




















































































Dodge Durango Limited 5,7L
i, 340 hö., 7 manna, Leður, lúga,
í öllu, tveggja ára ábyrgð, þjónu-

ur af Ræsi. Til sýnis á staðnum.
bílar eftir á þessu fáránlega verði.

0 þús.

Sparibíll ehf
kúlagötu 17, 101 Reykjavík

Sími: 577 3344
www.sparibill.is

da Tribute 3.0L. V6 4x4 árg. 02/06.
topplúga, 6-CD geislasp., 31”

 álfelgur, litað gler o.fl. Uppl. í s.
2500.

12 Volt
alarhöfða 2, 110 Reykjavík

Sími: 565 2500

VW Golf 1.6 árg. ‘99, ssk,. ek. 120 þ. V.
720 þús. Engin skipti. Sími 899 0717.

Huyndai Starex árg. ‘99, dísel 2,5, 4x4,
ek. 154 þ. Áhv. 880 þ. Fæst gegn yfir-
töku á láni + 200 þús. eða skipti á bíl í
þeim verðfl. S. 849 5328.

Benz 300TE 4matic, 10/94, ek. 258þ. 7
manna, leður ofl, sk 07, gott eintak, V.
990. ath sk. dýrari 100 cruiser Sími 896-
5001

Lexus is 200, árg03, leður/esc. Gorma-
lækkun, ekinn 32 þ.km. Sumar- og vetr-
ardekk fylgja. V.2.390Þ. Uppl. Toyota
Betri notaðir bílar. S. 570 5200.

Lexus Rx 300, árg 05, EXE/leður/sól-
lúga dráttarkrókur og radarvari. Ekinn
59þ.km. V.4.100þ. Uppl. Toyota Betri
notaðir bílar. S. 570 5200.

DIESEL! peugeot 407, station, ‘98árg.
bsk. ek.203þús. 7manna, þarfnast smá
lagfæringar. verð 200þús. engin skipti.
sími: 661-5276

Skoda Felicia ‘99, ek. 79 þús., 5 dyra
beinsk., s. ‘07. Bíll í toppstandi. Tilboð
190 þús. Uppl. í s. 863 6060 & 554
7225.

Dekk á álfelgum undir VW Golf til sölu
195/65, 16”. Verð 48.000. Uppl. í síma
840 0606 eða runar@daelur.is

Toyota Corolla station árg. ‘95, ek. 193
þús., hvítur, dráttakúla. Tilboð 180 þús.
Uppl. í s. 659 9696.

Nissan 100NX ‘92 ekinn aðeins 144þ,
eins og nýr að innan, T-toppur, álfelgur,
jbl græjur, verð 235.000 S-8227845

Mazda 323 ‘89 skoðaður 2007 topp-
standi ekin 140þ.km nánri uppl. í síma
8673163

Audi 100 árg’89 í góðu standi verð 120
þús ek 200 þús Uppl í s 845 9506

Mazda 323 árg. ‘92, skoðaður, sjálf-
skiptur. Gott ástand. Verð 75 þ. S. 699
2707

Til sölu Renault Megane Scenic ‘98, ek.
101 þús. Með bilaðan bakkgír í sjálf-
skiptingu. Uppl. í s. 894 8062.

Toyota Yaris árgerð “99. Ekinn 110.þ.
3ja dyra. Skoðaður og á fínum dekkj-
um. Ásett verð 490 þús. Uppl 895 5577

Passat árg. ‘97, nýsk., beinsk., krókur,
góð dekk, ek. 155 þ. Verð 450 þ. S. 860
9243.

Toyota Corolla 1,4 árg 2000. Ekin að-
eins 88 þ km. Ný skoðaður. Ásett verð
790 þús. 450 þ kr lán getur fylgt. Uppl í
síma 895 5577.

Til Sölu vel með farinn Volvo 850 SE 2,5
L 1995, ek. 183 þús. Bíllinn er með sól-
lúgu, loftkælingu og fl. Vetrardekk á
felgum og sumardekk á 16” álfelgum
Verð 550.000, get boðið raðgr. að hluta.
Einnig til sölu ný Michelin dekk
235/60/18 undan Volvo XC90. Uppl.
gefur Hilmar í s. 699 3135.

Toyota Yaris 2001. Lítur vel út. Ek. 109
þ. 5 g. 5 d. Áhv. 280 þ. Afb. 12.700. Verð
680 þús.

Hyundai Tucson dísel 11/’05, ssk., ek. 5
þ. Mikið af aukahl. Áhv. 2.650 þ. Bíla-
samningur. Uppl. í s. 898 8228.

