 Ítalski boltinn (Ítalski boltinn
05/06)Bein útsending frá Ítalska bolt-
anum.

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

21.50 Ameríski fótboltinn (Cincinnati –
Indianapolis) Bein útsending frá am-
eríska fótboltanum.

13.00 World Golf Championship 2005 16.00
A1 Grand Prix 18.10 UEFA Champions
League

10.50 Man. City – Blackburn frá 19.11 12.50
Tottenham – West Ham (b) 15.15 Spurninga-
þátturinn Spark (e) 15.50 Middlesbrough –
Fulham (b) 18.00 Sunderland – Aston Villa
frá 19.11 

20.00 Helgaruppgjör 
21.00 Spurningaþátturinn Spark (e) 
21.30 Helgaruppgjör (e)
22.30 Dagskrárlok

STÖÐ 2 BÍÓ

Í hvaða kvikmynd hljómaði þessi setning: 

ÚR BÍÓHEIMUM

Svar:
John Lawrence úr kvikmyndinni Merry Christmas
Mr. Lawrence frá árinu 1983.

,,There are times when victory is very hard to
take.“

Dagskrá allan sólarhringinn.
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Max – 2002 Blinkende lygter – 2000 Festen – 1998 
Þrjár bestu myndir
Ulrich:

Í TÆKINU 

Úr sendlastörfum yfir í James Bond

ULRICH THOMSEN LEIKUR Í P.O.V. – POINT OF VIEW Í SJÓNVARPINU KL. 21.55

ENSKI BOLTINN

23.40 Rescue Me (7:13) 0.25 Good Bye Len-
in!

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

Viðmælandi Jóns Ársæls að þessu
sinni er íslenskur rithöfundur sem
ekki aðeins hefur öðlast hylli hér á
landi um langt árabil heldur einnig
utan landsteinanna. Jón Ársæll og
Steingrímur Jón sóttu Steinunni Sig-
urðardóttur heim, nánar til tekið
suður á bóginn til Suður-Frakklands,
þar sem hún býr með manni sínum
Þorsteini Haukssyni tónskáldi í
Montpellier. Jón segir að Steinunn
sé ein skemmtilegasta kona sunnan
Alpafjalla og heimsóknin hafi verið
veisla bæði fyrir efnið og andann.

VIÐ MÆLUM MEÐ...

Stöð 2 kl. 20.05

Veisla fyrir efni og anda

»

11.00 Cross-country Skiing: World Cup Beitostolen 13.00
Weightlifting: World Championship Doha 14.00 Bobsleigh:
World Cup Lake Placid 15.00 Cross-country Skiing: World
Cup Beitostolen 15.30 Bobsleigh: World Cup Lake Placid
16.00 Bobsleigh: World Cup Lake Placid 17.00 Cross-
country Skiing: World Cup Beitostolen 18.00 Fight Sport:
Fight Club 20.00 Motorsports: Motorsports Weekend 20.30
FIA Gt: Championship Dubai 21.30 Boxing 22.30 Olympic
Games: Mission to Torino 23.00 News: Eurosportnews
Report 23.15 Sumo: Aki Basho 0.15 News: Eurosportnews
Report

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 Trouble at the Top 22.40 The
Ship 23.30 Wildlife 0.00 Prohibition: 13 Years That Changed
America 1.00 Blood of the Vikings 2.00 Suenos World Span-
ish

NATIONAL GEOGRAPHIC
12.00 Paranormal? 13.00 Seconds From Disaster 14.00

Submarine Disasters – No Escape 15.00 Hostile Waters
17.00 Quest for Dragons 18.00 Eruption At Pinatubo
19.00 When Expeditions Go Wrong 20.00 Megastruct-
ures 21.00 Seconds From Disaster 22.00 Seconds From
Disaster 23.00 Catastrophe 0.00 Seconds From Disast-
er 1.00 Seconds From Disaster

ANIMAL PLANET
12.00 Austin Stevens – Most Dangerous 13.00 Killing for a
Living 14.00 Wild India 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 Wild India 21.00 Animal Cops Hou-
ston 22.00 Cell Dogs 23.00 Killing for a Living 0.00 Wild
India 1.00 Lyndal’s Lifeline 

DISCOVERY 
12.05 Ultimates 13.00 Secret Life of Formula One 14.00
Mythbusters 15.00 Brainiac 16.00 Deadliest Catch 17.00
Collision Course 18.00 Biker Build-Off 19.00 American
Chopper Special 20.00 Mythbusters – Specials 21.00 Street
Racing 22.00 Racer Girlz 23.00 Zero Hour 0.00 Addicted to
Death 1.00 Spy

MTV
15.00 Trl 16.00 Dismissed 16.30 Just See Mtv 17.30 Tripp-
in 18.00 World Chart Express 19.00 Dance Floor Chart
20.00 Switched ON 21.00 Shakira 5 Star Programming
23.00 Mtv Live Franz Ferdinand 

Sjálfstætt fólk

0.10 Útvarpað á samtengdum rásum

Steinunn Sigurðardóttir býr
í Frakklandi

12.00

SILFUR EGILS

▼

Spjall

12.00 Hádegisfréttir/Silfur Egils 14.00
Fréttir 14.05 Endurteknir þættir frá því fyrr
um daginn. Ísland í dag – samantekt, 15.00
Fréttaljós. 16.00 Fréttir 16.05 Silfur Egils.
18.00 Fréttayfirlit. 18.02 Ítarlegar veður-
fréttir. 18.12 Íþróttafréttir.
18.30 Kvöldfréttir
18.58 Yfirlit frétta og veðurs.

10.00 Fréttir og veðurlýsing. 10.05 Ísland í
dag – samantekt síðustu viku. 11.00 Frétta-
ljós – vikulegur fréttaskýringaþáttur í umsjón
fréttastofu NFS. 

19.10 Kompás - íslenskur fréttaskýringa-
þáttur. 

19.50 Endursýndir þættir helgarinnar.

▼

23.15 Endursýningar









Fljótsdalshérað
BLS. 2 Er afar fjölskylduvænt

Lagarfljótsormur
BLS. 2 Er lyngormur

Skógrækt
BLS. 2 Trjám fjölgar um landið

Strikið
BLS. 4 Nýja aðalgatan á 
Egilsstöðum

Eiðar
BLS. 4 Sinna Austfirðingum 
betur

Leiklist
BLS. 4 Líf og sál Fljótsdalshéraðs

Listamenn
BLS. 4 Fá betri aðstöðu

Hreindýr
BLS. 6 Þrífast fyrir austan

Álverið
BLS. 6 Teygir anga sína víða 

Skíðasvæði
BLS. 6 Góð aðstaða fyrir austan

Eldri borgarar
BLS. 8 Mikið félagslíf

Safnahúsið
BLS. 8 Miðstöð menningar

Framhaldsnám
BLS. 9 Af ýmsu er að taka

Unglingar
BLS. 9 Kraftur í austfirskum
unglingum

Kvikmyndahús
BLS. 10 Ofarlega á lista Elínar
Káradóttur

Skriðuklaustur
BLS. 11 Menningar- og 
fræðasetur

EFNISYFIRLIT

höfuðstaður á héraði
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SKIPT ÚR ÖÐRUM GÍR 
Í ÞANN FIMMTA
Hjalti Axelsson er varðstjóri 
á Egilsstöðum.   SJÁ BLS. 10

