






















































TOYOTA 4RUNNER 3000 DIESEL Árgerð
1996. Ekinn 241 þ.km. þúsund km.
Verð kr. 1250.000.

Höfðahöllin
Klettháls 2, 110 Rvk.

Sími: 567 4840
www.hofdahollin.is

Nýir Chrysler 300 C Limited V6 250 hö.
Leður, lúga, allt rafknúið, 18” álfelgur.
leiðsögukerfi, ofl. Litir Silfur, svartur og
dökkrauður. Sýningarbíll á staðnum. Fá-
ránlega lágt verð: 3.990 þús.

Sparibíll ehf
Skúlagötu 17, 101 Reykjavík

Sími: 577 3344
www.sparibill.is

Til sölu Musso ‘96 2,9 TDI sjálfsk., rafm.
ì rùðum gòður bìll. Ek. 250.000. Sìmi
660 8121

Til sölu Toyota Hilux DC Dísel turbo árg.
98. 31” brettakantar, stigbretti, pallhús.
Gullmoli toppviðhald. Uppl í s. 845
0438.

Sjálfskiptur Lancer á
Góðum Kjörum !!!

Mmc Lancer,Árg 00,E-117Þ,1,6
Vél,SSk,SK07,Cd,Fæst á 100% Yfirtöku á
615Þ,6618197

Til sölu Opel Astra 1200 station árg. ‘99,
nýskoðuð, verð 285 þús. uppl. í síma
867 3022.

M.Benz CLK 430, e.100 þús. árg.’99.
Tilb. óskast. Skoða skipti á dýrari/ódýr-
ari. Á mini gröfu upp í,
jeppa/station/íbúð. Uppl. í s. 690 8138.

2 til sölu, Patrol. Gangfær. Daihatsu C.
Sk.’07. V. 80 þús. Uppl. í s. 690 8138.

Pajero/L-300/Mazda
Pajero V6 3.0, árg. ‘00, ek. aðeins 85
þús., leður, topplúga, viðarkl., toppá-
stand, verð 1.750 þús., lán 1.400 þús.,
26 þús. per. mán. L-300 árg. ‘98, 2.5
dísel túrbó, 4x4, 9 manna, verð 310
þús. Mazda 323 árg. ‘95, tjón. verð 35
þús. Uppl. í s. 898 9307 & 554 3087.

NÝTT! Bílaleitar-Vélmenni. Finnur bílinn
á augnarbliki! Tóti er tengdur fleiri
hundruð bílasölum með yfir þrjár millj-
ónir bíla á söluskrá. Smelltu á Tóta á is-
landus.com og hann finnur bílinn um
leið, reiknar út verð í Íslenskum krónum
með flutningsgjöldum tolli og VSK á
augabraði og sýnir þér niðurstöður
strax á islandus.com vefsíðunni. Í dag
fylgir Ábyrgð frá Vörður-Íslandstrygging
á öllum bílum Islandus.com og hægt
að fá viðbótarábyrgð í allt að 5 ár! Við
seljum bíla langt undir markaðsverði.
Sími þjónustuvers 552 2000 og net-
spjall við sölumenn er á www.is-
landus.com

Volvo 240 ‘93. Ný tímareim, auka dekk,
ekinn 193þús. verð: 200,000. Sími: 897
3141

Opel Corsa 5 dýra,keyrður 122þús,92
árgerð,1,2L. verð 130þús kr. Vetradekk
fylgja. s:8244746

Pajero árg.’95. V6 langur, Ssk. Vel með
farinn. Þarfnast viðgerðar. Útsala á 100
þús. Uppl. í s. 567 4331 & 822 0173.

Ódýr, heill, góður!! Subaru st 1,8 ‘92, m.
krók. V. 65 þ. S. 844 6609.

Tilboð 190 þús.
Honda Accord 2,2. árg. ‘96, sk. ‘07.
Listaverð 400 þús. Verðtilboð 190 þús.
Uppl. í s. 691 9374.

Opel Astra árg. ‘01. Til sölu gegn yfir-
töku á láni. Afborgun 12 þ. á mán. Uppl.
í s. 897 2535.

Til sölu Dodge Grand Caravan ‘99. Vel
viðhaldinn og gott eintak. 3.3 l, ek. 153
þ., v. 950 þ. S. 669 7072.

Góður Station Passat á
100% Yfirtöku !

VW Passat,Árg 99,E-97Þ,1,6 V,5
Gíra,Abs,Cd,Fæst á 100% yfirtöku á
717Þ,6618185

Til sölur er Toyota Yaris T-Sport 3 dyra.
Ekinn 44 þús km. Beinskiptur. 1,5 vél.
Skoðaður “07. Cd. Álfelgur. Listaverð
1.000.000 kr. Ásett 960 þús. Bílalán
750 þús. Toppbíll. Einnig rafmagns-
tröppur á Ford 250. Upplýsingar í síma
892 7852

Sjálfskiptur Yaris
Til sölu er Yaris 1,3 skráður 29.09.00. 5
d. Ek. 113 þús. Áhv. 600 þús. ca. 19 þ. á
mán. Verð 790 þús. Uppl. í sima 691
1001.

Toyota Yaris 12/04, 5 dyra, ekinn 20
þús. km, áhv. 1.100 þús. 24 þús. á mán-
uði. Verð 1.270 þús. S. 693 5053.

Óska eftir bíl á 50-100 þús. Ekki eldri en
‘95, má þarfnast viðgerðar. Uppl. í s.
690 0598.

Óska eftir bíl á verðbilinu 50-100 þús.
Má þarfnast viðgerðar. Ekki eldri en
árg.’95. Uppl. í s. 822 2455.

til sölu patrol se+ 98 ek 145 þ blar tvi-
litur gott eintak 8622649

Toyota Corolla árg ‘04. Ekinn 24þ. 1600
vél, beinsk. Áhvílandi 1.150þ. 27þ á
mán. Verð: Yfitaka + 350þ Svenni 691-
2340

Raðhús á Akureyri Til leigu/sölu 5 herb.
126 fm raðhús á Brekkunni. S 891
8383

Til sölu Benz 609 árg. ‘92, er með 18
rúmmetra kassa. Verð 670 þús. A.t.h.
skipti. S. 860 3574.

Til sölu KTM 125 árg. ‘04. Hjól í topp-
standi lítið notað. Verð 450 þ. Uppl. í s.
660 2991.

Til sölu krossari 200 cc, sky team. Uppl.
í s. 896 9319

Til sölu Sky team, Enburo 125 cc. Uppl.
í s. 896 9319

Til sölu barnakrossari 50cc, með hjálp-
ardekkjum. Uppl. í s. 896 9319

Til sölu fjórhjól Mamond Monster 750
cc, 4x4. NÝTT. Uppl. í s. 896 9319

Til sölu kerra fyrir krossara. Uppl. í s.
896 9319.

Til sölu kerra fyrir Jet sky. Uppl. í s. 896
9319

C.I.Wilk Caravan 530E árg. ‘00 innflutt
‘05, svefnpláss fyrir 6, 2 kojur mjög vel
með farið, verð 1400 þ. Uppl. í s. 867
3022.