Toyota Avensis STW nóv2005 6000km
sjálfsk ESP filmur krók aukadekk
2.390þús s:691-1849

BMW 316I nýskr. 11/2004, 1800cc, 4
dyra, sjálfskiptur. Ekinn 19.000 þ. Verð
2791þús. 100% lán. S. 821 8600.

Óska eftir að kaupa Toyota Hilux ‘90-
’93, má þarfnast viðg. Uppl. í s. 855
1700.

Isuzu Tropper nýskr. 1/1999, ekinn 165
þ. km. 38” breyttur, leður, 7 manna,
kastarar og grind, spilbiti að framan,
mikið endurnýjaður. Verð 1.890.000.
Ath. skipti, góður stgr. afsláttur. Lán get-
ur fylgt 35 á mánuði. Uppl. í síma 860
8488.

Til sölu mikið yfirfarinn Ford F350 4x4
árg. 90/’91. Nýsprautaður, 4 dyra, 6
manna. Windsor 351cub (5,8 l), 4 hólfa
blöndungur. Upptekin C6 skipting. Nýtt
vatnskassi, altenator, geymir, 38” dekk,
16”x 12” felgur, brettakantar, hljóðein-
angrun, ryðvörn í gólfum. Burðargrind
fyrir pall sem gæti tekið tvo stóra snjó-
sleða. Mjög öflugur alhliða fjalla- og
ferðabíll. Verðhugmynd aðeins kr.
750.000. Gæti hentað verktökum,
ferðaþjónustuaðilum og öðrum dug-
legum fjallamönnum. Sýni bílinn og tek
á móti tilboðum í síma 896 5009.

Ford Explorer Eddie Bauer 2005 4L, V6,
leðursæti, 7 manna, rafm/hiti/minni í
sætum, dráttarb., bakkvörn, hraðast.,
6cd geislaspilari, o.m.fl. Bíllinn er sem
nýr. ATH! verð aðeins 3.490þús. Bíll.is,
s.577-3777

Nissan Patrol SE+ 7/98, ek 202þ. Nýtt
hedd, tímareim ofl. Sk 07. V.1990þ Ath
sk. dýrari 100 cruiser. S 896-5001

Jeppar

2 milljónir +

250-499 þús.

0-250 þús.

ílar til sölu

[ ALLAR SMÁAUGLÝSINGAR VIKUNNAR Á visir.is ]

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

TIL BIRTINGAR NÆSTA
DAG ÞARF AÐ PANTA
FYRIR KL. 13.30

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



enz 4x4 40 farþega. Traustur fjalla-
Uppl. í síma 486 4515 eftir kl. 18.

m á lager mjög meðfærilegar
sliskjur í gámabreidd, 6 tonna

argeta. Verð: málaðar kr. 168.300-
k og galvaniseraðar 211.700- án

Vélaborg Krókhálsi 5F, (gengið inn
rnhálsi) sími 414 8600

lu. Man 26 403 með krókheysi ,
1996, ekinn 683 þús. 25 þús á
r. Nýskoðaður og í góðu ástandi.
dekk. Uppl. í síma 892 0989.

E Super Dott V10-Catalina Sport-
hmen árg. 1997, Rafstöð, loftkæl-
örbylgjuofn, ísskápur og frystir,
davél með ofni, sjónvarpsnet með

nara, sturta sér, snyrting sér, heitt
svefnpláss fyrir 8 manns, skr. fyrir
þegar, sjálfskiptur. Planið s. 517
.

a CRF 450 X árg. ‘05, nær ónotað
Verð 750 þ. Galli, hjálmur, nagla-
og sérsmíðuð kerra til sölu á sama
S. 820 3363.

ölu Polaris Indy árg. ‘99 XC 700.
mur fylgir. Verð 180 þús. Uppl. í s.
3936 & 861 1919.

akerrur, dráttarbeisli. Víkurvagnar.

Palomino TXL árg. ‘03. 14 feta, harðar
hliðar. Extra stórt fortjald+sóltjald, út-
varp, CD, gasgrill.Verð kr 1350 þús
Uppl. í s. 662 2445.

Palomino Yearlings 120. Árg. ‘05. 2 raf-
geymar, 2 kútar, ísskápur, svefntjöld.
Verð 1.150 þús. Uppl. í s. 895 5577.

Coleman Cheyenne árg. ‘03, heitt og
kalt vatn, sólarsella, grjótgrind, toppein-
tak. Einnig Hobby 560 hjólhýsi KFME
árg. ‘05. Uppl. í s. 483 3733 893 1193.

Gerni háþrýstidælur. Verð frá 7.995. Jöt-
unn Vélar ehf Austurvegi 69, Selfoss s.
480 0400 www.jotunn.is.

Höfum til leigu & sölu Skotbómulyftara
í öllum stærðum. VINNULYFTUR EHF
sími. 544 8444.