DAGAR MYRKURS
hátíð á Austurlandi. SJÁ BLS. 2



Á dagskrá Daga myrkurs var til
dæmis dimmt diskótek fyrir krakka í
sundhöll Seyðisfjarðar í gærkvöld,
ljós- og skuggaleikir á leikskólum í
Fellabæ, á Stöðvarfirði og Fáskrúðs-
firði í dag, margvíslegar listsýningar
víða um Austurland, og jafnframt
verður Seyðisfjörður almyrkvaður í
kvöld og getur fólk farið í aftur-
göngu um kaupstaðinn. Í Kaupvangi
á Vopnafirði verða magnaðar
draugasögur lesnar í kvöld. Róman-
tísk stemning verður á laugardags-
kvöld víðs vegar um Austurland, til
dæmis verður ástareldur kveiktur á
Mjóeyri við Eskifjörð og Langabúð á
Djúpavogi býður upp á seyðandi
myrkrastund. Á sunnudag verður svo
sýning og málþing haldið um
Brynjólf biskup Sveinsson og 17.
öldina á Skriðuklaustri, og á Minja-
safninu Burstafelli við Vopnafjörð

verður dagskráin Gamli bærinn í
rökkurró haldin, auk margs fleira.

Frekari upplýsingar um dag-
skrána má finna á vefslóðinni
http://isl.east.is. Í tengslum við
Daga myrkurs á Austurlandi verður
handverks- og listiðnaðarsýning
opnuð á Hótel Héraði síðdegis í dag.
Handverk og hönnun, Menningar-
ráð Austurlands, Markaðsstofa
Austurlands og Þróunarstofa Aust-
urlands standa að sýningunni, sem
ber nafnið Auður Austurlands.
Sýndir verða munir frá 24 hand-
verks- og listamönnum, og eru
munirnir unnir úr hráefni sem teng-
ist Austurlandi, svo sem hreindýra-
skinni, hreindýrshorni og beini, lerki
og líparíti. Áætlað er að sýningin
verði sett upp á fleiri stöðum á
landinu í ársbyrjun 2006. Aðgang-
ur er ókeypis.

Nálhús úr hreindýrshorni eftir Ritu Freyju Bach.

2 ■■■ { Austurland } ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Upplýsingaþjónusta 
Vegagerðarinnar
opin alla daga kl. 07:00 – 22:00 í vetur

Færð og veður

Textavarp síður 470–490

Talvél sími 1779

Engin gjöld eru tekin fyrir að leita 

upplýsinga hjá Vegagerðinni

1777

www.vegagerd in . i s

hátíð }

Þjóðsagan segir að kona nokkur
hafi gefið dóttur sinni hring úr
gulli. Stúlkan hafði heyrt að ef
maður léti orm liggja á gulli, þá
stækkaði það. Hún lagði því hring-
inn undir lyngorm og setti svo
bæði lyngorminn og hringinn ofan
í lítið skrín.

Þegar stúlkan leit í skrínið
nokkrum dögum síðar var ormur-
inn orðinn svo stór að skrínið var
farið að gliðna í sundur. Stúlkan
varð hrædd, þreif upp skrínið og
grýtti því og orminum út í Lagar-
fljót.

Um langa hríð vissi enginn af

orminum, en loks fór hann að bæra
á sér og drap þá bæði menn og
skepnur sem fóru yfir fljótið, og
teygði sig stundum upp úr fljótinu
og spjó eitri á bakkana.

Eins og gefur að skilja voru bág-
indin mikil sem af þessu sköpuðust,
og tókst engum að leysa úr vand-
anum um langa hríð.

Sumir segja að tveir galdramenn
hafi að lokum steypt sér í fljótið og
tókst þeim að binda ókindina niður
að framan og aftanverðu. Aðrir
segja hins vegar að Guðmundur
góði biskup hafi bundið orminn.

Enn eru til menn sem halda því

fram að ormurinn sjáist reka krypp-
una upp úr Lagarfljótinu, og eru
sumar þessar sögur frá allra síðustu
árum. Sagt er að hann stækki enn
og muni halda áfram að lifa á botni
Lagarfljóts alveg fram að
heimsendi, þegar hann á að losna
og leggja allt Fljótsdalshérað í eyði.

Ormsins er fyrst getið í annálum
1345, og var sagt að það boðaði
stórtíðindi þegar hann skyti upp
kryppum úr fljótinu. Nú hefur gas
fundist á tveimur stöðum, sem
streymir upp úr vatninu, og þykir
þar komin skýringin á Lagar-
fljótsorminum.

Lagarfljótsormurinn er lyngormur
Þjóðsagan um orminn í Lagarfljóti.

Brú liggur yfir Lagarfljótið við Egilsstaði, og ekkert sést í lyngorminn hroðalega á þessari mynd. FRÉTTABLAÐIÐ/FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Fljótsdalshérað afar 
fjölskylduvænt
Egilsstaðir er stærsta þéttbýlið innan sveitarfélagsins Fljótsdalshéraðs, sem varð til fyrir ári
síðan þegar Austur-Hérað, Fellahreppur og Norður-Hérað sameinuðust. Héraðið er það
fjölmennasta á Austurlandi, með um 3.500 íbúa.

Umhverfis þéttbýlið Egilsstaði eru
blómleg landbúnaðarsvæði og
smærri þjónustukjarnar á Hall-
ormsstað, Eiðum og Brúarási.
Sveitarfélagið er mjög víðfeðmt og
með þeim landmestu á Íslandi.

Með tilkomu álversins á Reyð-
arfirði eru fleiri og fleiri utan-
sveitarmenn farnir að líta Egils-
staði hýru auga, enda er margt þar
sem tryggir góðan lífstíl. Til dæm-
is er samfélagið mjög fjölskyldu-
vænt og býður upp á fjölbreytta
námsmöguleika. Fimm leikskólar
eru í Fljótsdalshéraði, fjórir
grunnskólar, þrír tónlistarskólar,
hússtjórnarskóli, menntaskóli og
góð aðstaða til fjárnáms á há-
skólastigi.

Aðstaða til íþróttaiðkunar er
mjög góð, hægt er að velja um
fjögur íþróttahús og þrjár sund-
laugar, þar er glæsilegur íþrótta-
leikvangur, skemmtilegur golfvöll-
ur og góð aðstaða fyrir hesta-
menn. Tvær félagsmiðstöðvar eru
á Fljótsdalshéraði og kaffi- og
menningarhús ungs fólks.

