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Þá gætirðu orðið heppin. Eða 
heppinn, ef þú ert gaur. 
Popp ætlar í samstarfi við Record 
Records að gefa nokkur eintök af 
plötunni My Head is an Animal í 
næstu viku. Til að þú eigir mögu-
leika á því að fá eintak þarftu að 
fara inn á Facebook, fletta upp 
Poppinu og læka síðuna. Ekkert 
meira. Þú þarft ekki að dreifa 
neinu eða tagga neitt. Þú þarft 
ekki einu sinni að segja vinum 
þínum frá þessu, þó það væri 
vissulega skemmtilegt ef þeir 
myndu taka þátt.

Sem sagt, ekkert bull. Bara inn 
á Facebook og læka Poppið. Á næstunni verða líka fleiri plötur gefnar, 
enda fleiri blöð væntanleg. Fylgist með!

VILTU FÁ PLÖTU OF 
MONSTERS AND MEN?

SVAVAR PÉTUR EYSTEINSSON 
PRINS PÓLÓ

01. Nei, öskra bara hærra. 1
02. Hringi í Örn Inga, hann á hjólabretti. 1
03. Prinsinn nýtur diplómatískrar friðhelgi. 0
04. Uuu ... nei. 0
05. Nei, bara núverandi. 1
06. Nei en ég á vesti. 0
07. „Ekki séns“. 1
08. Nei, en kannski fyrir FATÓ. 1
09. Leikstjórn: Þráinn Bertelsson. Aðalhlutverk: 

Nína Dögg Filippusdóttir. 1
10. Fimm í fötu. 1

01. HEFURÐU AFLÝST TÓNLEIKUM VEGNA EYMSLA Í HÁLSI? 02. HLJÓMSVEIT-
ARRÚTAN BILAR Á FERÐ UM MIÐ-EVRÓPU. HVAÐ GERIR ÞÚ?  03. HVENÆR 
VARSTU SÍÐAST HANDTEKIN/N? 04. ÁTTU ÓSKILGETIN AFKVÆMI Í FLEIRI 

EN FIMM SÝSLUM Á ÍSLANDI? 05. ERTU MEÐ NAFN FYRR VERANDI ELSK-
HUGA HÚÐFLÚRAÐ Á ÞIG? 06. ALLIR EIGA LEÐURJAKKA EN ÁTT ÞÚ LEÐUR-
BUXUR? 07. ERTU MEÐ NÚMERIÐ HJÁ HELGA BJÖRNS Í SÍMANUM ÞÍNUM? 08. 
MYNDIRÐU SEMJA LAG FYRIR ÍMYNDARAUGLÝSINGU NATÓ GEGN RÍFLEGRI 

GREIÐSLU? 09. Í KVIKMYND UM LÍF ÞITT, HVAÐA LEIK-
STJÓRI VÆRI RÉTTI 

MAÐURINN Í 
STARFIÐ? 
10. BJÖRN 
JÖRUNDUR 
SPLÆSIR 

Á BARNUM, 
HVAÐ FÆRÐU 

ÞÉR?

ROKKPRÓFIÐ

KARLOTTA LAUFEY GÍTARLEIKARI VICKY

01. Nei. Ekki svo ég muni. 1
02. Ég myndi fá mér bjór með stelpunum og láta Orra trommara sjá um þetta. Annars er ég 

búin að eiga svo fáránlega mikið af druslubílum að ég gæti örugglega gert eitthvað. 1
03. Ég hef ekki verið handtekin. Af hverju að láta ná sér? 0
04. Nei. Þetta er erfiðara þegar maður er stelpa. 0
05. Nei, engin nöfn. 0
06. Já. Að sjálfsögðu. 1
07. Nei. En ég er með númerið hjá bassaleikara Alice Cooper. 1
08. Ég er svo ópólitísk að það væri örugglega hægt að ljúga að mér að NATÓ séu náttúru-

verndarsamtök. Það er aldrei að vita, fyrir réttu greiðsluna, hvað ég myndi gera. 0
09. Quentin Tarantino. 1
10. Það er of augljóst að segja Jack í kók, þannig að ég segi Bob Marley. 1
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Auglýsir eftir söngvara
Þungarokkshljómsveitin Killswitch 
Engage býður aðdáendum sínum 
að sækja um söngvarastöðu í 
hljómsveitinni.

Söngvarinn Howard Jones 
yfirgaf hljómsveitina á dögunum 
og nú býðst aðdáendunum að 
senda inn söngupptökur og 
freista þess þannig að verða með-
limir í hljómsveitinni.

Spennandi verður að sjá hvort 
íslenskir þungarokkarar taki 
áskorun hljómsveitarinnar. Eins 
og fram kemur í Poppinu í dag er 
Ragnar Sólberg nýr gítarleikari 
sænsku hljómsveitarinnar Pain of 
Salvation, en kærastan hans sótti 
reyndar um fyrir hann.

Popp hvetur því kærustur og 
kærasta almennilegra þunga-
rokks söngvara að sækja um fyrir 
betri helminginn!

Of Monsters and Men er 
gjafmild hljómsveit. Þú getur 
unnið plötuna My Head is an 
Animal sem seldist vel í fyrra.
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frá kr. 75.900
með gistingu í 7 nætur.

Einstakt tækifæri!