Smágröfu og Lyftuleiga, allar gerðir og
stærðir. Vinnulyftur ehf. Sími 544 8444.

Vorum að fá stóra sendingu af nýjum
vinnulyftum. Vinnulyftur ehf. Sími
544844.

VINNULYFTUR EHF. Erum með vinnu-
lyftur og smágröfur í miklu úrvali til sölu
& leigu, nýtt og notað. Sími 544 8444.
www.vinnulyftur.is

Körfubílaleigan.
Ódýr og góð þjónusta. Vinnuhæð 32
metrar. Sala og leiga. 893 3573

Lyftarar, brettatjakkar, skæralyftur, lyftu-
borð, trillur, vagnar, hjólabúnaður og
ýmis léttitæki. Vandaðar vörur, góð
verð, öflug viðgerða- og varahlutaþjón-
usta. Léttitækni ehf, Stórhöfða 27, s.
567 6955. Allar upplýsingar á
www.lettitaekni.is

Til sölu breyttur Vikingur 700 með grá-
sleppuleyfi, úthaldi, niðurleggjara og
góðu spili. Bátur í toppstandi. Upplýs-
ingar í síma 694 6565 og 898 0805.

www.midlarinn.is auglýs-
ingavefur

Grásleppuleyfi, net, bátar, spil, fiskikör,
færibönd, fiskvinnsluvélar, siglingatæki,
fiskilínur, Sími 8920808 og midlar-
inn@midlarinn.is midlarinn@midlar-
inn.is

Til sölu 4 stk. 15” álfelgur, verð 25.000.
Uppl. í s. 867 8470.

Peugeot-Citroen.
Peugeot, Citroen. Er eingöngu að rífa
Peugeot og Citroen. Franskir bílapartar
ehf. S. 587 8200 & 694 9117.

Bílhlutir, Kaplahrauni 14 Drangahrauns
megin, S. 555 4940. Sérhæfum okkur í
Volkswagen, Skoda og Daihatsu. Eigum
einnig varahluti í fleiri tegundir bíla.
Kaupum bíla til niðurrifs.

Aðalpartasalan s. 565
9700

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

Partar Kaplahrauni 11, s. 565 3323.
Varahlutir í bíla þ.á.m. Ford, Opel,
Suzuki, Mazda, VW, Daewoo. Kaupum
bíla til niðurrifs.

Bílapartasalan Ás
Skútahraun 15B, s. 565 2600. Honda,
Mazda, MMC, Nissan, Toyota. Notaðir
varahlutir í flestar gerðir bíla, Kaupum
bíla til niðurrifs.

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.

Hedd 557 7551
Bílapartasala sem sérhæfir sig í Musso,
Bens, VW, Skoda, Audi, Mmc, Freeland-
er og fl. Opið mán.-föst. 9-18. Skemmu-
vegur 16. S 557 7551.

Opel partar.
Er að rífa Zafira 99-04, Vectra 93-01,
Astra 95-02, Corsa 95-02, Combo 95-
00. Viðgerðaþjónusta kaupum Opel
bíla. Opið um helgar. Sími 553 9900 &
845 2996.

Bílapartar og þjónusta. S.
555 3560

Subaru, Nissan, MMC, Toyota, Ford,
Hyundai, Suzuki, Daihatsu, Opel, VW,
Peugeot, Reno, Skoda o.fl. Dalhrauni
20. Sendum þér að kostnaðarlausu.

Varahlutir í VW Golf, Polo og Yaris. Við-
gerðir. Kaupi bíla. Uppl. í s. 554 1610 &
892 7852.

Bílapartar ehf. Sími 587
7659.

Eigum mikið úrval af varahlutum í flest-
ar gerðir Toyota bifreiða. Kaupum
Toyota bíla. Opið virka daga frá kl. 9:00
-18:00. www.bilapartar.is bilapart-
ar@bilapartar.is

Partasalan Sími 557 7740.
Partasalan Skemmuvegi 30, sími 557
7740. Eigum varahluti í Volvo, Opel,
Nissan, Toyota, Renault, Honda og
fleira.

Varahlutir

Hjólbarðar

Bílaþjónusta

Bátar

Lyftarar

Vinnuvélar

Fellihýsi

jólhýsi

errur

élsleðar

ótorhjól

úsbílar

örubílar
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omet iðnaðarryksugur
gerðir, verð frá kr. 12.608 m/vsk.

borg ehf., Krókhálsi 5F,110 Rvk, 414
0, Njarðarnesi 2, 603 Ak, 464 8600.

verksmiðjusaumavél til sölu. Vel
farin, lítið notuð. Kostar ný 270-
þ. Tilboð óskast. Ásdís 693 4072

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

varps/videoviðgerðir. Afsl. til
öryrkja. Sækjum. Litsýn, Síðumúli
. 552 7095.

u aðstoð við tölvuna? Kem á stað-
og geri við. Viðurkenndur af

osoft. 10 ára reynsla. Ríkharður S.
0690, 8-23 alla daga.