Fljótsdalshérað er rómað fyrir
náttúrufegurð og gott veðurfar,
sem minnir oft á loftslag á megin-
landi Evrópu. Skóglendi einkennir
svæðið og fjölmargir staðir eru vel
fallnir til útivistar. Mannlífið er
litskrúðugt og hlýlegt, rétt eins og
landslagið. Þar er afar fjölbreytt
og lifandi menningarlíf, öflug tón-
listar-, myndlistar- og leiklistar-

starfsemi og fjölþætt starfsemi í
klúbbum og félagasamtökum. Lif-
andi safnastarf býður upp á sér-
sýningar og ýmiskonar kynning-
ar- og skemmtidagskrár. Fjöldi ár-
vissra menningarhátíða er haldinn
á Fljótsdalshéraði með þátttöku
fjölda listamanna sem laða að fólk
úr öllum landshlutum, en mikill
straumur ferðamanna leggur leið
sína um Egilsstaði ár hvert, og er
aðstaða fyrir ferðamenn í Fljóts-
dalshéraði mjög góð, enda margt
að sækja til þessa landshluta. Þar
liggja krossgötur mikilvægra sam-
gönguleiða innan fjórðungs og til
annarra landshluta, þar er alþjóð-
legur flugvöllur og miðstöð land-
samgangna.

Egilsstaðir að haustlagi.

Vaxandi skógar víða 
Innan við tvö prósent af
landinu er skógi vaxin í
dag. Þó fer trjánum ört
fjölgandi, ekki síst vegna
starfa skógarbænda.

„Fljótsdalshérað er vagga bændaskóg-
ræktarinnar, þar sem bændur rækta
skóga á sínum jörðum með framlagi frá
ríkinu,“ segir Þröstur Eysteinsson, þró-
unarstjóri Skógræktar ríkisins.

Bændaskógrækt hófst í kringum
1970 í Fljótsdalshéraði með aðstoð
Skógræktarinnar. Í kjölfar niðurskurðar
vegna riðu á áttunda og níunda ára-
tugnum óx bændaskógræktin mikið, og
þá voru Héraðsskógar stofnaðir, en þeir
tóku við af Skógræktinni við að sinna
þörfum bændanna.

„Undanfarin fimmtán ár hefur þetta
verið mesta skógræktarátakið á tiltölu-
lega afmörkuðu svæði hér á landi, og er
í raun og veru fyrirmynd annarra

landshlutabundinna skógræktarverk-
efna,“ segir Þröstur. 70 til 80 prósent
allrar gróðursetningar á landinu fara
fram á vegum þessara verkefna.

Héraðsskógar kaupa mikið magn af
plöntum í einu og afhenda bændunum,
sem þeir svo gróðursetja á jörðum sín-
um. „Hér er markmiðið að úr verði
nytjaskógur, og það bendir allt til þess
að það takist,“ segir Þröstur, en Skóg-
rækt ríkisins veitir bændunum ýmis-
konar ráðgjöf og sinnir rannsóknum á
skógum og skógrækt.

Dagar myrkurs
SKAMMDEGISSKEMMTUNIN DAGAR MYRKURS HÓFUST Á
AUSTURLANDI Í GÆR. DAGSKRÁIN ER AFAR FJÖLBREYTT. 



Hver sem flú ert…

er n‡ persónuleg fjármálafljónusta sem er sér-

sni›in a› flínum flörfum og tryggir flér framúr-

skarandi fljónustu og meiri ávinning. Kynntu flér

máli› í næsta Sparisjó›i e›a á www.spar.is.

ánæg›ustu vi›skiptavinirnir í bankakerfinu sí›astli›in 6 ár   spar.isSexfaldur sigurvegari

Lán án ábyrg›armanna og afsláttur af lántökugjöldum

Frítt debetkort

200 fríar debetkortafærslur á ári*

Afsláttur af árgjaldi kreditkorts

Sérkjör hjá Ver›bréfafljónustu Sparisjó›sins

Endurgrei›sla persónutrygginga

Frábær tilbo› hjá Og Vodafone, Plúsfer›um og Úrval Úts‡n

…flá lögum vi› okkur a› flínum flörfum!

*Gildir í Gull- og E›alfljónustu
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Bæjarstjórnin á Fljótsdalshéraði
hefur opnað aðsetur á annarri hæð
við hlið bæjarstjórnarskrifstofanna
á Egilsstöðum þar sem hinir ýmsu
listamenn á Héraði geta fengið að-
stöðu til þess að sinna listum sín-
um. Meðal annars fara þar fram
listsýningar og tónleikar, hljóm-
sveitir geta æft, fólk getur fengið
aðstöðu til að mála og búa til önn-
ur listaverk, og hægt er að halda

myndlistarnámskeið í Kompunni.
„Aðstaðan er lánuð endur-

gjaldslaust, en fólk þarf að hafa
samband áður en það fær inni,“
segir Karen Erla Erlingsdóttir,
menningar- og frístundarfulltrúi
Fljótsdalshéraðs.

Eins sinna eldri borgarar bók-
bandi í Kompunni, leirlistakona
hefur aðsetur þar og til stendur að
vefari setji upp vefstól sinn þar.

Listamenn fá inni í
Kompunni
Bætt aðstaða fyrir listamenn á Héraði.

Leirlistakonan Anne Kampp hefur aðsetur í Kompunni.

Leiklistin er þeirra líf og sál
Leikfélag Fljótsdalshéraðs er kraftmikið leikfélag með vel yfir 100 meðlimi, og hefur fé-
lagið svo sannarlega ekki ráðist á garðinn þar sem hann er lægstur í uppfærslum sínum.

„Við erum svo heppin að vera með
fagfólk í flestum geirum sem koma
að leiksýningum, sviðsmynd, lýs-
ingu, förðun og svo framvegis. Þetta
er ekki fólk sem við höfum pantað,
heldur er þetta fólk sem hefur flutt
hingað, hefur unnið til dæmis í
Borgarleikhúsinu, og heldur áfram í
leiklistinni hér svo við njótum góðs
af,“ segir Þráinn Sigvaldason, for-
maður leikfélagsins.

Sautján manns stofnuðuð leikfé-
lagið í ágúst 1966, og nú, tæpum
40 árum síðar, er það enn ein af
aðal lífæðum Egilsstaða og ná-
grennis. Áhugi á leiklist á Héraði á
sér þó enn lengri sögu, en það var
tilkoma héraðsheimilisins Vala-
skjálfs árið 1966 sem olli straum-
hvörfum. Sviðið í Valaskjálf varð
aðalvettvangur sýninga félagsins
og margir stigu þar sín fyrstu spor
á leiksviði, en félagið hefur innan
sinna vébanda stóran hóp fólks
með mikla reynslu og þekkingu,
auk kraftmikillar unglingadeildar.

„Þrátt fyrir sjónvarps-, mynd-
banda- og tölvuvæðingu, er starf-
semin nú öflugri en nokkru sinni
fyrr og ekki útlit fyrir annað en að
félagið muni hér eftir sem hingað
til skipa stóran sess í menningarlífi

Héraðsbúa,“ segir Þráinn, og bætir
við að næstu tvö árin verði afar
skemmtileg, því haldið verður upp
á 40 ára afmæli félagsins með
pompi og prakt og, að sjálfsögðu,
ýmiss konar leiksýningum og uppá-
komum.