31. janúar og
7. febrúarKanarí

Nú bjóðum við síðustu sætin í sólina á Kanaríeyjum þann 31. janúar og 7. febrúar í 7 nætur á frábæru 
tilboði. Í boði er m.a. frábær sértilboð á hinu vinsæla íbúðarhóteli Parque Sol. Einnig bjóðum við 
Barcelo Margaritas og Beverly Park hótelin með öllu inniföldu ásamt öðrum hótelum. Ekki missa af 
þessu einstaka tilboði. Ath. mjög takmarkaður fjöldi sæta í boði. Verð getur hækkað án fyrirvara! 

Kr. 75.900 – Parque Sol  
Netverð á mann, m.v. 2 fullorðna og 2 börn, 2-11 ára, í íbúð með 2 svefnherbergjum á 
Parque Sol 31. janúar í viku.

Verð m.v. 4 fullorðna í íbúð með 2 svefnherbergjum kr. 82.800 á mann 31. janúar í viku.
Verð m.v. 2 fullorðna  í íbúð með 2 svefnherbergjum  kr. 99.900 á mann 31. janúar í viku.

Kr. 109.900 – Beverly Park með allt innifalið 
Netverð á mann, m.v. 2 fullorðna og 1 barn, 2-11 ára, í herbergi 7. febrúar í 7 nætur. 
Verð m.v. 2 fullorðna í herbergi 134.700.

Kr. 105.500 – Barcelo Margaritas með allt innifalið
Netverð á mann, m.v. 2 fullorðna og 1 barn, 2-11 ára, í herbergi 31. janúar í 7 nætur.
Verð m.v. 2 fullorðna í herbergi 124.900.   



Frumsýning 

Miðasala | 568 8000 | borgarleikhus.is
Frumsýnt í janúar | Tryggðu þér miða strax!

Nýtt verk úr smiðju Vesturports
leikstjórn: Björn Hlynur Haraldsson

mið. 11/1 kl. 20 UPPSELT
sun. 15/1 kl. 20 UPPSELT
mið. 18/1 kl. 20 UPPSELT
sun. 22/1 kl. 20 UPPSELT

mið. 25/1 kl. 20 UPPSELT
fim. 26/1 kl. 20 UPPSELT
lau. 4/2 kl. 20 aukasýn.
sun. 5/2 kl. 20 UPPSELT

lau. 11/2 kl. 20 UPPSELT
sun. 12/2 kl. 20 aukasýn.
lau. 18/2 kl. 20 örfá sæti

Atli Rafn Sigurðarson
Helgi Björnsson



BRÆÐRABANDALAGIÐ - 
SÓLARSAMBA

„Það besta sem Maggi 
Kjartans hefur gert 
síðan Trúbrot og þess 
vegna eitt af betri 

lögum Íslandssögunnar. 
„Sunny samba from 

Iceland“. Auðvitað hefði Evrópa 
elskað það.“

BOTNLEÐJA - EUROVÍSA
„Íslendingar hefðu getað 
sent frumlegasta atriði 
í sögu keppninnar og 
breytt henni þar með 
til frambúðar en kusu í 
staðinn að senda … æi, 
hver man eiginlega hvaða 
lag vann það árið? Sá sem man 
það getur allavega vottað fyrir að 
það var ömurlegt.“

ERÓ-BIKKJAN - HOPP-
ABLA-HA

„Frábært flippatriði 
með grípandi viðlagi 
sem hefði getað orðið 
okkar Diggiloo-Diggi-

ley og/eða A-Ba-Ni-Bi.“

BJÖRGVIN HALLDÓRSSON 
& KATLA MARÍA - SÓLEY
„Þessi listi hefði alveg 
eins getað verið „Topp 
5 Bó-lög sem ekki 
unnu undan keppni 
Eurovision“, svo oft 
hefur verið 

litið framhjá 
meistaranum. Að 
þetta lag hafi lent í 

fjórða sæti í sinni 
undankeppni 
sýnir og 
sannar að 
það þarf að 
endurskoða 

lýðræðið (og 
stjórnarskrána!) 
á Íslandi.“

MATTI MATT & ERLA 
BJÖRG - ELDGOS

„Þetta lag er fyrir fólk 
með athyglisbrest og 
það er nákvæmlega það 
sem hefði skilað okkur 
stigum hjá múgnum í 

Evrópu, auk þess sem það 
hefði loksins kennt fólki að bera 
fram EYJA FJALLA JÖKULL.“
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STEINÞÓR HELGI 
ARNSTEINSSON
STARFSMAÐUR SENU

FIMM 

BESTU 
EUROVISION-LÖG 
SEM UNNU EKKI 
UNDANKEPPNINA 
Á ÍSLANDI

Hljómsveitin Úlfur úlfur sendi í 
vikunni frá sér magnað mynd-
band við lagið Á meðan ég er 
ungur. Illusion kvikmyndagerðin 
vann myndbandið sem Arró leik-
stýrir. 

Myndbandið hefur fengið 
góðar viðtökur og nokkur þúsund 
manns hafa þegar horft á það á 
vefsíðunni Youtube. Arnar segir 
strákana hjá Illusion hafa haft 
frjálsar hendur og er gríðarlega 
ánægður með útkomuna. 