Til leigu eru glæsileg hjólhýsi. Minni hús
fyrir fólksbíla, stærri fyrir jeppa. Með
sólarsellu og fortjöldum. Helgar og
vikuleiga - verð frá 30.000 kr. Til sölu
verð frá 1550 þús. Uppl. í s. 659 2452
og 897 8692. btnet.is/hjolhysaleigan

Óska eftir fellihýsi fyrir allt að 300 þ kr.
staðgreitt. Þarf að vera með miðstöð. S
554 0338 / 691 0338 / 693 0138.

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

Suzuki utanborðsmótorar
Suzuki utanborðsmótorar í miklu úrvali.
Frábær verð. Suzuki Umboðið ehf. S.
565 1725 www.suzuki.is

Benz, Bmw, Vw, Skoda,
Toyota, Saab, Peugeot o.fl.

Aukahlutir í bíla

Bátar

LyftararFellihýsi

Hjólhýsi

Kerrur

Fjórhjól

Mótorhjól

Sendibílar

Pallbílar

Jeppar

Bílar óskast

1-2 milljónir

500-999 þús.

250-499 þús.

0-250 þús.

Bílar til sölu
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Komatsu P15 minigrafa 1,5t. Ónotuð til
sölu eða skipta í íbúð/jeppa/station.
Áhv. 1,2 m. Uppl. í s. 690 8138.

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.

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

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

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

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.

Bílhlutir, Kaplahrauni 14,
S. 555 4940.

Sérhæfum okkur í Volkswagen, Skoda
og Daihatsu. Eigum einnig varahluti í
fleiri tegundir bíla. Kaupum bíla til nið-
urrifs.

Himnabjarg ehf.
Partasala og dráttabílaþjónusta. Er að
rífa Opel Astra 1200 árg ‘98-2003, Ford
Taurs, Skoda Fabia “03, MMC Spacestar
“00 og Ford Escort ‘99. Kia Clarus ‘99,
Suzuki Sidekick ‘93, Suzuki Baleno ‘99,
Nissan Almera ‘00. Kaupi bíla. Sími 691
4441.

Bílapartar og þjónusta. S.
555 3560

Subaru, Nissan, MMC, Toyota, Ford,
Hyundai, Suzuki, Daihatsu, Opel, VW,
Peugeot, Reno, Skoda o.fl. Dalshraun
20. Sendum frítt á flutning

Bílapartar ehf S.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

Partar s. 565 3323
Partar Kaplahrauni 11, s. 565 3323.
Varahlutir í bíla þ.á.m. Ford, Opel, Da-
ewoo. Kaupum bíla

Ford Explorer árg. ‘96 varahlutir til sölu.
Upplýsingar í s. 867 3022.

Besta lausn fyrir þröng rými. Addco ehf.
S. 586 9010 eða addco@addco.is

2 Pioneer CDJ100S (like new!)+mixer
Gemini PS626 kr.140.000. S. 869 0825.

Stubbastrumpar
Viltu losna við sígarettustubba og
tyggjóklessur? Framleiðandi Skrapp.is.
Pöntunarsímar 661 3799 & 847 7995

Til sölu er dísarpáfagaukur með búri,
handmataður. Á sama stað brún kven-
leðurstígvél í stærð 42. S. 561 3221 &
698 1610.

Rafmagnshlaupahjól 24V, 4 litlir, rétt
verð 12.900 kr., fást á 5.000 stk. Uppl. í
s. 844 1823.

Úrval af harmonikum í ýmsum stærð-
um og gerðum, auk fylgihluta. Verð frá
29.000kr. EG-Tónar. Sími Akureyri 462
7374 & 6601648, sími Reykjavík 568
3670 & 824 7610.

Nýlegt Mandolin til sölu með plöggi.
Taska og kennslubækur fylgja með. Lít-
ið sem ekkert notað. Uppl. í s. 897
1001.

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

Óska eftis zodiac helst 420cm-480cm
með mótor og kerru uppi. 6951446

Þakrennur
Höfum á lager gæða Ítalskar þakrennur
í ýmsum litum og gerðum. Gott verð.
Blikksmiðjan Auðás ehf. Dalvegi 16c.
Sími 564 1280 og 893 1484.

Til bygginga

Bækur

Tölvur

Hljómtæki

Hljóðfæri

Til sölu

ATH
Tek að allar almennar bílaviðgerð-

ir. Fljót og góð þjónusta.
Bifreiðaverkstæði Hilmars K.

Fiskislóð 24. S. 845 1332

Viðgerðir

VarahlutirVinnuvélar
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BÍLABANKINN
S: 588 0700

www.bilabankinn.is
Bílakjarnanum • Breiðhöfða

Sölumenn : Ævar Hallgrímsson – Axel Bergmann – Sigurdór Bragason

TOYOTA COROLLA 1800 VVT-I LE
árg 2000, ek.11þkm, ssk, álfelg-

ur, ofl.
Verð 2190

HONDA ACCORD 2.0 
árg. 2003, ek. 30 þkm, bsk,17“

álfelgur,ofl.
Verð 1790 þús

TOYOTA AVENSIS TERRA
árg 2000, ek 137þkm bsk,geisla-

spilari,ofl.
Verð 780 þús

SUBARU LEGACY 2.0 LUX STATION
árg. 2005, ek.24 þkm, ssk, leður,

topplúga ofl.
Verð 2700 þús –bílalán 2295 þús

MERCEDES BENZ E 320
AVANTGARDE

árg.1999, ek 150 þkm, leður, ssk,
bíllin er ný tekin í gegn af Ræsi

og skipt um allt body.
Verð 2490 þús

TOYOTA RAV 4 2000 4X4
árg, 2000, ek.111 þús, bsk,film-

ur,dráttarkrókur,ofl.
Verð 1290 þús

TOYOTA COROLLA LIFTBACK
LUNA

árg.1998 ek. 110 þkm ,bsk, raf-
magn í rúðum ofl.

Verð 540 þús

HYUNDAI GETZ 1.3
árg 2003, ek 21 þkm, ssk, raf-

magn í rúðum ofl.
Verð 1156 þús

CHEVROLET LACETTI CDX 1800
STW

árg. 2005, ek. 39þkm. Geisladiska
magasín, álfelgur,ofl.

Verð 1790 þús 

TOYOTA YARIS 
árg. 2000, ek. 93þkm,segul-

band,ofl.
Verð 610 þús

HEKLA VÉLASVIÐ

Klettagörðum 8-10
www.hekla.is/velasvid
Sölumaður 825-5736

MAN 41.430 TGA
Árgerð 2005 ekinn 53.000 km.

Fjögra öxla vörubíll.
VERÐ 7.990.000

M. BENZ ACTROS 26.40
Árgerð 1998 ekinn 359.000 km.
6X6 dráttarbíll með retarder á

blaðfjörðum.
VERÐ 3.5 millj. +vsk.

M. Benz ACTROS
26.41 

Árgerð 2005 ekinn 83.000 km.
Dráttarbíll með loftpúðafjöðrum

að aftan og retarder.
VERÐ 7.990.000 + vsk.