Félagið hefur sýnt rúmlega 50
leikrit, fyrir utan ýmiss konar
skemmtanir sem það hefur staðið
fyrir og tekið þátt í, svo sem árviss
jólaverkefni, barna- og unglinga-
skemmtanir, skáldakynningar og
17. júní hátíðarhöld. Auk þess held-
ur það margskonar námskeið á ári
hverju.

Meðal þeirra leikrita sem félagið
hefur sýnt eru Valtýr á grænni
treyju, Þorlákur þreytti, Gullna
hliðið, Piltur og stúlka, Karíus og
Baktus, Fiðlarinn á þakinu, Ævin-
týrariddarinn Don Kíkóti, Dagbók
Önnu Frank, Draumur á Jóns-
messunótt, og My Fair Lady, ásamt
fjölmörgum fleiri erlendum og ís-
lenskum verkum.

Um þessar mundir sýnir leikfé-
lagið Sex í sveit eftir Marc Camolett,
í leikstjórn Odds Bjarna Þorkelsonar.
Sýningin er haldin í félagsheimilinu
að Iðavöllum, sem leikfélagið hefur
gert upp á afar smekklegan hátt.

Jódís Skúladóttir og Friðjón Magnússon í hlutverkum sínum sem afbrýðisöm eiginkona og viðhald hennar í leikritinu Sex í sveit.

Uppákomur fyrir 
Austurland á Eiðum
Eiðastóll hefur nýverið ráðið starfskraft.
Ég hef verið að skipuleggja uppá-
komur sem eru meira ætlaðar fyrir
þá sem búa á Austurlandi,“ segir
Lára Vilbergsdóttir, nýráðinn starfs-
maður Eiðastóls, en Eiðar eru 12
kílómetrum norðan við Egilsstaði.
Á dagskránni eru dansnámskeið,
fyrirlestrar og þögul listsýning á
aðventu sem ætlað er að hjálpa
fólki að slaka á í jólastressinu.

Fyrir fjórum árum keyptu
Sigurður Gísli Pálmason og Sigur-
jón Sighvatsson eignir Alþýðu-
skólans að Eiðum með það í huga
að setja á fót alþjóðlega mennta-
og menningarmiðstöð. Síðan þá
hafa stakar uppákomur verið
haldnar að Eiðum aðallega á
sumrin, en nú er hafin vinna við

að gera framtíðarsýn Eiða að
veruleika. Fleira starfsfólk verður
ráðið um áramótin.

Lára Vilbergsdóttir var nýverið ráðin starfs-
maður Eiðastóls.

Strikið á Íslandi
Þjónustugata á Egilsstöðum ber kunnuglegt nafn.
Í sumar samþykkti bæjarráð Fljóts-
dalshéraðs tillögu skipulags- og
byggingarnefndar þess efnis að
verslunar- og þjónustugata sem
fyrirhugað er að liggi um nýjan
miðbæ Egilsstaða muni heita Strik-
ið.
Gatan verður mjög áberandi í nýja
miðbænum en hún verður bæði
hellulögð og malbikuð. Rauðleitum
náttúrulegum steinefnum verður
blandað saman við malbikið og því

mun gatan liggja sem rauðbrúnt
strik frá ráðhúsi bæjarins, sem ætl-
unin er að reisa við enda Striksins,
og í gegnum allan miðbæinn.
Við annan enda þess verður reist
veglegt menningar- og stjórnsýslu-
hús, en eins mun íbúðarhús aldr-
aðra rísa við götuna.
Sveitarfélagið er þessa dagana að
kaupa land af einkaaðilum, því
ólíkt flestum bæjum landsins á
Fljótsdalshérað afar lítið land sjálft.

Strikið fyrirhugaða á Egilsstöðum.

Viðskiptafræðingur á Egilsstöðum 
Á skrifstofu KPMG á Egilsstöðum vantar viðskiptafræðing til starfa. Starfsmenn KPMG vinna einkum við
endurskoðun og reikningsskil fyrir viðskiptavini sína sem eru annars vegar fyrirtæki á almennum markaði
og hins vegar fyrirtæki og stofnanir í opinberri þjónustu. Við leitum að metnaðarfullum og framsýnum
einstaklingi sem hefur áhuga á starfsþróun og spennandi vinnuumhverfi í félagsskap fagfólks.  

Við metum mikils sjálfstæði í vinnubrögðum, sveigjanleika, frumkvæði og aðlögunarhæfni. Hæfileiki til að
vinna með öðrum er mikilvægur því mikið er unnið í hópum innan félagsins og með viðskiptavinum. 

Menntunar- og hæfniskröfur

� Háskólanám í viðskiptafræðum

� Viðskiptatengd starfsreynsla 

� Mjög góð þekking á bókhaldi og reikningsskilum

� Gott vald á íslensku og ensku

� Mjög góð þekking á Excel

Ef þú telur að eiginleikar þínir og þekking fari saman við óskir okkar hvetjum við þig til að senda okkur umsókn. 

Nánari upplýsingar veita Andrés Guðmundsson, starfsmannastjóri KPMG, agudmundsson@kpmg.is, sími 545 6077 og 

Hlynur Sigurðsson, forstöðumaður KPMG á Egilsstöðum,  hlynursigurdsson@kpmg.is, sími 545 6061. Fyllsta trúnaðar verður

gætt varðandi allar umsóknir, fyrirspurnir og persónulegar upplýsingar. Umsókn ásamt ítarlegri ferilsskrá sendist í tölvupósti.

Umsóknarfrestur er til 1. desember næstkomandi.

© 2005 KPMG Endurskoðun hf., íslenski aðilinn að KPMG International, svissnesku samvinnufélagi.
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Málarameistari getur bætt við sig verk-
efnum, flísalagnir, veggfóðrun. S. 848
6230.

Þarftu aðstoð við tölvuna? Kem á stað-
inn og geri við. Viðurkenndur af
Microsoft. 10 ára reynsla. Ríkharður S.
898 0690, 8-23 alla daga.

Ódýrar tölvuviðgerðir.
Kem samdægurs í heimahús. Kvöld- og
helgarþjónusta. 695 2095.

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

Alspá 908-6440
Finn týnda muni. Andleg hjálp, Ráðgjöf,
nýjar leiðir, NLP. Y. Carlsson.

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

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

902 5555
Óska Spá. María sem var í Öl. er að spá
í öll spil, rúna steina og gefur góð ráð.
Frá 19.30-24 öll kvöld. Geymið auglýs-
inguna.

Örlagalínan 908 1800 &
595 2001

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

Spái í spil. Tek fólk heim, ræð einnig
drauma, gef góð ráð. Tímap. í síma 891
8727, Stella.

Flísalagninga fyrirtæki. Tökum að okkur
allar flísalagnir. S. 861 7294 & 691
2326.

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.