„Við sem hljómsveit komum 
mjög lítið nálægt þessu mynd-

bandi. Þessi Illusion-hópur fékk 
leyfi hjá okkur til að gera þetta 
frjálslega,“ segir hann og bætir 
við að þeir félagar í hljómsveitinni 
séu í litlum hlutverkum í mynd-
bandinu og að einn af þeim, Helgi 
Sæmundur Kaldalón, hafi hrein-
lega verið klipptur út. „Þeir fengu 
að leika lausum hala og gerðu 
það vel,“ segir Arnar. „Ég sá 
myndbandið í fyrsta skipti í frum-
sýningarpartíinu. Ég átti von á 
góðu, en þetta kom skemmtilega 
á óvart.“ 

 - afb 

MAGNAÐ MYNDBAND FRÁ ÚLFI ÚLFI
Hinn ungi Atli Óskar 
Fjalarsson fer á kost-
um í myndbandinu.

Æfingaboltar- og dýnur

Íþróttastuðningshlífar

Íþróttabrjóstahaldarar

Opið virka daga kl. 9 -18 og á laugardögum kl. 11 - 16  Eirberg  Stórhöfða 25  Sími 569 3100  eirberg.is



Smáauglýsingasíminn 
er opinn alla daga kl. 8–17

Smáauglýsingasíminn er 512 5000 
smaar@frettabladid.is / visir.is

Afgreiðslan er opin:
alla virka daga   8–17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is

BÍLAR &
FARATÆKI

 POLARIS Indy 800 xcr. Árgerð 2000, 
1Þ.MÍLUR, Verð 450.000. STAÐGREITT 
Rnr.204764. GETUM BÆTT VIÐ OKKUR 
SNJÓSLEÐUM Í SALINN.

ARTIC CAT Panter . Árgerð 1994, 
ekinn 6 Þ.KM, bensín, Verð 150.000. 
STAÐGREITT Rnr.260298.

MMC Pajero did. Árgerð 2004, dísel, 
sjálfskiptur. Verð Tilboð 1.950.000. 
Rnr.102314. VANTAR BÍLA Á SKRÁ OG 
STAÐINN.

SUBARU Legacy outback. Árgerð 2002, 
ekinn 142 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 1.390.000. Verð 1.050.000. PLÁSS 
FYRIR BÍLA Í SALINN.

KIA Sorento. Árgerð 2005, ekinn 154 
Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 2.190.000. 
Lækkað verð 1.940.000.- áhvílandi gott 
lán!

FORD F350 crew 4x4 (54”). Árgerð 
2008, ekinn -1 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 14.900.000. FULLT HÚS AF 
LEIKTÆKJUM

Bílakaup
Korputorgi, 112 Reykjavík

Sími: 577 1111
http://www.bilakaup.com

Bílafrágangur
Hlíðasmári 2, 201 Kópavogur

Sími: 651 3500
Opnunartími 10-21 alla virka 

daga
http://www.bilafragangur.is

MASSEY FERGUSON MF-399 4wd. 
Árgerð 1996, 3300 vinnust. m/ 
ámoksturstækjum. Verð 3.900.000.+ 
vsk. VANTAR NÝLEGA TRAKTORSGRÖFU. 
Rnr.103721.

bifreidar.is
Réttarháls 2, 110 Reykjavík

Sími: 577 4777
Óskum eftir vinnuvélum og 

bifreiðum á skrá.
http://www.bifreidar.is

CADILLAC ESCALADE 4WD Árg 
2002, ek 72 Þ.MÍLUR, bensín, 
sjálfskiptur.7MANNA Verð 2990þ áhvl. 
2000þ Rnr.127697. „flottur bíll”

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík

Sími: 577 4747
Óskum eftir bílum á söluskrá 

og á staðinn
www.hofdabilar.is

SUBARU Legacy lux. Árgerð 2007, ekinn 
35 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Ásett 
verð 3.290.000.- TILBOÐ 2.890.000.- 
STAÐGREITT Ekinn aðeins 35 þkm 
Rnr.334003.

TOYOTA Hilux double cab d/c, sr 38”. 
Árgerð 2007, ekinn 38 Þ.KM, dísel, 
sjálfskiptur. Verð 5.890.000. Mjög flott 
eintak! Rnr.285115.

Toppbílar
Kletthálsi 2, 110 Rvk.

Sími: 587 2000
www.toppbilar.is

SKI-DOO MXZ X Racing RS 600. Árgerð 
2008, ekinn 1 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 1.290.000. Rnr.130245. Sleðinn er 
í toppstandi

ARCTIC CAT Snow Pro 440. Moddaður 
á race bensíni, fylgja original heddin 
með. Árgerð 2005, ekinn -3 Þ.KM, 
bensín, sjálfskiptur. Verð 690.000,- 
Staðgreitt Raðnúmer í söluskrá okkar 
101863.

Diesel.is
Kletthálsi 15, 110 Reykjavík

Sími: 578 5252
http://www.diesel.is

FORD Expedition limited 4X4. Árgerð 
2007, ekinn 67 Þ.KM, sjálfskiptur, Einn 
með öllu, Lítur út sem nýr, Ásett verð 
6.490þús.kr Rnr.115198, er á staðnum,

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardaga 12-16.
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

Til sölu einstaklega skemmtilegur bíll. 
Opel Astra árgerð 2005, EasyTronic 
sjálfskipting. Aðeins ekinn 67. þ.km. 
Tveir umgangar fylgja, vetrar á felgum 
og LowProfile á felgum. Innbyggt 
útvarp sem spilar CD/MP3. Aðeins einn 
eigandi ! verðhugmynd 1.250.000 - 
uppl. í síma 8600408

Fallegur og vel með farinn Citroen Xsara 
Picasso 2.0i 07/2003. Ek. 140þ. km, ný 
tímareim, sjálfskiptur og skíðabogar. 
Skoðaður til 08/2012. Verð er 550þ. 
eða tilboð í 865-9734.