MMC CANTER 7C14
Heildarþyngd 7.5 tonn, 

árgerð 2006.
Sjö manna hús, sturtur 
á þrjá vegu. NÝR BÍLL.
VERÐ 5.2 millj. +vsk.

MMC Canter 3C13
Heildarþyngd 3.5 tonn, 

árgerð 2006.
Fastur pallur með segli. 

NÝR BÍLL.
VERÐ 3.3 millj. +vsk.

MAN 26.480 TGA
Árgerð 2005 ekinn 77.000 km.
Dráttarbíll með takkakúplingu
og loftpúðafjöðrum að aftan.

VERÐ 7.990.000 +vsk.

MAN 33.480 TGA
Árgerð 2005 ekinn 83.000 km.
6X6 dráttarbíll með takkakúp-

lingu og loftpúðafjörðum 
að aftan. 

VERÐ 7.990.000 +vsk.

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI
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Góður matur - Gott fólk Hreðavatnskáli.

Vörubretti. Vil kaupa ca. 800 Euro not-
aða vörupalla. Aðeins hreinir og heilir
pallar koma til greina. Staðgreitt. Uppl.
onedin@simnet.is

Orkuboltastelpurnar. Alþrif og hrein-
gerningar. Kvöld- og helgarvinna. S. 663
7366.

Láttu mig um púlið! Nýbygginga og
flutningsþrif. Föst verðtilboð. Ásta s. 848
7367.

Tökum að okkur allsherjar þrif á fyrir-
tækjum og húsum,í flutningum og fl.
Röskar og ábyggilegar konur. Uppl. í s.
845 2353 & 868 3985.

Tek að mér að slátt fyrir húsfélög og
einstaklinga klippingar og umhirðu á
görðum. Uppl. í s. 616 1569.

Garðyrkja
Alhliða garðyrkjuþjónusta. Sláttur,
úðun, mold, hellulagnir og fleira. Hall-
dór garðyrkjum. S. 698 1215.

Húseigendur: Varist fúskara. Verslið við
félagsmenn. Málarameistarafélagið. S.
568 1165.

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

Ert þú að flytja? Búslóðafl., fyrirtækjafl.,
píanófl. o.fl. Extra stór bíll. Flutningaþj.
Mikaels. S. 894 4560.

Húsaviðhald

Búslóðaflutningar

Meindýraeyðing

Málarar

Bókhald

Garðyrkja

Ræstingar

Hreingerningar

Ýmislegt

Verslun

9. ágúst 2006  MIÐVIKUDAGUR
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550 5000
AUGLÝSINGASÍMI

BMW 318 TOURING Árgerð 2001.
Ekinn 88 þ.km. þúsund km. Áhvílan-
di kr. -1 þúsund, mánaðarleg
afborgun kr. -1 þúsund. Verð kr.
1790.000. Skipti: Ódýrari

BMW 320 D TOURING DIESEL Árg-
erð 2002. Ekinn 141 þ.km. þúsund
km. Áhvílandi kr. 1900 þúsund,
mánaðarleg afborgun kr. 37 þúsund.
Verð kr. 2590.000. Skipti: Ódýrari

BMW 325 I Árgerð 2003. Ekinn 63
þ.km. þúsund km. Verð kr. 3590.000.
Skipti: Ódýrari

BMW 525 DA Árgerð 2003. Ekinn
157 þ.km. þúsund km. Áhvílandi kr.
2573 þúsund, mánaðarleg afborgun
kr. 45 þúsund. Verð kr. 3850.000.
Skipti: Ódýrari    

BMW 520 DAT Árgerð 2001. Ekinn
157 þ.km. þúsund km. Áhvílandi kr.
2030 þúsund, mánaðarleg afborgun
kr. 39 þúsund. Verð kr. 2390.000.
Skipti: Dýrari/Ódýrari

BMW 330 IA CABRIO Árgerð 2001.
Ekinn 52 þ.km. þúsund km. Áhvílan-
di kr. 3000 þúsund, mánaðarleg
afborgun kr. 41 þúsund. Verð kr.
3890.000. Skipti: Ódýrari

BMW 530 TOURING D Árgerð 2002.
Ekinn 132 þ.km. þúsund km. Áhví-
landi kr. 2000 þúsund, mánaðarleg
afborgun kr. 45 þúsund. Verð kr.
2750.000. Skipti: Ódýrari

BMW X 5 4.4 Árgerð 2003. Ekinn 35
þ.km. þúsund km. Áhvílandi kr. 2800
þúsund, mánaðarleg afborgun kr. 47
þúsund. Verð kr. 5990.000.

CHRYSLER CROSSFIRE LTD Árgerð
2006. Ekinn 5 þ.km. þúsund km.
Áhvílandi kr. 4000 þúsund, mánaðar-
leg afborgun kr. 48 þúsund. Verð kr.
4690.000. Skipti: Ódýrari

DAEWOO TACUMA Árgerð 2003.
Ekinn 38 þ.km. þúsund km. Áhvílan-
di kr. 975 þúsund, mánaðarleg
afborgun kr. 22 þúsund. Verð kr.
1090.000. Skipti: Ódýrari

HONDA ACCORD Árgerð 2006.
Ekinn 6 þ.km. þúsund km. Áhvílandi
kr. 2000 þúsund, mánaðarleg
afborgun kr. 30 þúsund. Verð kr.
3230.000. Skipti: Ódýrari

FORD F 250 XLT Árgerð 2004. Ekinn
8 þ.km. þúsund km. Áhvílandi kr.
2800 þúsund, mánaðarleg afborgun
kr. 50 þúsund. Verð kr. 3690.000.
Skipti: Ódýrari

HONDA CRV EXECUTIVE Árgerð
2005. Ekinn 20 þ.km. þúsund km.
Verð kr. 3300.000.

HONDA CRV Árgerð 2001. Ekinn 78
þ.km. þúsund km. Verð kr.
1600.000. Skipti: Ódýrari

M.BENZ C 320 Árgerð 2002. Ekinn
70 þ.km. þúsund km. Áhvílandi kr.
2900 þúsund, mánaðarleg afborgun
kr. 50 þúsund. Verð kr. 3590.000.
Skipti: Ódýrari

JEEP GRAND CHEROKEE LIMITED
Árgerð 2006. Ekinn 6 þ.mílur
þúsund km. Verð kr. 4990.000.
Skipti: Ódýrari

LEXUS IS 200 Árgerð 2004. Ekinn 19
þ.km. þúsund km. Verð kr. 2690.000.
Skipti: Ódýrari

M.BENZ E 200 KOMPRESSOR Árg-
erð 2004. Ekinn 63 þ.km. þúsund
km. Verð kr. 3890.000. Skipti:
Ódýrari



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

Þak- og utanhússklæðningar og allt
húsaviðhald. Ragnar V. Sigurðsson ehf.
S. 892 8647.

Fagþjónustan ehf. S. 860
1180

Glerísetningar, gluggaviðgerðir, almenn
smíðavinna, móðurhreinsun glerja, há-
þrýstiþvottur, þakmálun og fleira. Fag-
þjónustan ehf, s. 860 1180.

Pípulagningarmeistari getur bætt við
sig verkefnum, uppl. í síma 892 8720.