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

Fit - Pilates leikfimi Skráning á byrj-
endanámskeið núna 896 2300 og á
einka.is

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

Viltu verða stílisti?
Nám í útlitsráðgjöf. The Academy of
Colour and Style - útlits-og förðunar-
skóli. Uppl. í síma 533 5101.

Ævar Friðriksson. Kenni allan daginn.
Toyota Avensis 2004. Tek í akstursmat
og hjálpa við endurtökupróf. S. 863
7493 og 557 2493.

Til sölu antik kommóða með spegli og
kommóða úr Tekk-húsinu, upplýsingar í
s. 695 0787.

Nýlegt rúm og þvottavél, ísskápur, eld-
húsb. + 4 stólar. V. 50 þ. saman í pakka.
S. 868 9294.

skenkur og glerskápur inversk húsgögn
með antikáferð. til sölu á 50.000.kr
saman sími 8659662

Til sölu antík skenkur, 165x92x56 og
brúnt 3+2 leður/rússkinssófasett. Uppl.
í s. 820 7385.

Til sölu 3 kommóður,bókaskápur, hár
geisladiskastandur, svefnsófi, skrifborð
og gestarúm (grind). Uppl. í s. 864
4170.

Barna-/unglingarúm til sölu. Nýlegt
Tromsö hátt rúm (90x200) silfurlitað
með hillu og skrifborði undir (frá IKEA).
Verð 12.000 kr. (kostar nýtt 29.000).
Upplýsingar í síma 517 8221 (eftir kl.
18).

Fallegt dökkgrænt sófasett 3+1+1 m.
alcantara ákl. frá Öndvegi til sölu. S. 691
0585.

Til sölu nýlegur 3ja sæta IKEA sófi á 10
þús. Fyrstur kemur, fyrstur fær! S. 663
1371.

Ódýrt sófasett og hægindastóll til sölu.
Uppl. í s. 565 6034.

Borðstofuborð með sandblásinni gler-
plötu og 8 stólum. Verð 15 þús. S. 820
9366.

Nýlegt amerískt rúm frá Ragnari Björns-
syni til sölu vegna flutninga. Br 1,35.
Teppi og 4 lök fylgja. Selst á hálvirði. S.
554 5266 & 695 4303.

Betra verð á nuddbaðkörum, sturtuklef-
um, nuddpottum, baðinnréttingum og
eldhúsinnréttingum hjá Betra Heimili.
Upplýsingar í síma 517 4600.

ÚTSALA ÚTSALA!
25 % afsláttur af öllum vörum. Róbert
Bangsi og unglingarnir. Hlíðasmára 12,
Hverafold 1-3 www.robertbangsi.is sími
555 6688.

Fiskabúr.is
Skrautfiskaverslun Trönuhrauni 10
Hafnarfirði. Opið mán-lau 14-19. S. 544
2050 www.fiskabur.is

Hvolpa- og hundagrindur með og án
hurða. 3 stærðir, Dýrabær Hlíðasmára
9. www.dyrabaer.is

Dýrahald

Cakewalk
Nýtt kortatímabil og 25% afsláttur

af öllum buxum til 24. nóv.
Cakewalk Strandgata 29. Opið

þriðj. -föst. frá 16-18. Laugardaga
12-16.

Cakewalk Strandgata 29. Opið
þriðj. -föst. frá 16-18. Laugar-

daga 12-16

Barnavörur

Heimilistæki

Húsgögn

Ökukennsla

Kennsla

Snyrting

Fæðubótarefni

Líkamsrækt

Heilsuvörur

Önnur þjónusta

Rafvirkjun

Spádómar

Snyrting

Tölvur

Stífluþjónusta

18. nóvember 2005  FÖSTUDAGUR
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Kópavogsbúar munið
íbúaþingið í 
Lindaskóla á laugardag
kl. 10-16

Hamborgarabúllan allir
kátir
Hamborgara-
búlla_Tómasar

Kópavogsbúar munið
íbúaþingið 
í Lindaskóla á morgun
kl. 10 – 16.

Glerlist.is
Gler_í_gegn

Kuldaskór
Dynjandi

Ný vetrardekk á góðu
verði. 
Sólning.is 

Góðan daginn.
Herrafataverslun Birgis.

Flauelsbuxur.
Herrafataverslun Birgis.

Öll verk á netinu.
Galleri Lind, Bæjarlind.
Galleri-Lind.is

Aðgangur að vatni er
grundvallarmannréttindi,
sem ber að tryggja í
stjórnarskrá Íslands:
Vatn fyrir alla.

Þrjár jölastjörnur á 999
krónur.
Blómaval.

Verðsprengja á gervi-
jólatrám.
Blómaval.

Himnaríki, 
Hafnafjarðaleikhúsið

Allt fyrir kaffistofuna.
Kerfi
564-1400

Baðkör í úrvali.
Baðheimar, Fosshálsi.

Glæsilegar jólagjafir og
jólaskraut.
Nýtt kortatímabil.
Lene-Bjere, Bæjarlind 6.

Alpafjóla á 399 krónur.
Blómaval.

Réttur dagsins hamborg-
arar 
Hamborgara-
búlla_Tómasar

Baðmottur, 50% afsláttur.
Baðheimar, Fosshálsi. 

Dagljósarlampar með
stækkunargleri.
Skólavörubúðin.is

Útsala, útsala
25% afsláttur.
Róbert bangsi.

Allt til víngerðar.
Áman.

Glerslípivélar, glerskerar,
bræðsluofnar.
Gler-í-gegn.

Heildarlausnir í skrifstofu-
húsgögnum
Á. Guðmundsson, 
Bæjarlind, Kópavogi

Þroskandi jólagjafir fyrir
unga sem aldna.
Skólavörubúðin.is

Kuldagallar
Dynjandi

Madina snyrtivörur,
Laugavegi 30a

Rúmfötin frá okkur er góð
gjöf.
Verið, Glæsibæ.

Jakkaföt
Herrafataverslun Birgis.

Bingó í kvöld
Vinabær.

Opið laugardag
Herrafataverslun Birgis.

Hamborgarabúllan ásta-
kveðjur
Hamborgara-
búlla_Tómasar

Villeroy&Boch hreinlætis-
tæki.
Baðheiamar Fosshálsi.

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

Hamborgarabúllan áfram
Ísland
Hamborgarbúll-
an_Tómasar

Bingó í kvöld. Allir vel-
komnir.
Vinabær.

Vatn er takmörkuð auð-
lind sem þarf að vernda:
Vatn fyrir alla.

Leðurjakkar
Herrafataverslun Birgis.

Stakar buxur.
Herrafataverslun Birgis.

Gerðu sjálfur þitt gæða-
vín.
Áman.

Ert þú smart á netinu?
Smart.is

Ert þú að auglýsa á rétt-
um vef?
Smart.is

Stakir jakkar
Herrafataverslun Birgis.

Fjölbreytt úrval.
Gler_í_gegn. 

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.
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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.

Labrador óskast!
Óskum eftir labrador hvolpi á gott
heimili. S. 846 4040.

Til sölu 8 vikna poodle hvolpar. S. 663
4085 og 862 8088 e. kl. 18.