50% ódýrara eldsneyti og 80% lægri 
bifreiðagjöld með metan breytingu. 
Engin útborgun. Breytingin greiðist að 
fullu með sparnaði og þú færð hundruð 
þúsunda beint í vasann! Reiknaðu út þinn 
bíl á www.islandus.is. Bjóðum einnig 
ódýrari nýja og notaða bíla frá helstu 
bílaframleiðendum. Hundruð ánægðra 
viðskiptavina. Islandus.is - S.5522000.

Renault Megane Scenic ‘98. 140km. 
1.6vél 5gíra. Sumar- og vetrardekk. 
Tilboð 220 Þ. S. 616 2597.

Suzuki vitara 4x4, árg. ‘99, ek. 170 þ. 
Einn eig. frá upphafi. Góður bíll, V. 650 
þ. Uppl. 867 1112.

 500-999 þús.

Mazda 3 1,6l sj. árg. ‘04 Nýsk. Verð 
750þús. sími 693 2991.

VW GOLF station, 2005 1,6 .ek.86 þús 5 
gír.ný timar. Ný dekk V. 1.190 þús tilboð 
990 stgr. S. 847 7663

Ford F350 Diesel TILBOÐ
Ford F350 7,3 power stroke 4x4 árg, 
2000 ekinn 198 þ m, skoðaður 2013. 
sjálfskiptur, krókur, spolier, 2 falt að 
aftan, góður bíll, mikið endurnýjaður, 
verð 1.490.000- TILBOÐ 890,000- ath 
skipti á ódýrari bíl. S. 861-7600

4X4 TILBOÐ 580 ÞÚS!
SUBARU LEGACY WAGON 2,0 árg.’00 
ek. aðeins 163 þús., sjálfskiptur, 
dráttarkrókur, heilsársdekk, skoðaður 
12, gott og heilt eintak sem kemst allt 
í snjónum! verð 690 þús. TILBOÐ 580 
ÞÚS! s.841 8955.

SKI-DOO MXZ árgerð 2004 ekinn 900 
km, auka sæti. Frábært eintak. Uppl. 
894-5252

 1-2 milljónir

DIESEL Á TILBOÐI
Peugeot 407 DIESEL árg. 9/2006 ek. 
215 þ. km sjálfskiptur, 17” álfelgur, 
glertoppur, ný heilsársdekk, sko ‘13, 
nýtt hedd frá Bernhard. ek. 100 þús á 
sjálfssk. glæsilegur bíll í toppstandi verð 
1.890.000- TILBOÐ 1.290,000 uppl. í s. 
861-7600. ATH skipti á ódýrari

 2 milljónir +

M Benz ML320, árg. ‘03, ek. 135þm. 
Glæsilegt eintak með öllu. V.2390þ. 
Uppl. í s. 897 1479.

 Bílar óskast

!!! 0-250þús staðgreitt !!!
Óska eftir að kaupa bíl fyrir allt að 
250þús., bíllinn má þarfnast lagf. eða 
skoðunar, helst ekki eldri enn ‘98, 
skoða allt. Hringdu í síma 659-9696.

Óska eftir bíl á 0-300 þús 
staðgreitt!

 Óska eftir bíl fyrir allt að 300 þús. 
staðgreitt!! fólksbíl smábíll eða jeppi 
allt kemur til greina! Má vera bilaður 
tjónaður óskoðaður eða bara orðin 
sjúskaður! Uppl. s. 691 9374.

Bíll óskast
 á 25-250þús.

Má þarfnast lagfæringa. Hringdu S. 615 
1810 eða sendu sms.

 Jeppar

MacBook Pro og MacBook air var 
stolið úr rauðum Nissan Almera sl. 
föstudag. Mikilvæg vinnugögn eru á 
tölvunum sem nýtast engum. 100þ. 
kr. fundarlaun án eftirmála. s. 6901340

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Reiðhjól

Veturinn er kominn!
Ljós, nagladekk og allt hitt. KRÍA 
HJÓL, reiðhjóla verslun og verkstæði 
Hólmaslóð 2, s.5349164

 Hópferðabílar

Til sölu/ leigu 4X4 Vario árg. 2000. 
Farþegafjöldi 22+1+1. Uppl. s. 897 
5976

 Vélsleðar

 Vinnuvélar

Til sölu JCB 3CX traktorsgrafa. Árg. 
2006, notuð 3400 tíma. Verð 6,3 m,+ 
vsk. Vélin lítur vel út og í toppstandi. 
Uppl. í s. 892 0566.
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 Bátar

Smíðum álhurðar í báta stórar sem 
smáa. Skoðaðu heimasíðuna okkar 
algluggar.is Hafðu samband og fáðu 
tilboð. S. 557 5757.