Ódýrar tölvuviðgerðir.
samdægurs í heimahús. Kvöld- og

arþjónusta. 695 2095.

Ódýrar tölvuviðgerðir!
ða tölvuviðgerðir og uppfærslur.
. í s. 899 8894.

ölvuviðgerðir frá 1.500
kr.

maþjónusta í hæsta gæðaflokki.
ypis uppsetning á öflugri vírusvörn.
net, s. 694 6161.

prisdewalt borð og Gereftssög til
533 3366, Europris.

vidur.is
Harðviður til húsagerðar. Vatnsklæðn-
ing frá kr. 350 lm. Pallaefni frá kr. 270
lm. Panill frá kr. 187 lm. Ofl.ofl. sjá vid-
ur.is/hardvidur.is Magnús sími 561
1122 / 660 0230 Fluggörðum 26 Rvík.

Arkitektar, verkfræðistofa geta bætt við
sig verkefnum. Til greina kemur að taka
hluta í skrifstofuhúsnæði sem greiðslu.
S. 824 7587.

140 m2 segltjald á stálgrind til sölu.
Lofthæð 4,4 m. Innkeyrsludyr. Auðvelt í
uppsetningu. Nánari uppl. í síma 894
1399.

Glerlist.is Gler-í-gegn

Jeppakerrur, dráttarbeisli. Víkurvagnar.

Hamborgarabúlla-Tómasar, lífið er dá-
samlegt. Hamborgarabúlla-Tómasar.

Nýjar vörur. Belladonna.

Creola borgari, Grillhúsið Tryggvagötu.

Hamborgarabúlla-Tómasar, allir kátir.
Hamborgarabúlla-Tómasar.

Höfum aldrei haft eins mikið úrval af
fallegum leðurjökkum. Herrafataversl-
un Birgis.

Náttsloppa tilboð. Cos Glæsibæ.

Álrör, Málmtækni

B fl l Sjáð Gl

Tek að mér smávöruflutninga fyrir fyrir-
tæki og einstaklinga út um allt land.
Upplýsingar í síma 661 8087.

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

Ertu að flytja? Og búin á því? Láttu mig
um þrifin. Föst verðtilb. Flutningsþrif
Bergþóru, s. 699 3301.

www.gardyrkjan.is

Reikningshald, skattskil, skattframtöl,
fjármálaþj, stofnun félaga. SMCO-reikn-
ingshald og ráðgjöf. S. 866 1605.

Bókhald. Bókhaldsþjónusta, laun, skatt-
framtöl. Sveinbjörn, s.: 898 5434, net-
fang: svbjarna@simnet.is.

Framtal 2006
Sérstök þjónusta fyrir kaupendur og
seljendur fasteigna. Sæki um frest.
Vönduð vinna. Einnig opið um helgar.
Framtalsþjónustan, s. 533 1533.

Viðskiptafræðingur aðstoðar við fram-
talsgerð. Löng reynsla - vönduð vinnu-
brögð. Uppl. í síma 517-3977

Framtalsþjónusta HR. Einfalt framtal kr.
2.700. Tímapantanir í s. 663 4141.

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

FB málarameistar
Getum bætt við okkur inniverkefnum.
Tilboð eða tímavinna. Uppl. í s. 693
0999.

Opnum klukkan 8. Flugger gefur lífinu
lit.

Polytex, íslensk gæðamálning. Flugger
gefur lífinu lit.

Sértilboð á málningu og málningaverk-
færum. Flugger gefur lífinu lit.

Alhliða meindýraeyðing í heimahúsum
s.s. geitungar, stari, mýs o.fl. S. 898
2801.

892 1565 - Húseignaþjónustan - 552
3611. Lekaþéttingar - þakviðg. - múr-
viðg. - húsakl. - öll málningarvinna - há-
þrýstiþv. - þakþéttiefni (500% teygj-
anl.).

Húsaviðhald

Meindýraeyðing

Málarar

Fjármál

Bókhald

Bílaplön og gangstéttar
Getum bætt við okkur fleiri verk-
um. Leggjum einnig hitalagnir og

flísar.
Upplýsingar veitir Skúli s. 822

0528.