Tökum að okkur hverskonar múrbrot,
fjarlæga efni, frágangur og pípulagnir
Uppl. í s. 892 8720.

Fjarlægum stíflur úr WC, vöskum og fl.
Röramyndavél og viðgerðir á frárennsl-
islögnum. Stífluþjónusta Geirs, s. 697
3933.

Vefhýsing, www.allraatta.is

Vefsíðuhönnun, Vefumsjónarkerfi,
Veftilboð, Heimasíðuráðgjöf www.allra-
atta.is

Vefhýsing, Heimasíðugerð, Heimasíðu-
ráðgjöf, Vefsíðulausnir www.allraatta.is

Tölvuviðgerðir
Kem samdægurs. 8-20 alla daga. Uppl.
í s. 697 8725.

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

Örlagalínan 908 1800 &
595 2001

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

Englaljós til þín 908 5050
Eru málin í ólagi. Vantar þig hjálp. Viltu
prófa eitthvað nýtt. Er með ný spil. trún-
aður. Opið til 2 á næturnar og 3 eftir
miðnætti um helgar. Lára.

Smávélaviðgerðir: Garðsláttuvélar,
sláttuorf, sláttutraktorar, garðlýsing,
jarðvegsþjöppur, dælur, kerrusmíði,
Gokart þjónusta, keðjusagir, hekkklipp-
ur, rafstöðvar. Vélverk JS S. 554 0661.
www.velaverkjs.is

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

Missti 10 kg á 12 vk. Þú getur það líka
með Shape Works. Rannveig 862 5920
www.321.is/rannveig

Léttari og hressari með Herbalife.
www.dagamunur.is s. Ásta. 891 8902

Botnlaus orka betri líðan! Herbalife
Shapework. Heilsuráðgjöf og eftirfylgni.
Kaupauki fylgir. Halldóra Bjarna hjúkr-
unarfræðingur. www.halldorabjarna.is
S. 861 4019/ 868 4876.

Heilsuvörur

Viðgerðir

Rafvirkjun

Reyki heilun
Er með reyki heilun, þeir sem

vilja leita til mín hafið samband í
síma 862 8715. Björg.

Spádómar

Tölvur

Stífluþjónusta

Steypusögun og Kjarna-
borun JIS ehf.

Steypusögun, kjarnaborun fljót og
góð þjónusta. Geri föst verðtilboð

- Gerið verðsamanburð.
Upplýsingar í síma 659 6343.

Prýði sf. HÚSAVIÐGERÐIR
Steypuviðgerðir, lekavandamál,

þakrennuuppsetningar, þakásetn-
ingar, þak- og gluggamálning. Tré-
smíðavinna, sólpallasmíði. Tilboð

eða tímavinna.
Áratugareynsla og fagmennska

í fyrirrúmi. S. 854 7449, 864
7449 og 565 7449.
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Árangur með Herbalife! Ráðgjöf og eft-
irfylgni. Edda Borg www.lifsstill.is S. 896
4662.

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

Óska eftir lyftingalóðum - handlóð,
stöng, laus lóð, bekkur. gg@mf.is -
5511508

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

Ný verslun með fæðubótarefni. Vaxtar-
vörur ehf. Kaplahrauni 19, Hafnarf. Opið
14-19.

Stutt nám, vel launuð störf Kerfisstjóra-
nám Rafiðnaðarskólans hefst 4. sept.
www.raf.is s. 863 2186

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

Ökukennsla, aðstoð við endurtökupróf
og akstursmat. Kenni á BMW 520D. S.
893 1560 og 587 0102, Páll Andrésson.

Til sölu þriggja sæta sófi með þremur
áklæðum á aðeins 25.000 kr. S. 698
5625.

Óska eftir Rococco húsgögnum, sófum,
stólum og borðum. Ath. eingöngu
Rococco kemur til greina. Sími 616
6013 á milli kl 13 & 18. rex@rex.is

Hornsófi með tauáklæði fæst gefins
gegn því að vera sóttur. Uppl. í s. 898
9854 eftir kl. 19.

Ryksugukerfi
Heimili, sumarhús, fyrirtæki og stofnan-
ir. www.rafheimilid.is Rafheimilið ehf. s.
567 8909. Hamraborg 5. Opið 09-12.

Mjög lítið notuð þvottavél, enn í ábyrgð,
til sölu. S. 557 2775 e. kl. 16.00.

Eins og hálfs árs 170 cm LG ísskápur til
sölu v/flutninga. Uppl. í s. 865 5115.

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

Er með Beagle hvolpa til sölu. Þeir
verða tilbúnir til afhendingar 10 ágúst
þá heilsufarsskoðaðir, örmerktir og ætt-
bókafærðir hjá Íshundum. Allar upplýs-
ingar er hægt að fá í síma 897 8382 og
á birnako@simnet.is
http://www.123.is/vestfjardar

Stóru dan Hvolpar til sölu hvolpar und-
an Emblu og Blue, fyrsta og eina got
Emblu. Hvolparnir verða skráðir hjá
Hrfí. Uppl í síma 662 2700.

1 læða fæst gefis gul og hvít á lit. Uppl.
í s. 821 1498.

Hvolpar fást gefins. Uppl. í s. 486 5608
& 896 8881.

Til sölu 3 yndilsegir Chihuahua hvolpar
með ættbók frá Íshundum, bólusettir
og örmerktir, til afhendingar strax. Uppl.
í s. 824 2864.

Heitir pottar og Kamínur. Auðbrekka 6,
200 Kóp, NORM - X S. 565 8899
www.normx.is

Stórir maðkar til sölu! Silungs og laxa.
Margra ára reynsla. S. 692 5133.

Laxa og silungamaðkar til sölu uppl. í s.
557 4483 & 867 8045.

Við bjóðum fallega nýja 2 herb 55 m2
íbúð á Akureyri verð pr. nótt 11.900 kr,
fjórða og 6 nótt frí. Bókanir í síma 822
- 9952, sjá myndir á www.hoepfner.is

Góður matur á góðum stað - Hreða-
vatnsskáli.

Til leigu einbýlishús við Háseilu í
Reykjanesbæ 140 fm ásamt 30 fm bíl-
skúr. S. 893 4890

Herb. til leigu á svæði 107. Aðeins
reglusamir koma til greina. Uppl. í s.
865 9637.

Herbergi til leigu
2 x herbergi í einbýlishúsi til leigu með
afnot af eldunaraðstöðu. í Vogum 190 á
Vatnsleysuströnd. Leigist saman eða í
sitthvoru lagi. Reglusemi skilyrði. Uppl í
s. 892 8030

Herbergi 105 til leigu
Nýstandsett 16 fm herb. með aðgang
að salerni, sturtu og þvottavél. Ör-
bylgjuloftnet. Leiga 40 þús. Innifalið
rafm. og hiti. 2 mán. í tryggingu. Áhuga-
samir sendi póst á herbergi105@gmail.

Húsnæði til leigu á Selfossi frá septem-
ber, 4 svefnherbergi. Uppl. í síma 897
1768.