Vantar báta og skip á söluskrá okkar. 
Mikil eftirspurn. Bátar og búnaður, 
Sími 663-4865 og 861-9188. www.
batarogbunadur.is

 Varahlutir

Bílapartasala
Höfum opnað varahlutasölu með 
notaða varahluti í nýlega bíla www.
netpartar.is

Varahlutavaktin 
 Sími 555 6666

Erum með varahluti fyrir Benz, VW, 
Skoda, MMC, Hyundai, Peugeot, 
Renult, Fiat, Suzuki, Dodge, Ford, Land 
Rover og fl. Kaupum bíla niðurrifs og 
uppgerðar. Ísetningar á varahlutum. 
Eldshöfða 6, 110 RVK. Opið 09-18 og 
lau. 10-14.

Japanskar vélar 
 Bílapartasala

Eigum úrval varahluta í Japanska og 
Kóranska bíla og fleiri teg. Kaupum 
bíla. S. 565 3400 & 893 2284. www.
japanskarvelar.is / www.carparts.is 
japvel@carparts.is

Varahlutir í VW Golf, Polo,Yaris, Skoda 
Oktavia árg. ‘03, og Kangoo. Viðgerðir. 
Gírkassar. Bremsuviðgerðir, renni diska 
og skálar. Kaupi bíla. Uppl. í s. 892 
7852.

Partasalan SU-MI Smiðjuvegi 11. 
Hyundai Sonata ‘97, Accent ‘01, 
Impreza ‘99 og felicia ‘99, Peugeot 306 
‘99, 206 og 406 ST. Almera ‘97, Ford 
250 ‘99, Megane 01. Vectra ‘98, Astra 
‘97, Corsa ‘98, Baleno ‘98. Kia Rio ‘02. 
Benz 230 ‘97. Kaupi bíla til niðurrifs. 
sími 661 5270.

ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

Faglærðir Píparar
Tökum að okkur viðhald og nýlagnir, 
vönduð vinnubrögð mikil reynsla. 
Pípulagnaþjónusta Reykjavíkur S: 770 
4499.

Pípulagnir
Faglærðir píparar geta bætt við sig 
verkefnum í bæði viðhaldi og 
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð. 
Upplýsingar í síma 663 5315 og 699 
6069

 Hreingerningar

Flutningsþrif, gólfbónun, ræsting, 
teppahreinsun og gluggaþvottur www.
hreingerningar.is S. 772 1450

 Bókhald

Bókha ld-á rs re ikn ingar- f ramtö l -
VSKuppgjör-launauppgjör-stofnun 
félaga-erfðarfjárskýrslur o.fl. S 517-3977 
www.fob.is fob@fob.is

Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur og 
stofnun fyrirtækja. Fagleg vinnubrögð á 
sanngjörnu verði. Bókhald og þjónusta 
ehf. Sími 511 2930.

VERTU Í SKILUM.
Velkomin í þjónustu hjá Skilaborg. 
Alhliða bókhaldsþjónusta. Úthýsing 
húsfélaga, fjölbýlishúsa og 
fyrirtækjasambýla. www.skilaborg.is, 
skilaborg@skilaborg.is sími: 564-6609

 Fjármál

Fjárhagsleg endurskipulagning fyrir fólk 
og fyrirtæki. S. 845 3452 Fyrirgreiðslan.

 Búslóðaflutningar

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

 Húsaviðhald

K.R.S. ELDON MÚRVERKTAKAR.
Múrviðgerðir og flísalagnir. Vönduð 
vinna Tilb./tímav. S. 899 4254.

 Tölvur

Tölvuviðgerðir, vírushreinsun, 
gagnabjörgun, kem/sæki/sendi afsl. 
FEB&ÖBÍ Stefán 821 6839.

Livedrive.is býður ótakmarkað 
geymslupláss dulkóðað og afritað 
sjálkrafa yfir netið í þitt öryggishólf. 
Livedrive virkar eins og nýr diskur í 
tölvuna sem eykur geymslurýmið. Þú 
getur unnið með gögnin frá öllum 
þínum tölvum og smartsímum hvar og 
hvenær sem er. Tapist eða skemmist 
talvan eru gögnin til staðar á öruggum 
stað. Livedrive.is - Sími 4500500.

 Spádómar

Spásími 908 7000
Hvað viltu vita á nýju ári ? Spámiðlun, 
tarot, andleg leiðsögn, fyrirbænir, 
draumar og trúnaður. Opið frá 12-23 S. 
863 1987 visa/euro.

Spásíminn 908 5666
Stjörnuspá. Tarot. Ársspá. 
Draumráðningar, ást og peningar. 
Andleg hjálp. Trúnaður.

Spái í spil ræð drauma ekkert mínútu 
gjald. Tímapantanir í síma. 891 8727. 
Stella.

 Rafvirkjun

RAFVIRKJUN S. 896 6025
Tilboð raflagnir, töfluskipti og 
dyrasímakerfi. Rafneisti ehf. Lögg. 
rafverktaki.

 Önnur þjónusta

Blekhylki og Tónerar í flestar gerðir 
prentara, 50-70% ódýrari, öll hylki 
framleidd af ORINK. Blekhylki.is 
Fjarðargötu 11, Hafnarfirði sími 517-0150

KEYPT
& SELT

 Til sölu

Handrið og stigar. Gerum föst 
verðtilboð. S:8987779/ 8971479 
Stigamaðurinn ehf

Gæða ungnautakjöt beint frá býli. 
Kílóverð 1700.- kr. Allar upplýsingar í s. 
8687204 eða á www.myranaut.is

 Óskast keypt

Kaupi gull !
Ég, Magnús Steinþórsson 

gullsmíðameistari, kaupi gull, 
gull peninga og gull skartgripi. 
Kaupi allt gull, nýlegt, gamalt 

og illa farið. Leitið til fagmanns 
og fáið góð ráð.