Góð jólagjöf fyrir 6.900.- Grænlenskar
selskinnslúffur. kulusukart.com S.
8936262

Til sölu hvít eldhúsinnrétting Keramik
eldavél 3x Fataskápar, 9 innihurðir, ofn-
ar o.fl. Uppl. í s. 891 8833.

Eru myndirnar þínar öruggar? Hrynur
talvan á morgun? Eru þær á geisladiski
sem endist í 6 ár? Er tekið afrit af mynd-
unum þínum reglulega þar sem þú hýs-
ir þær. Ef ekki, þá áttu á hættu að glata
þeim fyrir fullt og allt. Bíð upp á 5 gíga-
bæta fría vistun. Ótrúlegir möguleikar í
myndnotkun. Nánari upplýsingar;
heimsmynd@simnet.is eða 699 1114.

Jólakort með mynd af börnunum! Nú
þarf að fara að huga að jólakortunum.
Get boðið upp á jólakort með þinni eig-
in mynd, allt niður í 40 kr. stykkið. Tvær
gerðir. Mismunandi verð eftir stykkja-
fjölda. Heimsmynd ehf, heims-
mynd@simnet.is, sími 699 1114.

Í Árbænum, Hraunbær 8. 85 fm íbúð til
leigu. Til sýnis föstud. 18. nóv. kl 18 -
21. Nánari uppl. í s. 864 2068.

Herbergi til leigu í Hraunbæ. Verð 25
þús. Uppl. í s. 865 9637.

Tímabundin leiga, laus
strax!

Til leigu 4ra herb. 111 fm. íbúð í Hafn-
arfirði (norðurbæ). Eingöngu reglusamt
fjölskyldufólk kemur til greina. Áhuga-
samir sendi nafn, símanúmer, atvinnu,
greiðslugetu og fjölskyldustærð á net-
fangið jonajona@mi.is og við höfum
samband.

Snyrtileg 2 herb. kjallaraíb. á svæði 104.
Reyklaus. Leiga 65.000 + 3 mán trygg-
ing. íb. er laus. s. 896 5412.

Til leigu einstaklingsíbúð í Mosfellsbæ.
Uppl. s. 691 1603 eða 699 8832.

Snyrtileg íbúð óskast.
Óskum eftir snyrtilegri 2 herbergja
íbúð, (ekki í kjallara) í langtímaleigu. Á
verðbilinu 55-60 þús. Reglusemi og
skilvísum greiðslum heitið. Upplýsingar
í síma 699 2778.

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

Reglusöm fjölsk. bráðvantar 4ra-6 herb.
Einb., rað-parh. eða sérh. á sv. 104, 105,
108 Rvk. fyrir 1 feb. ‘06. Skilyrði að eign-
in sé snyrtileg! Tryggar greiðslur, fyrir-
framgr, meðmæli ef óskað er. Uppl. í s.
896 6606 & 659 2969.

Starfsmann Sölufélags garðyrkjumanna
vantar 3 herb íbúð til leigu frá og með
1. desember. Upplýsingar gefur Dag-
bjartur í síma 822 8845.

2 herb. leiguíbúð vantar á sv. 109 í Rvk.
fyrir reglusaman og heiðarlegan mann
á þrítugsaldri. Frá og með 1. des. Uppl.
í s. 698 2062, Samúel.

Óska eftir 2-3 herb. íbúð sem fyrst,
svæði 105 (Hlíðar). 2 á heimili. reyklaus
og reglusöm. Leigutími til 1. júní ‘06.
Fyrirframgreiðsla. Uppl. í s. 861 4440.

Ungan mann vantar einstakl./2-3 herb.
íbúð á höfuðborgarsv. fyrir 1. des. Reyki.
Meðmæli og fyrirframgr. S. 659 4128.

Til leigu 206 fm við Réttarholtsveg 3 í
Rvk. http://www.rettarholtsvegur.com
eða í s. 898 3677.

Til leigu verslunar og lagerhúsnæði í
Smiðjuhverfinu í Kópavogi. Gott hús-
næði og góð aðkoma. S. 699 3737 &
690 0981.

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

Nokkur pláss laus í upphituðu geymslu-
húsnæði fyrir tjaldvagna, fellihýsi og
húsbíla á Höfuðborgarsv. Uppl. í síma
661 3131 & 897 2000.

Gistiheimili Halldóru Hvidovre/Köben
Ódýr og góð gisting. www.gistiheimil-
id.dk 0045 24609552

Áfylling
Hagkaup Smáralind óskar eftir að ráða
starfsfólk til starfa við áfyllingar á þurr-
vöru og gosi. Einnig vantar okkur starfs-
mann til að sjá um bakaríið með okkur.
Um er að ræða heilsdagsstörf með
margvíslegan vinnutíma eftir störfum.
Áhugsömum er bent á að hafa sam-
band við Margréti sölustjóra matvöru í
síma 530-1000, einnig er hægt að
sækja um á www.hagkaup.is

Hlutastörf á kassa
Nú vantar okkur starfsfólk í hlutastöf á
kassa. Ef þig langar að vinna hjá okkur í
Smáralindinni þá er spurning um að
sækja um á www.hagkaup.is eða
hringja í hana Dagbjörtu rekstrarstjóra í
síma 530 1000 og sjá hvort við eigum
samleið.

Domino’s Pizza óskar eftir starfsmönn-
um í fullt starf og í hlutastarf. Frábær
starfsandi og skemmtilegur vinnustaður
fyrir hressa og duglega einstaklinga.
Áhugasamir sæki um á www.domin-
os.is

Heimilishjálp óskast til léttra heimilis-
starfa og til að gæta ársgamals drengs
hluta úr degi. Viðkomandi þarf að vera
kínverskumælandi vegna drengsins.
Uppl. í síma 822 3858.

Traustur og góður starfsmaður óskast í
söluturninn Tröllavideó Seltjarnarnesi.
Opnunartími 12-23:30. Uppl. S. 895
6000.

Rennismiður óskast-
framtíðarstarf

Vélvík ehf óskar að ráða rennismiði
með sveinspróf. Í boði eru góð laun á
afar velbúnu verkstæði þar sem verk-
efni eru fjölbreytileg. Tækifæri fyrir
vandvirka menn með metnað. Eldri
umsóknir óskast endurnýjaðar. Vélvík
ehf, Höfðabakka 1, 110 Reykjavík Sími
587 9960, netfang: velvik@velvik.is

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. 525 0000, og í tölvupósti
blind@blind.is

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.

Iðnaðarmenn
G.G. lagnir ehf óskum eftir pípulagn-
ingamanni til viðgerðar og viðhalds-
vinnu einnig mönnum til fóðringa á frá-
veitulögnum. Uppl. í s. 660 8870
www.gglagnir.is.

Óskum eftir bílstjórum, vélamönnum,
verkamönnum og viðgerðamanni fyrir
austan fjall. Uppl. í s. 862 0727.