Mjög reglusamur 27 ára maður óskar
eftir íbúð í miðbænum. Uppl. í s: 692
6606

Ungt par með hund óskar eftir íbúð á
h.b sv. 60 fm+ Fyrirframgreiðsla, með-
mæli, trygging, tryggingavíxill. Uppl.í s.
690 8138.

27 ára verkfræðingur óskar eftir íbúð
miðsvæðis í Reykjavík frá 1. sept. Reglu-
semi og skilvísum greiðslum heitið.
Uppl. í s. 822 4451.

Hjón í námi með 2 börn óska eftir 4
herb. íbúð til leigu á höfuðborgarsv.
Skilvísum greiðslum heitið. Hafið sam-
band í s. 663 7858 & 663 2858.

Falegar lóðir undir sumarbústaði frá kr.
1 250 000 www.hrifunes.is eða hrifu-
nes@hrifunes.is

Til Leigu v/smiðjuveg jarðh. 562m 2
verslunar/iðnaðar húsn. Góðir gluggar
innkeirsludyr, sér bílast., lofth. 3,3m,
Leiguverð per m. 2kr1100 uppl. 893
0420 & 587 1590.

Búslóðageymsla Olivers geymir búslóð-
ir innsiglaðar í plasti á brettum. Starfað
í 19 ár. Geymt í vöktuðu og upphituðu
húsnæði. S. 567 4046 & 892 2074.
Sækjum og sendum búslóðirnar.

22 fm bílskúr til leigu (hiti, rafm. og vat
)í Álfaskeiði í Hfj. Laus strax. Uppl. í
s.898 8894. Bakarí í Hfj. óskar eftir starfskrafti í af-

greiðslu. Vinnutími 07-13 og 13-18.30
virka daga og önnur hver helgi, ekki
sumarvinna. Einnig vantar manneskju
aðra hvora helgi. Umsóknareyðublöð á
staðnum & S. 555 0480.

Jolli Hafnarfirði
Vantar þig vinnu í Hafnarfirði og
ertu 18 ára eða eldri? Geturðu

verið reyklaus þegar þú ert í vinn-
unni? Viltu vinna í góðu fyrirtæki
þar sem gott andrúmsloft skiptir
máli? Þá er Jollinn rétti staðurinn
fyrir þig. Okkur vantar fólk í fullt-

og hlutastarf.
Umsóknareyðiblöð á staðnum.
Upplýsingar veitir verslunar-
stjóri Líney (844-7376) alla

virka daga milli 14-18

Lagerstarf og vörumeð-
höndlun

Hýsing-Vöruhótel óskar eftir
starfskrafti í meðhöndlun á sér-
vöru. Um er að ræða talningu,

flokkun, merkingu og meðhöndl-
un á fatnaði, skóm, leikföngum

og búsáhöldum. Vinnutími er frá
08.00 -16.30. Einnig vantar okkur

fólk í hefðbundinn lagerstörf.
Nánari upplýsingar veitir Guð-
mundur eða Dagný á staðnum,

að Skútuvogi 9, eða í s. 530
5680.

Starfskraftur óskast
Óskum eftir fólki í fullt starf í sal
20 ára og eldri sem fyrst. Góð

laun fyrir duglegt fólk. Skemmti-
legur vinnustaður. Einnig vantar

fólk í kvöld og helgarvinnu.
Upplýsingar á staðnum

Café Milanó, Faxafeni 11.

Jolli Hafnarfirði
Jolli óskar eftir reyklausu og

reglusömu fólki, 18 ára og eldra.
Fullt starf og hlutastarf.

Upplýsingar og umsóknar-
eyðublöð á staðnum, Líney.

Afgreiðsla og Vaktstjórn
Viltu vinna með

skemmtilegu fólki?
Ertu dugleg/ur og mætir á réttum
tíma í vinnu? Góð laun fyrir líflegt
og skemmtilegt starf í afgreiðslu.
Hentar best fólki 18-40 ára en all-
ir umsækjendur velkomnir! Hvort
sem þú vilt vera í fullu starfi eða
kvöldvinnu þá höfum við eitthvað
fyrir þig. Aktu Taktu er á fjórum
stöðum á höfuðborgarsvæðinu.
Umsóknir á aktutaktu.is og á

stöðunum.

Veiingahúsið Nings
Hlíðasmára 12

Óskar eftir vaktstjóra í fullt starf.
Þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Ekki yngri en 18 ára.
Vantar einnig starfsfólk í kvöld og
helgarvinnu. Upplagt fyrir skóla-

fólk.
Upplýsingar á staðnum eða á

andri@nings.is

Skalli Vesturlandsvegi
Óskum eftir að ráða duglegt

starfsfólk, dagvinna, kvöldvinna,
vaktavinna. Góð laun fyrir gott

fólk.
Upplýsingar á staðnum milli

17-19.

Atvinna í boði

Bílskúr

Geymsluhúsnæði

Atvinnuhúsnæði

Sumarbústaðir

Húsnæði óskast

Glæsileg íbúð!
Í reisulegu einbýli í grónu hverfi

(108). Fullbúin. Þvottavél, ísskáp-
ur arin, rúm og húsgögn. Nýupp-

gerð, aðeins einstaklingar eða
barnlaus hjón/par koma til

greina.
Upplýsingasími 892 9888. Sjá

heimasíðu
www.mmedia.is/tilleigu

og/eða leigulista.

Húsnæði í boði

Ýmislegt

Gisting

Fyrir veiðimenn

Ýmislegt

Dýrahald

Fatnaður

Heimilistæki

Húsgögn

Ökukennsla

Kennsla

Námskeið

Fæðubótarefni

Líkamsrækt
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– Mest lesið

Þetta gæti tekið tíma

Er fasteignin þín ekki í mest lesna fasteignablaðinu?
Þegar hægist um á fasteignamarkaði er mikilvægara en nokkru sinni að auglýsa 

á besta staðnum. Samkvæmt nýjustu könnun Gallup* lesa 40% fleiri Íslendingar á 

aldrinum 25–49 ára Allt-fasteignir en Fasteignablað Morgunblaðsins. Vertu viss 

um að eignin þín nái athygli sem flestra!

*Samkvæmt könnun Gallup, maí 2006
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Þjónanemar óskast
Grillið er einn besti veitingastaður
landssins. Þjónanámið tekur þrjú ár og
er undir leiðsögn meistara í fremstu
röð. Ef þú hefur metnað þá er Grillið
rétti staðurinn fyrir þig til að læra á.
Nánari upplýsingar hjá veitingastjóra
Grillsins Sævari Má. Sími 820 9960.

KOFI TÓMASAR FRÆNDA óskar eftir
duglegum starfsm. í aukavinnu á kvöld-
in.Uppl á staðnum

Bakaríið Kornið
Kornið Bakarí óskar eftir starfsfólki í fullt
starf. Einnig vantar fólk hálfan daginn.
Hentar fólki á öllum aldri. Upplýsingar í
síma 864 1585 Dagbjartur eða á
kornid.is

Stórkaup birgðaverslun
Okkur vantar hressa og skemmtilega
starfsmenn á lager og í verslun. Einnig
vantar okkur starfsmann í símasölu. Ef
þú hefur áhuga, komdu og kíktu á okk-
ur í Faxafen 8. Þú getur líka hringt í
Vigni verslunarstjóra í síma 567 9585,
eða sent póst á storkaup@storkaup.is.