Uppl. á demantar.is í s. 699 
8000 eða í Pósthússtræti 13 

( við Austurvöll ), 
Verið velkomin

Staðgreiðum gull, 
demanta og úr.

Hringar, hálsmen, armbönd, 
Rolex, Cartier, Patek Philippe 

o.fl. Hringdu núna og fáðu 
tilboð þér að kostnaðarlausu! 

www.kaupumgull.is
Upplýsingar í síma 661 7000.

KAUPUM GULL - 
JÓN & ÓSKAR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

Jón og Óskar - jonogoskar.is 
s. 552-4910.

 Sjónvarp

Sjónvarps/videoviðgerðir. Afsl. til elli/
öryrkja. Sækjum. Litsýn - Síðumúli 35. 
- S. 552 7095.

 Verslun

ÚTSALA, ÚTSALA !! 30-70% AFSLÁTTUR 
!! Verslunin Emilía Bláu húsin Faxafeni 
s: 588-9925 emilia.is

HEILSA

 Heilsuvörur

Léttist um 10 kg á 12 vk. Þú getur 
það líka með Herbalife. Reynsla í 
heilsuráðgjöf. Kaupauki fylgir. www.
heilsuval.topdiet.is Rannveig s. 862 
5920.

Taktu þér tak! Með HERBALIFE nærðu 
árangri. Erla Bjartmarz S. 899 4183 
www.eco.is Ný netverslun: www.
betriheilsa.is/erla

Árangur með Herbalife í yfir 30 ár. 
Hringdu og fáðu frían prufupakka. Edda 
Borg S. 896 4662 www.lifsstill.is

 Fæðubótarefni

Viltu léttast? Eða þyngjast? Prófaðu 
Herbalife! Ólöf 861 5356, osa@
ismennt.is

 Nudd

TANTRA NUDD
Snerting heilar líkaman og sál. Ekta 
vígsla í leyndardóma Tantra með Tantra 
nuddi. Einstæð upplifun fyrir pör, konur 
og karla. Nálægt Foldatorg. Tímapöntun 
nauðsynleg. Sími: 698 8301 www.
tantra-temple.com

Gott nudd - 105 Rvk/
Hlíðar

Bíð upp á gott nudd. Afslappandi og 
gott umhverfi. Kem einnig í heimahús. 
Opið til 21 á kvöldin. S. 894 4817.

Vandaðir og ódýrir ferðanuddbekkir og 
óléttubekkir til sölu. Uppl í 8916447 Óli

Nudd tilboð í dag, tímapantanir. Uppl. 
í s. 616 6469. Nuddstofa Svæði 105 
Holtin.

 Snyrting

Pop up spray tan tjöld til sölu, mjög 
ódýr. Auðvelt að pakka saman og fer 
ekkert fyrir þeim. S. 618 1283 eða sms 
V. 29.900 bráðsniðug lausn.

 Þjónusta

Frelsi frá reykingum 2012 
s:694 5494

Viðar Aðalsteinsson dáleiðslufræðingur 
og sérfræðingur í EFT www.theta.is

Dóra Dröfn Skúladóttir, 
geðhjúkrunarfræðingur, hefur opnað 
samtalsmeðferðarstofu að Skipholti 
50b. Með Diploma í Hugrænni 
atferlismeðferð. Viðtalspantanir alla 
daga í síma 841-7010. Netfang: hamir@
simnet.is.

Er matur og þyngd vandamál! Sími 
568-3868 www.matarfikn.is

Kriya yoga. Kynningarfundur 13. janúar 
kl. 19:00 í Yogastöðinni Heilsubót. Opin 
öllum. Tækifæri sem andlega sinnaðir 
ættu ekki að missa af. www.kriyayoga.
is S. 691 8565.

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Námskeið

 Ökukennsla

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

HEIMILIÐ

 Dýrahald

DVERG SCHNAUZER
Dverg schnauzer til sölu hreinræktaðir 
með ættbók frá HRFÍ. Bæði svartir og 
pipar/salt. Tilb. til afh. föstud. 13.jan 
Uppl. í s. 897 6229.

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

GÓÐ GISTING 
Í MIÐBÆ RVK

Gott verð, dags, viku- og 
mánaðarleiga. 

www.hotel105.com
GISTIHÚSIÐ VÍKINGUR 

sími 896 4661

Gistiheimili - 
Guesthouse

www.leiguherbergi.is 

1-2 manna herb.og stúdíó 
Funahöfða 17a -19 Rvk og 
Dalshraun 13 Hfj M/ baði. 

eldh., þurrkara og þvottavél. 
824 4535.

Room for rent 1-2 person and 
studio. Funahöfða 17a -19 Rvk 

and Dalshraun 13 Hfj 
Whith Bath, kitch, washing 

room incl. 
Uppl/info í S. 824 4535. 
www.leiguherbergi.is

Til leigu
Glæsileg 2ja herbergja íbúð á Njálsgötu. 
Gott verð og traust þjónusta. Nánari 
upplýsingar á www.leiguibudir.is og 
síma 898 6224

Leigjendur, takið eftir!
Þið eruð skrefi á undan í leit að réttu 
íbúðinni með hjálp Leigulistans. Kíktu 
inn á www.leigulistinn.is eða hafðu 
samb. við okkur í s. 511 1600.