Smart
Starfsfólk vantar á sólboðstofu Smart
Grensásvegi og við Ánanaust. Um er að
ræða fullt starf og hlutastörf. Umsókn-
areyðublöð á staðnum. Yngri en 19 ára
koma ekki til greina. Reyklaus vinnu-
staður.

Sölubörn óskast til að selja jólakort f.
Félagsst. Þroskaheftra. Góð sölulaun. S.
661 7768.

Kokkur sérhæfður í kínverskri matar-
gerð óskast á veitingahús í Keflavík. Þarf
að geta byrjað fljótlega. Uppl. í síma
822 3858.

Just-Eat.is vantar nokkra góða bílstjóra
á eigin bíl til að keyra út mat á kvöldin.
Uppl. í síma 820 6992.

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

Einkamál

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

kaupum og Osta og sælkeraborð-
ið í Hagkaupum kringlunni. Vant-
ar fólk í eftirtalin störf: Í afleysing-
ar og aukavinnu við afgreiðslu í
Osta- og sælkeraborðinu í Hag-

kaupum kringlunni.
Áhugasamir sendið tölvupóst á

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

slóð 81a 101 Reykjavík

Vantar þig góða vinnu?
Viltu vinna með skemmtilegu

fólki á Aktu Taktu? Ertu dugleg/ur
og mætir á réttum tíma í vinnu?
Góð laun fyrir líflegt og skemmti-
legt starf. Hentar best fólki 18-40

ára en allir umsækjendur vel-
komnir! Vaktavinna og hlutastörf í
boði. Aktu Taktu er á fjórum stöð-

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

síma 568 6836.

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

hópi af skemmtilegu fólki? Hentar
best fólki 18-40 ára, en allir um-
sækjendur velkomnir! Vaktavinna

og hlutastörf í boði. American
Style er á fjórum stöðum á höf-
uðborgasvæðinu. Upplýsingar

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

um.
Upplýsingar veitir starfs-

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

um.

Hótel Borg, veitinga-
deild.

Óskar eftir að ráða starfsfólk í
uppvask.

Upplýsingar veitir Hinrik í
síma 820 7085 og á staðnum.

Veitingahúsa vinna
Vegna anna viljum við bæta við
okku í eftirtalin störf. Pizzabakari
fulltstarf. Afgreiðsla í sal fullt starf.

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

Atvinna í boði

Gisting

Geymsluhúsnæði

Atvinnuhúsnæði

Húsnæði óskast

Húsnæði í boði

Ýmislegt

Ljósmyndun

www.sportvorugerdin.is

Fyrir veiðimenn

Byssur

Ýmislegt

30% Kynningarafsláttur
Erum þessa dagana með 30%

kynningarafslátt af Arden Grange
hágæða hunda- og kattafóðri í
verslunum Dýralands. Verð á 15
kg hundafóðri er frá kr 3.920,-

með afsl. og verð á 2,5 kg katta-
fóðri er frá kr 1.120,- með afsl.
Dýraland Mjódd, s. 587 0711,

Dýraland Kringlan, s. 588 0711
Dýraland Spöng. s. 587 0744.

СВZТО-НИКОЛАЕВСКИЙ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД  
МОСКОВСКОГО ПАТРИАРХАТА В РЕЙКЬЯВИКЕ 

Каждую Субботу: 16.00 - Занятия по основам православной веры и
богослужения (в храме, для всех желающих), 16.00 - Репетиция хора  (в
храме), 18.00 - Вечернее богослужение, 18.40 - Исповедь
Каждое Воскресение: 09.30 - Исповедь, 10.00 - Божественная литургия
21 ноября, Архистратига Михаила: 10.00 - Божественная литургия

БОГОСЛУЖЕНИЯ СОВЕРШАЮТСЯ ПО АДРЕСУ:

Тungata 24, Reykjavik 101, 3 этаж, вход со стороны Ægisgata 

Таинства Крещения, Соборования, Венчания, а также панихиды, молебны,
освящение квартир, а/м и другие требы совершаются по просьбам верующих

1

По всем вопросам можно обращаться к настоятелю прихода -
священнику Тимофею Золотускому - тел. 699-12-12

TILKYNNINGAR

Allt um mat
á föstudögum
í Fréttablaðinu.

Allt sem þú þarft
og meira til

ÍS
L

E
N

S
K

A
 A

U
G

L
Ý

S
IN

G
A

S
T

O
F

A
N

/S
IA

.I
S

  
P

R
E

 2
8

0
4

9
  

0
4

/2
0

0
5



TILKYNNINGAR
18. nóvember 2005  FÖSTUDAGUR12

KÓPAVOGSBÆR

Auglýsing um skipulag í Kópavogi

Skemmuvegur 4. Breytt deiliskipulag.
Í samræmi við 25. gr. skipulags- og byggingarlaga nr. 73/1997
m.s.br. auglýsist hér með tillaga að breyttu deiliskipulagi lóð-
arinnar nr. 4 við Skemmuveg. Í tillögunni felst heimild til að
reisa einnar hæðar viðbyggingu við norðvestur enda núver-
andi byggingar samtals um 700 m2 að grunnfleti. Fjöldi og
fyrirkomulag bílastæða breytist. Tillagan er sett fram á upp-
drætti í mkv. 1:1000 og 1:500 dags. í október 2005. Nánar vís-
ast til kynningargagna.

Frostaþing 2. Breytt deiliskipulag.
Í samræmi við 25. gr. skipulags- og byggingarlaga nr. 73/1997
m.s.br. auglýsist hér með tillaga að breyttu deiliskipulagi lóð-
arinnar nr. 2 við Frostaþing. Í tillögunni felst að lóðinni, sem
er 3.500 m2 er skipt upp í fjórar lóðir fyrir sérbýli. Lóðin
Frostaþing 2, sem nú þegar er byggð einbýlishúsi, fær nýja að-
komu og verðu nr. 1 A við Dalaþing. Eins og í gildandi
deiliskipulagi verður áfram möguleiki á að byggja hesthús á
lóðinni. Þar norðan við verður til ný lóð fyrir tveggja hæða ein-
býlishús Dalaþing 1 B, um 1.300 m2 að flatarmáli og einnig
með möguleika á hesthúsi. Sunnan við núverandi hús (Frosta-
þing 2) er enn fremur gert ráð fyrir nýrri lóð, um 600 m2 að
flatarmáli, fyrir einnar hæðar einbýli með risi Engjaþing 2.
Vestan hennar er síðan gert ráð fyrir parhúsalóð fyrir einnar
hæðar parhús, Frostaþing 2 A og 2 B. Opið svæði sunnan
Dalaþings 1 er felt út og gönguleiðir og reiðleiðir breytast. 
Tillagan er sett fram á uppdrætti í mkv. 1:1000 dags. 27. októ-

ber 2005. Nánar vísast til kynningargagna.