Kaffi Hafnarborg
auglýsir eftir vönum pizzabakara, fólki í
sal og fólki í hlutastarf í eldhús. Áhuga-
samir hafi samband við Guðfinnu í s.
534 2101.

Grillhúsið Tryggvagötu
Óskar eftir starfsfólki í sal, í kvöld og
helgarvinnu. Einnig virka daga frá 10-
15.Uppl. á staðnum eða í s. 696 8397.
Brynja.

Atvinna Atvinna
Óskum eftir fólki til starfa sem fyrst góð
laun í boði fyrir duglega einstaklinga
Upplýsingar á staðnum eða í síma 510
7000. Rúmfatalagerinn Smáratorgi.

Vantar til starfa á veitingarhúsi í 101.
Fólk með reyslu æskilegt en ekki skil-
yrði. Q-bar Ragnar s. 845 4884.

Járnsmiður eða maður vanur járnsmíði
óskast til starfa. Viðkomandi þarf að
geta unnið sjálfstætt. Upplýsingar í
síma 892 5616.

Starfskraftur óskast í skólamötuneyti.
Góð laun f. gott fólk. Uppl. í s. 691
5976.

Hótel Valhöll Þingvöllum óskar eftir
starfsfólki í framtíðarstörf. Áhugasamir
hafið samband við Krissu í síma 480
7100 eða krissa@hotelvalholl.is

Grillhúsið Tryggvagötu
Óskar eftir vaktstjóra í sal. Unnið er á
vöktum. Upplýsingar í síma 696 8397
Brynja.

Óska eftir starfskrafti í kvöld og helgar-
vinnu tilvalið fyrir skólafólk. S. 892 2369
milli kl. 19-20.

Mann vantar á 10 t bát frá Skagaströnd.
Uppl. í s. 848 0276.

Atvinna atvinna
Vantar deildarstjóra, sölumenn í hús-
gögn hjá Rúmfatalagernum í Holta-
görðum. Góð laun, góður vinnutími fyr-
ir gott fólk. Hafið samband við Njál í
síma 820 8001 eða á staðnum, Rúm-
fatalagerinn Holtagörðum.

Starfskraftur óskast í hálft starf í ísbúð í
miðbænum. Uppl. í s. 893 7090.

Björnsbakarí-vesturbæ óskar eftir að
ráða starfskraft til afgreiðslu-
starfa.Vinnutími er:07-13 eða 13-18.30.
Einnig er unnið aðra hverja helgi.
Áhugasamir hafi samband við Sigríði í
síma:699-5423 eða á netfangið:
bjornsbakari@bjornsbakari.is

Gripið og Greitt óskar eftir starfsfólki.
Leitað er að starfskrafti í almenn versl-
unarstörf. Um er að ræða m.a. bæði af-
greiðslu- og kassastörf. Vinnutími er frá
8 -18, samkomulag um helgarstörf.
senda umsókn á thorhalla@gg.is eða
5752200 verslunarstjóri

Afgreiðslufólk óskast, fullt starf og auka-
starf. Reyklaus vinnustaður. Uppl. veitt-
ar á staðnum. Mokkakaffi, Skólavörðu-
stíg 3A.

Söngkona óskast
í spennandi verkefni, reynsla æskileg
þó ekki skilyðrði en áhugi og hæfileikar
skilyrði. Aldur frá 20-50 ára. Uppl. í s.
847 8837.

Óskum e. að ráða vandvirkan starfs-
mann til að starfa við þrif og viðhald
gólfa hjá einum okkar helsta viðskipta-
vini. Reglusemi og stundvísi skilyrði.
Uppl. í s. 866 8154.

Kr. 5.000 - 12.000 í laun
per kvöld.

Rótgrófið markaðsfyrirtæki óskar eftir
fólki á aldrinum 20 - 60+ til að vinna
við úthringingar 2-5 kvöld vikunnar. Fyr-
irtækið þjónustar mörg af stærstu fé-
lagasamtökum í landinu og fer starfið
fram frá skrifstofu okkar sem staðsett er
í Reykjavík. Engin reynsla áskilin. Upp-
lýsingar eru veittar í síma 699 0005
milli kl. 14-21 daglega.

Mest
Óskar eftir að ráða Starfsmann á Mest
leigu sem leigir út meðal annars bygg-
ingarkrana og byggingarmót. Nánari
uppl. veitir Alfreð Karl Alfreðsson í s.
825 0704.

Starfsfólk í Garðvinnu
Óska eftir starfskröftum í garðslátt og
umhirðu. Uppl. í s. 691 9151. Garðlíf.

Kaffibrennslan Pósthússtræti 9, óskar
eftir kokkum í fullt starf. Áhugasamir
vinsamlegast hafið samband við Söru í
síma 561-3600 eða sara@brennslan.is

Ísl. fjölsk. í s-englandi leitar eftir
parnapíu/ráðskonu til að gæta tveggja
drengja. Þarf að geta byrjað sem fyrst
og vera eldri en 20 ára. Uppl. í s.0044
1323 442617, eða krs@internet.is

Óskum eftir trésmiðum og verktökum
til vinnu strax , góð laun í boði fyrir rétta
menn, fjölbreytt og skemmtileg vinna.
Uppl. í síma 660 1701 eða 660 1702.

Blá kanína
Blá kanína (bangsi) týndist í Ásbyrgi.
Hennar er sárt saknað! Hringið í 868
3168. Fundarlaun.

Engar skuldir - Hærri
tekjur

Skoðaðu Magnad.com og lærðu að
skapa þér þær tekjur sem þú vilt -
heima hjá þér!

Opið til 22 öll kvöld - Hreðvatnsskáli

Símaspjall 908 2020.
Símaspjall 908 2020. Halló yndislegur
ég heiti Halla. Ég er einmana og langar
í þig.

EUROPRIS Starfsfólk Óskast í verslanir
Europris Upplýsingar í síma 5113322 -
533 3360 EUROPRIS.

Einkamál

Ýmislegt

Tapað - Fundið

Af hverju að auglýsa
þegar að við getum

fundið rétta fólkið fyrir
þig ?

Traust fyrirtæki með reyndum,
færum og áreiðanlegum steypu-

mönnum, smiðum, járnbindingar-
mönnum, kranamönnum, rafvirkj-
um, færir verkamenn og fleira. frá
Bretlandi. Tekur aðeins 2 vikur að
fá þá til landsins. Hringið í s. 897

8978.
Upplýsingar í síma 533 3777.
Meðmæli frá viðskiptavinum

fáanleg.

Atvinna óskast

Hellulagnir
Garðabræður óska eftir duglegum

reyklausum starfsmönnum í
hellulagnir o.fl. Góð laun í boði.

Uppl. í s. 898 3094, Ingvar.