Til leigu 72fm 3herb. íbúð á Laugavegi 
með húsgögnum. Uppl. í s. 8697894

Til sölu

Upplýsingar gefur 
Kristinn í síma 
899-7663 eða 
tjalda@simnet.is

Lok á heita potta
Áklæði úr sterkum pvc segldúk til í 3 litum.
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Þjónustuauglýsingar   Sími 512 5407

gunny@365.is  arnarut@365.is  sigrunh@365.is
Alla fimmtudaga

HAMRABORG 20A • KÓPAVOGI 544-4088 • YNJA.IS

Útsalan er hafin

VÉLANAUST ehf

TOYOTA ÞJÓNUSTA

Nú fer hann kólnandi

Dalvegur 16b s: 5542727

Fáðu þér fjarstart í
bílinn og njóttu þess

að vera til.
Tilboð kr.  26.500
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ÞJÓNUSTULIÐI 
RÆSTING
í Menntaskólanum í Kópavogi

Menntaskólinn í Kópavogi óskar eftir að ráða þjón-
ustuliða til ræstinga og umsjónar með umgengni 
í skólanum. Um er að ræða fullt starf  á dagvinnu-
tíma.

Laun eru skv. sérstökum samningi Eflingar og 
fjármálaráðuneytis. 
Nánari upplýsingar eru veittar á skrifstofu skólans 
í síma 594 4000 hjá skrifstofustjóra eða ræstinga-
stjóra.
      

Skólameistari

Auglýsing
frá sænsk-íslenska
samstarfssjóðnum

Árið 2012 verða veittir úr Sænsk-íslenska samstarfs-
sjóðnum ferðastyrkir til að styðja íslenska þátttak-
endur í sænsk-íslenskum og norrænum verkefnum. 
Markmið sjóðsins er að stuðla að auknu samstarfi 
Svíþjóðar og Íslands á sviði vísinda, menntunar og 
menningar. 

Um styrki þessa skal sótt á sérstökum vefeyðu-
blöðum sem er að finna á vefslóðinni 
www.nordiskafonder.se. 

Umsóknarfrestur er til 1. febrúar 2012 og skal skila 
umsóknum rafrænt á vefnum. Styrkjunum verður 
úthlutað í mars/apríl nk. 

Stjórn sænsk- íslenska samstarfssjóðsins 
5. janúar 2012 

Tilkynningar

Styrkir

Atvinna

 

Tillaga að  breyttu deiliskipulagi á 
lóð við Klukkuvelli 20 – 26 á  
Völlunum í Hafnarfirði.
Skipulags- og byggingarfulltrúi  Hafnarfjarðar samþykkti 
á fundi sínum þann 21. desember 2011 að auglýsa tillögu 
að deiliskipulagsbreytingu á lóð við Klukkuvelli 20 - 26, 
Hafnarfirði í samræmi við ákvæði 41. gr. skipulagslaga  
nr. 123/2010.

Breytingin felst í að í stað fjögurra íbúða raðhúss á 
tveimur hæðum, með innbyggðum bílageymslum, 
verði fimm íbúða raðhús á einni hæð án innbyggðra 
 bílgeymslna. Byggingarreitur stækkar um 2 metra. 
Hámarkshæð mænis verði 4,5 metrar og hámarkshæð 
útveggja verði 3 metrar. Að öðru leiti gilda áfram gildandi 
skilmálar.

Tillaga að  breyttum  deiliskipu-
lagsskilmálum Lónshverfis varðandi 
lóð Skipalóns 10-14.
Skipulags- og byggingarráð Hafnarfjarðar samþykkti á 
fundi sínum 13. desember 2011 að auglýsa tillögu að 
breytingu á deiliskipulagi Lónshverfis í samræmi við 
ákvæði 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.
 Breytingin felst í að aflétta kvöð af húsinu Skipalóni 10 
um að íbúar skuli vera 50 ára og eldri. 

Tillögurnar að breytingunum verða til sýnis í þjónustuveri 
ráðhússins á Strandgötu 6 og hjá skipulags-og byggingar-
sviði Hafnarfjarðar, Norðurhellu 2, frá  12. janúar til 23. 
febrúar 2012. Hægt er að skoða deiliskipulagstillögurnar 
á forsíðu vefs Hafnarfjarðarbæjar www.hafnarfjordur.is  
Nánari upplýsingar eru veittar á skipulags- og byggingar-
sviði.

Þeir sem telja sig hagsmuna eiga að gæta er gefinn kostur 
á að gera athugasemdir við breytinguna og skal þeim 
skilað skriflega til skipulags- og byggingarsviðs Hafnarf-
jarðarbæjar, eigi síðar en 23. febrúar 2012. Þeir sem eigi 
gera athugasemdir við breytinguna innan tilskilins frests, 
teljast samþykkir henni.

Skipulags-og byggingarsvið Hafnarfjarðar.

Glæsilegt einbýlishús í Fossvogi
 
Undirrituðum hefur verið falið að finna kaupanda 
að glæsilegu einbýlishúsi á tveimur hæðum neðst 
í Fossvoginum. Húsið er um 500 fm ( aukaíbúð 
í kjallara) og  hefur allt verið endurnýjað frá 
grunni fyrir fáeinum árum og sérhannað af innan-
húsarkitekt. Eign í algjörum sérflokki. 
Verðhugmynd 180 millj.
 