Garðyrkja

Hreingerningar

Vöruflutningar

Ýmislegt

Verslun

l bygginga

élar og verkfæri

ölvur

jónvarp

ljóðfæri



ætt við mig verkum. Þakviðgerðir,
askifti, smíði sólpalla, skjólgirðing-
ðhald og smíði sumarhúsa og alla
nna smíði. Uppl. í s. 869 9633.

allan sólahringinn. Geri við tölvur
mahúsum og skrifstofum. Fljót og
þjónusta. Viðgerðir og uppsetning.
693 9221. www.tolvuvaktin.is

ðuhönnun. 8.is

sing. 8.is

Hanna 908 6040
Andleg leiðsögn, miðlun, tarot, spila-
spá, draumar, og huglækningar. Frá kl.
13 til 01. Tímapantanir í síma 555 2927.

Örlagalínan 908 1800 &
595 2001

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

Spásíminn 908 5666. Stjörnuspá. Tarot.
Ársspá. Draumráðningar, ást og pening-
ar. Andleg hjálp. Trúnaður.

Englaljós til þín Símaspá
908 5050

Hvað viltu vita um heilsuna, einkamálin
og framtíðina beinn miðlun, rágjöf.
Opið frá 20-2 eftir miðnætti. Lára spá-
miðill

Kristjana spámiðill tekur fólk í einka-
tíma. Þeir sem til mín vilja leita pantið
tíma í s. 554 5266 & 695 4303.

Ertu að byggja? Viltu spara tugi þús-
unda eða meira? Tökum að okkur að
grafa fyrir grunnum og púðum. Gerum
tilboð. Uppl. í s. 616 9090. Glaesi-
verk@simnet.is.

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

Árangur með Herbalife! Kaupauki með
grunnplani í Mars. Edda Borg S. 896
4662.

Herbalife.
Lífsorka fyrir lífstíð, lifsorka.is. adal-
geir@lifsorka.is.

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

Þú léttist með Herbalife! Persónuleg
ráðgjöf og stuðningur. S. 892 8463 &
868 4884.

Frábær árangur með Her-
balife.

Viltu léttast, þyngjast eða fá aukna
orku? Hringdu núna Steina s. 867 3986.

Botnlaus orka betri líðan! Herbalife
Shapework. Heilsuráðgjöf og eftirfylgni.
Kaupauki í mars. Halldóra Bjarna hjúkr-
unfræðingur. www.halldorabjarna.is S.
861 4019/ 864 8019

Langar þig að grennast
Er búin að missa 47 kíló á Herbalife
didrix.is/fyrir og eftir/ Hanna K. S. 892
4284.

Taktu þér tak! Með Herbalife nærðu ár-
angi. Við hjálpum þér. www.betri-
heilsa.is Ingibjörg Elín 891 9026.

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

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

Ikea hjónarúm 180x200 cm, 2 dynur og
hlífdýna, 15-20 þús. Uppl. í s. 896 3771.

English Pointer hvolpur 5 mán. Hrein-
ræktaður, mjög efnilegur rjúpnahundur
þarf að fá nýtt heimili vegna breyttra
aðstæðna. Gunnar s. 856 6520.

Allar viðgerðir, leðurviðgerðir og breyt-
ingar. Styttum buxur meðan beðið er.
Saumsprettan v. Ingólfstorg. S. 552
0855.

Rafhitaðir kanadískir heitir pottar frá
Beachcomber. Vorum að taka upp ‘06
árgerð. Fimm ára ábyrgð. Frí heimsend-
ing hvert á land sem er. Sendum bæk-
linga samdægurs. Opið alla daga frá 9
til 21.00. Allar nánari uppl. í s. 897 2902
eða mvehf@hive.is

2 mjög gæfir kassavanir kettlingar fást
gefins. Tilbúnir til afhendingar. S. 694
5421.

Hlýðninámskeið
Hlýðninámskeið hjá Hundaskólanum
okkar hefjast miðvikudaginn 29. mars
n.k. Takmarkaður fjöldi þátttakenda.
Námskeiðið er fyrir þá sem lokið hafa
hvolpa eða grunnnámskeiði. Skráning á
netinu valgerdj@internet.is eða í s. 864
8855 & 820 6993. Þeir sem áður hafa
skráð sig eru beðnir um að staðfesta
þátttöku. Guðrún og Valgerður hunda-
þjálfarar

10 fallegir svartir og gulir Labrador
hvolpar til sölu. Uppl. í s. 462 7779 &
846 7387.

17 vetra hestur til sölu selst ódýr Uppl í
s 899 6443

13 mán. Boxer hundur til sölu. Búr fylg-
ir. Uppl. í s. 867 5910.

Sauðnautaveiði
Hreindýraveiði, stangveiði á Grænlandi
í sumar. Nánari upplýsingar hjá Ferða-
skrifstofu Guðmundar Jónassonar ehf.
S. 511 1515.

Fræðslufundur í félags-
heimili Fáks.