Íslandspóstur
Íslandspóstur óskar eftir starfs-

fólki í Bréfadeild Póstmiðstöðvar.
Um er að ræða framtíðarstörf í
vaktavinnu eða hlutastörf sem

henta mjög vel með skóla.
Upplýsingar gefur Helga í

síma: 580-1230, umsóknir má
senda á netfangið helga-

bo@postur.is
Einnig er hægt að sækja um á

heimasíðu Íslandspóst,
www.postur.is

Hressingarskálinn Aust-
urstræti

Langar þig til að vinna á
skemmtilegum vinnustað þar
sem gott viðmót skiptir máli.

Vantar starfsfólk við þjónustu í sal
bæði í fullt starf og hlutastarf.
Upplýsingar á staðnum eða

sendið upplýsingar á
valdi@hresso.is

Málarar Athugið!
Óskum eftir málurum eða vönum

mönnum.
Uppl. í síma 898 4782.

Cafe Bleu.
Okkur vantar góðan starfskraft í
eldhús, ef þú ert dugleg/ur og

hefur áhuga á skemmtilegri vinnu
og vinnuumhverfi þá ert þú sá

eða sú sem við erum að leita að.
Einnig vantar á sama stað vanan

þjóna í dagvinnu frá mánud-
föstudags. Góð laun í boði fyrir

rétta aðila. Uppl. gefa Jón í s. 690
1074 og Signý í s. 695 0786 eða
á staðnum. Café Bleu Kringlunni.

S. 588 0300.
Uppl. gefa Jón í s. 690 1074 og

Signý í s. 695 0786 eða á
staðnum. Café Bleu Kringlunni.

S. 588 0300.

Leikskólakennari eða
traustur einstaklingur

óskast.
Leikskólakennari eða traustur ein-

staklingur með reynslu af starfi
með börnum óskast til starfa.

Vegna fæðingarorlofs kennara er
laus 100 % staða frá miðjum
ágúst eða e. samkomulagi.

Áherslur skólans eru á gæði í
samskiptum og skapandi starf í

anda Reggió-stefnunnar. Einkunn-
arorð skólans eru Börn eru merki-
legt fólk. Leikskólinn er 3 deilda
skóli í nýju og notalegu húsnæði

að Bleikjukvísl 10 í Reykjavík.
Áhugasamir sendi tölvupóst á
regnbogi@regnbogi.is eða haf-
ið samband við u.r. í síma 557-
7071 og 899-2056 Lovísa Hall-

grímsdóttir skólastjóri

Járnprýði.
Járnsmiður/blikksmiður óskast til
starfa, þarf að vera fjölhæfur og

geta unnið sjálfstætt.
Upplýsingar hjá Járnprýði í s.

822 1717.

Pizza Hut leitar að fólki
1. Hlutastörf: Pizza Hut leitar að
duglegu og stundvísu starfsfólki í
veitingasal og í eldhús. Hæfnis-
kröfur: Samviskusemi, stundvísi
og þjónustulund. Lágmarksaldur

er 18 ára.
2. Vaktstjórum í veitingasal og í

eldhús: Pizza Hut leitar að öflug-
um vaktstjórum í veitingasal og í
eldhús. Um er að ræða framtíðar-

starf. Starfið felst í: Stjórnun
vakta, mannastjórnun í samráði

við veitingastjóra, opnun og lokun
veitingarstaða.

Hæfniskröfur: Þjónustulund, sam-
viskusemi, reglusemi, hæfni í
mannlegum samskiptum. Lág-

marks aldur er 20 ár.
Áhugasamir sendi inn umsókn

á loa@pizzahut.is . Nánari
uppl. á loa@pizzahut.is eða í

síma 863-1136.

Pítan
Frábær vinnustaður, skemmtilegt
fólk og rótgróinn rekstur. Langar
þig að vinna á Pítunni? Okkur

vantar fólk í fullt starf í sal og eld-
húsi. Viðkomandi getur hafið störf

sem fyrst. Umsóknareyðiblöð á
staðnum og www.pitan.is. Upp-
lýsingar veitir rekstrarstjóri Mich-
ael (864-9861) alla virka daga

milli 14-18
Umsóknareyðiblöð á Pítunni

og á pitan.is.

American Style á Bílds-
höfða og Hafnarfirði

Afgreiðsla og grill American Style
leitar að duglegum og traustum
liðsmönnum í fullt starf í vaktar-
vinnu í sal og á grilli. Vilt þú vera
hluti af frábærri liðsheild og vinna
á líflegum vinnustað? Góð laun í
boði fyrir kröftuga einstaklinga.

American Style er á fimm stöðum
á höfuðborgasvæðinu. 18 ára og

eldri og góð íslenskukunnátta
nauðsynleg.

Umsóknareyðublöð fást á öll-
um stöðum American Style,

einnig á www.americanstyle.is.
Upplýsingar um starfið veitir
starfsmannastjóri Herwig s.

892 0274 milli 8:30-17:00

Aktu Taktu Afgreiðsla og
Vaktstjórn

Vilttu vinna með duglegu og
skemmtilegu fólki? Ertu dugleg/ur
og mætir á réttum tíma í vinnu?
Góð laun fyrir líflegt og skemmti-
legt starf í afgreiðslu. Hentar best
fólki 18-40 ára en allir umsækj-
endur velkomnir! Hvort sem þú
vilt vera í fullu starfi eða kvöld-

vinnu þá höfum við eitthvað fyrir
þig. Aktu Taktu er á fjórum stöð-

um á höfuðborgarsvæðinu.
Umsóknir á aktutaktu.is og á
stöðunum. Upplýsingar veitir

framkvæmdarstjóri Óttar (898-
2130) milli 9-17.

2. og 3. herbergja íbúðir, til afhendingar í haust
Vandaðar íbúðir fyrir heldri borgara. Íbúðirnar eru hannaðar að 
þörfum eldri borgara og hreyfihamlaðra með góðu aðgengi í huga.  

Sveitarfélagið leggur til stórglæsilega þjónustumiðstöð fyrir 
félagsstarf aldraða á 2. hæð hússins.

Íbúðirnar verða afhentar kaupendum í nóvember 2006.

Melgerði 13, Reyðarfjörður.

Fasteignafélag Austurlands ehf. · Melgerði 7 · 730 Reyðarfjörður · Sími: 567-3400 · GSM: 896-8934

TIL SÖLU

* Verðlisti miðaður við vísitölu byggingarkostnaðar fyrir mars 2006 (325,3)

Það er gott að 
búa á austurlandi

567 3400  475 8000

2 herb. verð frá
KR. 12.250.000*

3 herb. verð frá
KR. 16.200.000*

NÚ ER HVER AÐ
VERÐA SÍÐASTUR,
ÖRFÁAR ÍBÚÐIR EFTIR

Nánari upplýsingar á netinu: www.nmedia.is/ffa
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VERSLUNARFÓLK ÓSKAST

Í ágúst opnar ný og spennandi
„lífstílsverslun“ við Laugarveg

Verslunin mun hafa einstakt úrval af því
besta sem er að gerast í fatahönnun,

gjafavöru, tónlist og mat.

Við leitum að skemmtilegu, skapandi og kurteisu
fólki sem hefur ánægju af því að vinna við 
verslunarþjónustu. Jafnframt, er óskað eftir 

einstaklingi sem hefur áhuga á matargerð, til að
sjá um lítið kaffihús sem bíður upp á léttar, 

hollar og fallegar veitingar. 