Sæbólsbraut 40-42. Göngustígur. Breytt
deiliskipulag.
Í samræmi við 25. gr. skipulags- og byggingarlaga nr. 73/1997
m.s.br. auglýsist hér með tillaga að breyttu deiliskipulagi lóð-
anna nr. 40 og 42 við Sæbólsbraut. Í tillögunni felst að gert er
nýjum göngustíg á lóð Sæbólsbrautar 42 fast við lóðamörk
Sæbólsbrautar 40. Stígurinn verður hlekkur í göngustígakerfi
Sæbólshverfis og mun tengja núverandi byggð strandstig
þeim er liggur á norðanverðu Kársnesi. Tillagan er sett fram á
uppdrætti í mkv. 1:1000 ásamt skýringarmyndum og greinar-
gerð dags. 28. október 2005. Nánar vísast til kynningargagna.

Ofangreindar tillögur verða til sýnis á Bæjarskipulagi Kópa-
vogs, Fannborg 6, 2. hæð frá kl. 8.00 til 16.00 mánudaga til
fimmtudaga og á föstudögum frá 8.00 til 14.00 frá 18. nóvem-
ber til 16. desember 2005. Upplýsingar um tillögurnar eru ein-
nig á heimasíðu bæjarins www.kopavogur.is. Athugasemdir
eða ábendingar skulu hafa borist skriflega bæjarskipulagi eigi
síðar en kl. 15.00 þriðjudaginn 3. janúar 2006. Þeir sem ekki
gera athugasemdir innan tilskilins frests, teljast samþykkir til-
lögunum.

Skipulagsstjóri Kópavogs.

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 grunnskóla

Umsjónarmaður skóla

Klébergsskóli, sími 566 6083
• Húsvörður í 100% stöðu frá 1. janúar 2006. Helstu verksvið eru 

umsjón með húseignum skólans, verkstjórn skólaliða og önnur til
fallandi verkefni.

Hæfniskröfur:
Iðnmenntun kostur
Hæfni í mannlegum samskiptum
Þolinmæði
Þjónustulund
Áhugi á börnum

Matráður

Klébergsskóli, sími 566 6083 
• Matráður yfir eldhúsi sem sér um matreiðslu fyrir um 200
manns í 100% stöðu frá 1. janúar 2006.

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

Upplýsingar veitir skólastjóri og aðstoðarskólastjóri í viðkomandi skóla.
Umsóknir ber að senda til viðkomandi skóla. Laun eru samkvæmt
kjarasamningum Reykjavíkurborgar við viðkomandi stéttarfélög. Nánari
upplýsingar um laus störf er að finna á www.grunnskolar.is

Laust starf í leikskóla

Laus staða aðstoðarleikskólastjóra

Laus er staða aðstoðarleikskólastjóra í Hálsaborg, Hálsaseli 27
sem er 3 deilda leikskóli í Seljahverfi. Unnið er samkvæmt hug-
myndafræði Berit Bae, þar sem virðing, sjálfræði og viðurkenning
eru lykilhugtök. Allar nánari upplýsingar veitir leikskólastjóri Ólöf
Helga Pálmadóttir í síma 557-8360. 
Hæfniskröfur:
Leikskólakennaramenntun er áskilin
Hæfni og reynsla af stjórnun
Færni í mannlegum samskiptum
Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
Skipulagshæfileiki, fumkvæði, áhugi og metnaður í starfi
Nákvæmni í starfi

Staðan er laus til umsóknar frá 1. janúar 2006. Umsóknarfrestur
er til 22. nóvember nk.

Nánari upplýsingar um starfið veitir leikskólastjóri í viðkomandi
leikskóla. Einnig veitir starfsmannaþjónusta Menntasviðs upplýs-
ingar í síma 411 7000. Laun eru samkvæmt kjarasamningum
Reykjavíkurborgar við viðkomandi stéttarfélög. Umsóknareyðu-
blað og nánari upplýsingar um laus störf er að finna á heimasíð-
unni www.leikskolar.is

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

Hörkuduglega verkamenn 
vantar við uppbyggingu 

Höfðatorgs sem allra fyrst. 
Upplýsingar gefur Baldvin 
verkstjóri í síma 822-4431

www.eignastyring.is
Síðumúla 27 108 Reykjavík

sími 534 4040, fax 534 4044
Erlendur Davíðsson, lögg. fasteignasali og verbréfamiðlari

KRISTNIBRAUT, REYKJAVÍK.
Sérlega falleg 4ra herbergja 129,1
fm. Íbúð á jarðhæð í þriggja hæða
fjöleignahúsi byggðu 2001. Eignin
skiptist í parketlagt eldhús með
fallegri viðarinnréttingu, flíslagt
baðherbergi með innréttingu, bað-
kari og sturtu, flísalagt þvottaher-
bergi, þrjú parketlögð svefnher-
bergi með skápum, stofu og borð-
stofu með útgangi út á stóra timb-
urverönd með skjólveggjum.
Toppeign. Verð kr. 28.700.000,-

KLUKKURIMI, REYKJAVÍK.
Falleg 86,6 fm. 3ja herb. íbúð á
jarðhæð Íbúðin skiptist í hol/miðr-
ými með skáp, tvö svefnherbergi
bæði með skáp, flísalagt baðher-
bergi með sturtu, tengt fyrir þvotta-
vél og glugga, geymslu með hillum,
eldhús með fallegri hvítri og beiki
innréttingu og borðkrók, stofu og

borðstofu, útgengi út á hellulagða verönd og sér afgirtan garð. Línoleum
dúkur á gólfum. Íbúðinni fylgir hlutdeild í sameiginlegri geymslu.  Mjög
góð íbúð á góðum stað. Verð kr. 18.800.000,-

GOÐABORGIR, REYKJAVÍK.
Mjög góð 3ja herbergja íbúð á 2.
hæð í litlu fjöleignahúsi með sér-
inngangi af svölum. Íbúðin sem er
86 fm. að stærð skiptist í forstofu,
hol, hjónaherbergi, barnaherbergi,
eldhús baðherbergi og sér-
geymslu. Íbúðin er mjög vel skipu-
lögð með stórum suðursvölum.
Mjög góð staðsetning nærri allri
þjónustu. Verð 17.900.000,-

ÆGISÍÐA, REYKJAVÍK.
Góð risíbúð í bárujárnsklæddu
timburhúsi byggðu 1946. Inn-
gangur er sameiginlegur með 1.
hæð hússins. Íbúðin skptist
hol/miðrými, eldhús með góðri
viðarinnréttingu og borðkrók,
stofu og borðstofu með fallegum
gluggum, svefnherbergi með
skáp, flíslagt baðherbergi með
innréttingu og baðkari, svefnloft
með gólfborðum og  þakgluggum.

Parket á gólfum. Geymslupláss er víða undir súðinni. Gler og gluggar
hafa verið endurnýjaðir. Sameiginlegt þvotta- og þurrkherbergi sem og
geymsla. Mjög góð staðsetning. Verð kr. 14.500.000,-
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Sími 534 4040

ATVINNA

FASTEIGNIR

SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER 550 5000
OG ER OPINN ALLA DAGA FRÁ KL. 8–22. 

Breyttur 
afgreiðslutími
í Skaftahlíð 24
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Virka daga kl. 8–18. 
Helgar kl. 11–16.
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