Fimmtudaginn 23 mars kl. 20:00 Fyrir-
lesari verður Herdís Reynisdóttir, bú-
fræðikandídad, kynbótadómari og reið-
kennari frá Hólaskóla. Herdís mun fjalla
um tengsl byggingar og reiðhestahæfi-
leika með sérstakri áherslu á yfirlínu
hrossa. Fyrirlesturinn er öllum opinn og
aðgangur ókeypis.

Innidýragarðurinn og golfhúsið í Slakka
opið um helgar frá 13:00 17:00. Upp-
lýsingar í síma 868 7626.

Ýmislegt

Hestamennska

Fyrir veiðimenn

Dýrahald

Ýmislegt

Fatnaður

Antík

Húsgögn

Ökukennsla

Námskeið

Fæðubótarefni

Heilsuvörur

Önnur þjónusta

Rafvirkjun

Múrarar

pádómar

ölvur

tífluþjónusta
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igu 300 fm skrifstofuhúsnæði á 2.
, við Malarhöfða 2. Leigist út allt í
eða í tveimur hlutum. Uppl. í s.

2500.

Atvinnueign.is
u að leigja eða taka á leigu at-
uhúsnæði? Skráðu þig þá á leigu-
Atvinnueignar þér að kostnaðar

u. www.atvinnueign.is S. 568 6600.

óðageymsla Olivers geymir búslóð-
brettum. Starfað í 18 ár. S. 567

6 & 892 2074. Sækjum og sendum
óðirnar.

Flóki Inn - Heimilisleg herbergi til leigu
í lengri eða skemmri tíma á frábæru
verði. Hafðu samband í síma 552 1155
eða sendu fyrirspurn á floki@inns.is

Málmsmíði Vanur maður óskast strax,
góður vinnustaður, fjölbreytt verkefni.
Suðulist-Reisir ehf. Helga GSM 892
3929.

Vilt þú vinna heima og byggja upp vax-
andi aukatekjur? Þjálfun í boði 7-10
klst. í viku. Halldóra Bjarna hjúkrunar-
fræðingur, sími 861 4019 www.Hall-
doraBjarna.is

Góðir tekjumöguleikar
Lærðu allt um neglur, gervineglur,
skraut, lökkun o.fl. Íslandsmeistarar
kenna. Naglasnyrtiskóli Kolbrúnar. Sím-
ar 565 3760 & 892 9660.

Nonnabiti
Starfskraftur óskast í fullt starf. Reyk-
laus. Uppl. í s. 899 1670 & 586 1840
eða á staðnum Nonnabita Hafnarstræti
11.

Langar þig að vinna á
Undralandi?

Með vorinu losnar fullt starf hjá
okkur. Reynsla æskileg.

Nánari uppl. í s. 554 0880.
Undraland er einkarekinn leik-

skóli í Kópavogi, stofnaður
1987. 33 börn eru í skólanum

og 7 starfsmenn.

Þjónustufólk óskast í
sal!

Þjónustufólk óskast í sal í vakta-
vinnu fim.- lau. Vinnutími 17.30-

22.
Uppl. í s. 587 2882 & 869 4443,

Kristófer.

Leikskólinn Hlaðhamrar
Deildarstjóri óskast
Leikskólakennarar

Deilarstjóri óskast til starfa við
leikskólann Hlaðhamra sem fyrst
eða eftir nánara samkomulagi.
Um er að ræða stöðu á yngri
barnadeild. Unnið er í anda
Reggio stefnunar og kjör eru

samkvæmt FL og LN.
Upplýsingar gefur Sveinbjörg
leikskólastjóri í símum 566

6351 og 861 3529

Vífilfell
óskar eftir að ráða starfsmann í

framleiðslusal fyrirtækisins
Stuðlahálsi . Viðkomandi þarf að

geta hafið störf fljótlega.
Umsóknareyðublöð liggja

frammi í afgreiðslunni Stuðla-
hálsi 1. Nánari upplýsingar í

síma 525 2500

Meiraprófsbílstjórar.
Vífilfell hf. óskar eftir að ráða

meiraprófsbílstjóra í afsleysinga-
störf í sumar. Um er að ræða
akstur á höfuðborgarsvæðinu.
Umsóknareyðublöð liggja

frammi í afgreiðslu Vífilfells
Stuðlahálsi, Nánari upplýsing-

ar gefnar í síma 525 2500.

Verðmerkingar
Óskað er eftir eljusömum og ein-

beittum starfsmönnum í verð-
merkingar á fatnaði og öðrum

vörum. Vinnutíminn er kl. 08:00 -
16:30 og hentar vel fólki með

börn á leikskólum eða hjá dagfor-
eldrum. Starfið hentar báðum
kynjum og er fyrir fólk á öllum

aldri.
Nánari uppl. eru veittar í s:

530-5697, eða að Skútuvogi 9.