Áhugasamir, vinsamlegast sendið umsókn merkt
„lífstíll“ til Fréttablaðsins fyrir 10 ágúst. 

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. 

GRUNNSKÓLAR
Grunnskólakennarar
Foldaskóli, sími 540-7600 / 664-8180
• Stærðfræðikennari óskast á unglingastigi. 

Um er að ræða 100% stöðu næsta skólaár.

Hvassaleitisskóli, sími 570-8800
• Kennari í tæknimennt / smíði óskast.
• Landafræðikennari óskast í 8. og 9. bekk.

Stuðningsfulltrúar
Korpuskóli, sími 411-4880
• Stuðningsfulltrúi óskast

Skólaliðar
Foldaskóli, sími 540-7600 / 664-8180
• Skólaliði óskast í 90-100% starf.

Hvassaleitisskóli, sími 570-8800
• Skólaliði óskast

SKÓLASAFNAMIÐSTÖÐ
Óskað er eftir starfsmanni í skólasafnamiðstöð í 50% starf eftir há-
degi. Starfið er tímabundið til 31.des. 2006. 
Starfið felur í sér m.a. plöstun bóka og annarra gagna, innfærslu
bóka, tímarita og annarra gagna ásamt almennum ritarastörfum.
Leitað er eftir starfsmanni sem er nákvæmur í vinnubrögðum, með
góða tölvukunnáttu og hæfni í mannlegum samskiptum. 
Nánari upplýsingar gefur Margrét Björnsdóttir s. 6648481eða mar-
gret.bjornsdottir@reykjavik.is .

Frekari upplýsingar um hverja stöðu og umsóknarfresti eru á
heimasíðu Menntasviðs. www.menntasvid.is.
Upplýsingar veita skólastjórar og aðstoðarskólastjórar í viðkomandi
skólum. Laun eru skv. kjarasamningi Reykjavíkurborgar við viðko-
mandi stéttarfélög.

Deildarstjóri
Kvarnarborg, Árkvörn 4
Upplýsingar veitir Sigrún Baldursdóttir leikskólastjóri í síma 567-3199

Leikskólakennarar/leiðbeinendur
Hof, Gullteigi 19
Upplýsingar veita Sigrún Sigurðardóttir leikskólastjóri og Særún
Ármannsdóttir aðstoðarleikskólastjóri í síma 553-9995

Klambrar, Háteigsvegi 33
Upplýsingar veitir Ingibjörg Kristleifsdóttir leikskólastjóri í síma 511-
1125

Kvarnarborg, Árkvörn 4
Upplýsingar veitir Sigrún Baldursdóttir leikskólastjóri í síma 567-3199

Ægisborg, Ægisíðu 104
Upplýsingar veitir Hafdís Runólfsdóttir aðstoðarleikskólastjóri í síma
551-4810.

Ösp, Iðufelli 16
Upplýsingar veitir Svanhildur Hákonardóttir leikskólastjóri í síma 557-
6989

Aðstoð í eldhúsi
Hof, Gullteigi 19
Upplýsingar veita Sigrún Sigurðardóttir leikskólastjóri og Særún
Ármannsdóttir aðstoðarleikskólastjóri í síma 553-9995

Yfirmaður í eldhúsi
Kvarnarborg, Árkvörn 4
Upplýsingar veitir Sigrún Baldursdóttir leikskólastjóri í síma 567-3199

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

Öll laus störf á Menntasviði eru auglýst á www. menntasvid.is

LEIKSKÓLAR

ATVINNA

ATVINNA

Bæjarritari 
Sveitarfélagið Árborg er ört vaxandi bæjarfélag þar sem í
dag búa yfir 7000 manns. Hjá sveitarfélaginu starfa um
500 starfsmenn og er það sameiginlegt verkefni starfs-
manna og stjórnenda að veita metnaðarfulla og fram-
sækna þjónustu. 

Sveitarfélagið Árbog óskar eftir að ráða bæjarritara. 
Bæjarritari heyrir beint undir bæjarstjóra.

Helstu verkefni bæjarritara eru m.a.:
Umsjón og afgreiðsla almennra stjórnsýsluverkefna og 
erinda. 

• Tengsl við önnur stjórnvöld, hagsmunaaðila, stofnanir 
og fyrirtæki vegna stjórnssýluverkefna og einstakra 
erinda og verkefna. 

• Almenn lögfræðistörf í þágu sveitarfélagsins. 
• Aðkoma og/eða gerð samninga almennt.
• Málflutningur eftir því sem við á.
• Yfirumsjón og ábyrgð með leyfisveitingum, 

uppfærslum á samþykktum, reglum og gjaldskrám.
• Umsýsla fundarboða, fundargerða og afgreiðsla erinda 

bæjarráðs og bæjarstjórnar.
• Ábyrgð á undirbúningi og framkvæmd verkþátta sem 

snúa að sveitarfélaginu vegna kosninga.
• Önnur verkefni sem bæjarstjóri felur bæjarritara

Hæfniskröfur:
• Menntun á sviði lögfræði
• Lögmannsréttindi æskileg
• Mjög góð íslenskukunnátta og hæfni í framsetningu á 

texta
• Hæfileikar í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnu
• Skipulögð og öguð vinnubrögð
• Góð þekking á upplýsingatækni
• Þekking á málefnum sveitarfélaga og/eða stjórnsýslu 

æskileg

Umsóknum um stöðu bæjarrita skal fylgja ítarleg ferilskrá
ásamt meðmælendum. Æskilegt er að viðkomandi geti
hafið störf sem allra fyrst. 

Allar nánari upplýsingar veitir Stefanía Katrín Karlsdóttir,
bæjarstjóri Árborgar í síma 480 1900 eða í tölvupósti
stefania@arborg.is.

Umsóknir skulu berast bæjarstjóra Árborgar, Ráðhúsi
Árborgar, Austurvegi 2, 800 Selfossi, eða á netfangið 
stefania@arborg.is í síðasta lagi 14. ágúst 2006. Öllum
umsóknum verður svarað þegar ákvörðun hefur verið
tekin um ráðningu.

TILKYNNINGAR

Mat á umhverfisáhrifum – 
Ákvörðun Skipulagsstofnunar 
um matsskyldu framkvæmda
Skipulagsstofnun hefur tekið ákvörðun um að eftirtalin
framkvæmd skuli ekki háð mati á umhverfisáhrifum 
samkvæmt lögum um mat á umhverfisáhrifum. nr.
106/2000 m.s.br. Breyting á starfsemi Íslandslax hf, að 
Núpum, Sveitarfélaginu Ölfuss. Ákvörðunin liggur frammi
hjá Skipulagsstofnun, Laugavegi 166, 150 Reykjavík. 
Hana er einnig að finna á heimasíðu Skipulagsstofnunar:
www.skipulag.is. Ákvörðun Skipulagsstofnunar má kæra til
umhverfisráðherra og er kærufrestur til 8. september 2006.

Skipulagsstofnun

ALLT SEM fiIG VANTAR
ER Á VISIR.IS/ALLT

... sem flig vantar til
a› hefja n‡tt líf
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