Allar nánari upplýsingar gefur undirritaður.
Stefán Hrafn Stefánsson hdl, lögg.fasts.
stefan@storborg.is
Gsm: 895-2049

Fasteignir

Deiliskipulag á Látrabjargs-
svæði: Keflavík-Breiðavík 

Sveitarfélagið Vesturbyggð óskar eftir tilboðum í gerð deiliskipulags 
Látrabjargarsvæðisins. Skipulagsforsögnin er aðgengileg á heimasíðu 
Vesturbyggðar www.vesturbyggd.is.

Í tilboði skal m.a. koma fram nöfn þeirra sem vinna munu verkið, 
menntun þeirra og starfsreynsla, á hvern hátt tilboðsgjafar ráðgera 
að skila verkefninu, tímagjald þeirra sem að verkefninu munu vinna, 
heildarkostnaður við verkið og hvenær því verði skilað. 

Gerð er krafa um að ráðgjafi hafi að lágmarki háskólamenntun í lands-
lagsarkitektúr, arkitektúr eða skipulagsfræðum en geti að auki sýnt 
fram á reynslu og réttindi til að vinna skipulag skv. 7. gr. skipulagslaga 
nr. 123/2010. Ráðgjafi skal sýna fram á færni í framsetningu teikninga 
og myndefnis og hæfileika í mannlegum samskiptum. 

Umsóknir verða metnar bæði með tilliti til tilboðs en ekki síður með 
tilliti til hæfis umsækjenda s.s. gæða fyrri verka. 
Umsóknarfrestur er til 15. Febrúar 2012.

Nánari upplýsingar veitir bæjarstjóri Vesturbyggðar, Ásthildur 
Sturludóttir, asthildur@vesturbyggd.is s. 450-2300. 

Tilboð

Tilkynningar

 Sumarbústaðir

Sumarhúsa/Búgarðalóðir 
til sölu! 

Um er að ræða fjórar 
byggingarlóðir,

svokallaðar búgarðalóðir úr 
landi Morastaða í Kjósarhreppi. 

Byggingareitir liggja 
fyrir á samþykktum 
skipulagsuppdrætti. 

Stapagljúfur 1, landnr. 211-787, 
stærð 23.480 fm. 

Stapagljúfur 2, landnr. 211-788, 
stærð 19.835 fm. 

Stapagljúfur 3, landnr. 211-793, 
stærð 21.081 fm. 

Stapagljúfur 4, landnr. 211-794, 
stærð 19.152 fm.

Tilboð eða fyrirspurnir 
skulu sendast á netfangið 
logfraedingur@simnet.is

GISTING - AKUREYRI
orlofshus.is S. 897 5300.

 Atvinnuhúsnæði

Til leigu.
Tunguháls 327 fm iðnaðarhúsnæði, 
lofthæð 4,70, tvær innkeyrsludyr 
. Við sund, 20 fm verslunar/
þjónustuhúsnæði á jarðhæð og 40 fm 
skrifstofa á 2. hæð. leiguval.is simi 553 
9820 og 894 1022

Til leigu 210m2 iðnaðarhúsn. í Hafnarf. 
hægt að skipt í 2, 105m2 bil S: 892-
9260

 Geymsluhúsnæði

www.geymslaeitt.is
Sér geymslur frá 5 til 17 m2. Aðgangur 
8-22 alla daga. Búslóðir - fyrirtæki - 
iðnaðarm. Upphitað og öryggisvöktun. 
S: 564-6500.

Geymslur.com
Frá kr. 3990 hjá Ikea í Garðabæ og 
Fiskislóð í Reykjavík. S. 555 3464

ATVINNA

 Atvinna í boði

Vantar þig peninga ?
Viltu vinna hjá sjálfum sér. Nú er 
tækifæri til að afla tekna. Uppl. í s. 
691 7828

Au-Pair London UK: Óskum eftir stúlku 
fyrir miðjan febrúar til að gæta krakka 
í miðborg London hluta af degi. Um 
er að ræða 6 ára strák og stelpu 
á 3ja ári. Tímabil getur verið fram í 
lok maí eða lok sumars. Áhugasamar 
vinsamlegast hafið samband við Steinar 
á: steinarasia@yahoo.com

Við óskum eftir meiraprófsbílstjóra með 
C. CE. réttindi. Þarf að geta byrjað 
1.feb mikil vinna í boði fyrir dugleg 
einstaklinga. Umsóknir sendist á: 
vadvik1@internet.is

 Viðskiptatækifæri

Frístandandi verslunarhillur ásamt 
krókum og hillum. Raufapanill m/ 
állistum. Einnig á vegg. Hentar vel í 
verslun eða búð. S: 664 3177.

TILKYNNINGAR

 Einkamál

Ung kona vill hitta karlmann. Rauða 
Torgið, s. 905-2000 og 535-9920, augl.
nr. 8329.

Ung kona leikur sér...með látum. Kynl.
sögur Rauða Torgsins, s. 905-2002 og 
535-9930, nr. 8547.

Íslenskar konur
leika sér heitar í einrúmi. Nýjar upptökur 
flesta daga. Ky.sögur Rauða Torgsins, s. 
905-2002 og 535-9930.

U

M
HVERFISMERKI

Prentgripur

141 825

Suðurhraun 1 Garðabæ Sími: 59 50 300 www.isafold.is

við prentum

TÍMARIT