Aðstoðamaður bakara.
Bakarameistarinn Suðurveri óskar

eftir aðstoðarmanni í vinnusal.
Vinnutími frá kl. 7-16 virka daga.

Uppl.gefur Óttar Sveinsson
framleiðslustjóri í síma 864
7733 eða á ottar@bakara-

meistarinn.is

Bakari Bakari.
Bakarameistarinn Suðurveri óskar
eftir alhliða góðum bakara sem er
stundvís, ábyrgur og áreiðanlegur.

Uppl.gefur Óttar Sveinsson

Ræsting/Matráður
Óskum eftir að ráða nú þegar

starfskraft til að sjá um ræstingar
og matseld í 60% starf. Vakta-
vinna, unnið í viku, frí í viku. Ís-

lenskukunnátta skilyrði. Uppl. í s.
699 8403 & 896 5066.

Uppl. í s. 699 8403 & 896 5066.

Ræsting hentar vel fyrir
heimavinnandi

Morgunvinna, unnið til skiptis frá
8-12 og 8-14. Á vöktum, ca 50%

starf.
Uppl. og umsóknir á staðnum

eða á www.kringlukrain.is

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

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

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

arásvegi 1. S. 553 1620.

Veitingahúsið Vegamót
óskar eftir hressum þjónum í fullt
starf og hlutastarf í vetur og sum-

ar ásamt starfsfólki í eldhús.
Einnig vantar fólk í glasatínslu um

helgar.
Uppl. á staðnum hjá Gumma,

Bryndísi eða Óla. Einnig er
hægt að senda umsókn á

vegamot@vegamot.is

Viltu vinna með hressu
fólki á skemmtilegum

vinnustað?
Þá erum við að leita að þér. Okk-
ur vantar starfsmann í hlutastarf
og í vaktavinnu sem er jákvæður,

hress og skemmtilegur.
Hlöllabátar Bíldshöfða. Upp-
lýsingar á staðnum og í síma

892 9846.

Hársnyrtisveinn óskast.

Hefur þú gaman af föt-
um?

Ef svo er þá erum við að leita að
jákvæðum og hressum einstak-
lingum í hópinn okkar, miklir

tekjumöguleikar. Þjálfun, fræðsla
og stuðningur fyrir réttan aðila.

Engin áhætta eða útlagður kostn-
aður.

Ef þú vilt vita meira hafðu þá
samband við Sylvíu í síma 565

3900 eða 660 7401.

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

kaupum og Osta og sælkeraborð-
ið í Hagkaupum Kringlunni og

Smáralind. Við leitum eftir mann-
eskju í afgreiðslu í Osta- og sæl-
keraborðið í Hagkaupum Kringl-

unni. Einning vantar okkur mann-
esku í Osta- og Sælkeraborðið í

Hagkaupum Smáralind til af-
greiðslu. Okkur vantar líka auka-

fólk seinnipart viku í bæði borðin.
Nauðsynlegt er að umsækjendur
hafi mikinn áhuga á mat og mat-

argerð.
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.

Fiskvinnsla Reykjavík
Óska eftir starfsfólki til fiskvinnslu

í Reykjavík.
Frábær vinnuaðstaða og mikil

vinna.
Uppl. í s. 515 8622 & 863 8605.

Atvinna í boði

Gisting

eymsluhúsnæði

tvinnuhúsnæði

ATVINNA



Bakarí
sbakarí óskar eftir starfskrafti til af-
slustarfa hálfan daginn og aðra
 helgi. Ekki yngri en 20 ára. Upp-

gar í síma 820 7370.

erkstæði Hjalta Einarssonar aug-
eftir lagermanni, starfið innifelur í
ðhald og pöntun á lager, jafnframt
alda utan um handverkfæri í eigu
ækisins ásamt sendiferðum. Við
um endilega fólk á besta aldri að
a um, framtíðarstarf í boði fyrir rétt-
ðila, nánari upplýsingar veittar á
tofutíma í síma 565 1240. Hluta-
gæti einnig komið til greina

Múrar og verkamenn
óskast!

múr ehf óskar eftir múrara eða
ni vönum múrverki. Einnig er ósk-
eftir verkamanni. Mikil vinna
undan. Góðir tekjumöguleikar.
í s. 699 1434.

tu miklu hærri tekjur?
100% tímafrelsi og 100% sjálf-
? Ég get hjálpað þér. www.Fag-

nska.com

t þú ekki Fréttablaðið í morgun?
du í síma 550-5000 og láttu okk-
a. Fréttablaðið.

r ykkur tónlistarmenn, skemmti-
 fyrir þorrablótið, árshátíðirnar, af-
 tónleika, þemadaga, 17. júni há-

höld eða aðrar skemmtanir. Á skrá
okkur eru m.a. fremstu tónlistar-
n og skemmtikraftar landsins. Höf-
ratuga reynslu af skemmtanahaldi.
um einnig út samkvæmistjöld, út-
m matvörur, grill og þjónustufólk
ugi er fyrir slíku. Símar 586 9000 &
9903 Netfang orlygur@tenor.is

orgun fá 30 miðaeigendur milljón
Fáður þér miða í síma 800-6611
 hhi.is Happdrætti Háskólans.

eikir

mislegt

lkynningar

ðskiptatækifæri

Verkefnastjóri 
- Kerfisþjónustu

ÍKON óskar eftir kerfisstjóra í fullt starf sem
fyrst eða í síðasta lagi 2. maí 2005

Starfssvið
Starf kerfisstjóra er bæði fjölbreytt og krefjandi á
sviði upplýsingatækni. Starfið felst í kerfisstjórn
og notendaaðstoð við viðskiptavini Íkon ásamt 
þátttöku í frekari uppbyggingu og þróun 
kerfisþjónustu og vefhýsingar.

Vinsamlegast lesið nánar um starfið á vefsvæði
okkar: www.ikon.is

Sveitarfélagið Árborg vex og dafnar

Leikskólastjóri
Þann 1. desember 2006 verður tekin í notkun nýr sex deil-
da leikskóli að Erlurima 1 á Selfossi og því óskar Sveitarfé-
lagið Árborg eftir að ráða leikskólastjóra til starfa. Starfið
hentar jafnt konum sem körlum.

Helstu verkefni og ábyrgðarsvið:
• Ber ábyrgð á daglegum rekstri og starfsemi leikskólans.
• Skipuleggur faglegt starf innan leikskólans.
• Umsjón með starfsmannamálum leikskólans.
• Starfar samkvæmt lögum og reglugerð um leikskóla, 

öðrum lögum er við eiga, aðalnámskrá leikskóla og 
stefnu sveitarfélagsins í málaflokknum.

Þekkingar- og hæfnismarkmið:
• Leikskólakennaramenntun og framhaldsmenntun í 

stjórnun
• Góð skipulagshæfni
• Góð færni í mannlegum samskiptum
• Góð þjónustulund

Laun er skv. Kjarasamningi Launanefndar sveitarfélaga og
Félagi leikskólakennara. 

Nánari upplýsingar veita Heiðdís Gunnarsdóttir, leikskóla-
fulltrúi, sími 480-1900 netfang: heiddis@arborg.is og Harpa
Þ. Böðvarsdóttir, starfsmannastjóri, sími 480-1900, netfang:
harpa@arborg.is. 

Umsóknir með upplýsingum um menntun, starfsreynslu og
umsagnaraðila berist skriflega til leikskólafulltrúa
Austurvegi 2, 800 Selfoss fyrir 10. apríl n.k. Gert er ráð fyrir
að viðkomandi hefji störf 1. október n.k.

Sveitarfélagið Árborg er ört vaxandi bæjarfélag þar sem í dag
búa um 7000 manns. Hjá sveitarfélaginu starfa um 500 starf-
smenn og er það sameiginlegt verkefni starfsmanna og 
stjórnenda að veita metnaðarfulla og framsækna þjónustu. 

Auglýsing vegna úthlutunar
atvinnuleyfa til aksturs 

leigubifreiðar.
Vegagerðin auglýsir laus til umsóknar 30 leyfi til leiguaksturs
á höfuðborgarsvæðinu og Suðurnesjum.

Þeir einir geta sótt um leyfi sem hyggjast stunda akstur
leigubifreiðar að aðalatvinnu. Til að öðlast leyfi þurfa um-
sækjendur að uppfylla skilyrði leyfis skv. 5. gr. laga nr.
134/2001 og reglugerðar nr. 397/2003 um leigubifreiðar,
með síðari breytingum.

Úthlutun leyfa fer fram á grundvelli starfsreynslu við akstur
leigubifreiðar, sbr. ákvæði 6. gr. reglugerðar nr. 397/2003.

Umsóknareyðublöð má nálgast á vegagerdin.is/leyfisveiting-
ar, eða í afgreiðslu Vegagerðarinnar Borgartúni 5 í Reykjavík.
Þeir sem þegar hafa sótt um leyfi þurfa ekki að endurnýja
umsóknir sýnar.

Umsóknarfrestur er til 01.04.06

Starfsfólk í umönnun og borðsal
Vilt þú bætast í okkar góða hóp starfsmanna? 

Við óskum eftir fólki til starfa á hinar ýmsu vaktir, 
bæði heilsdags- og hlutastörf. Sveigjanlegur vinnutími.

Einnig vantar starfsmann í borðsal

Nánari upplýsingar veitir starfsmannastjóri í síma 530-6100
virka daga kl. 9:00 til 15:00

ATVINNA
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