
Tannvörurnar frá HaliControl 
fyrirbyggja andremmu, ekki 
aðeins í stuttan tíma heldur 

hafa þær langvarandi áhrif. „Þessar 
vörur eru góðar fyrir alla sem eiga 
við andremmu að stríða,“ segir Birna 
Gísladóttir, sölu- og markaðsstjóri hjá 
Icecare. „Tannkremið, munnskolið og 
munnsogs töflurnar koma jafnvægi á 
munnvatnsflæðið og koma upp eins 
konar húð í munni fólks. Vörurnar veita 
stöðuga og langvarandi kælingu og 
frískleika í munninum, útrýma bakter-
íum sem valda andremmu og innihalda 
flúor sem spornar gegn tannskemmd-
um.“

HaliControl-línan samanstendur af 
þremur vörum, tannkremi, munnskoli 
og munnsogstöflum. Tannkremið er 
gott og frískandi og inniheldur öflugan 
skammt af flúori. Munnskolið inni-
heldur ekki alkóhól og er því milt en 
kröftugt. Það er auðvelt í notkun, það 
kælir og frískar og drepur bakteríur 
sem valda vondri lykt og hægir á vexti 
þeirra. Munnsogstöflurnar innihalda 
náttúruleg efni svo sem plöntuensím. 
Þær slá fljótt á andremmu sem orsak-
ast af bakteríum í munnholi og einnig 
vegna matvæla og drykkja eins og hvít-
lauks, kaffis og áfengis. „Töflurnar eru 
sykurlausar með góðu myntu- og sól-
berjabragði og þær eru í handhægum 
umbúðum sem gott er að grípa með sér 
þegar verið er að fara eitthvert,“ segir 
Birna.

Að hennar sögn er HaliControl-línan 
einföld lausn við algengu vandamáli. 
„Andardrátturinn verður hreinn og 
frískur. Í vörunum eru efni sem veita 
góða vörn, eru bólguhamlandi og eyða 
slæmum bakteríum sem valda and-
remmu. Þegar fólk 
notar vörurnar 
finnur það strax 
hvað andar-
drátturinn verður 
frískari. Þetta er 
eina varan á mark-
aðnum sem er sér-
staklega markaðs-
sett til að eyða 
andremmu. Jafn-
vel þó fólk sé ekki 

með andremmu er gott að nota þessar 
vörur. Það þurfa allir að nota tannkrem, 
þá er alveg jafn gott að nota tannkrem 
sem hefur víðtækari virkni. Auk þess 

láta allar vörurnar 
fólki einfaldlega 
líða betur.“

HaliControl-
tannvörurnar fást 
í öllum apótekum, 
Fjarðarkaupum 

og Hagkaups-
verslunum.

VÖRUR FYRIR ALLA
Birna Gísladóttir, sölu- 
og markaðsstjóri hjá 
Icecare, segir Hali Contr-
ol-tannvörurnar henta 
flestum.  MYND/VILHELM 

ÖFLUG FORMÚLA 
GEGN ANDREMMU
ICECARE KYNNIR  HaliControl-tannvörur veita vörn gegn andremmu, algengu 
vandamáli. HaliControl framleiðir tannkrem, munnskol og munnsogstöflur. 

RJÚPNAVEIÐI HEFST
Rjúpnaveiði er leyfð þessa helgi og má búast við að 
skyttur séu farnar til fjalla. Næstu veiðihelgar eru 
3.-4. nóvember, 17.–18. nóvember og loks 
24.–25. nóvember. Fuglavernd hvetur til hófsamrar veiði.

Laugavegi 63 • S: 551 4422

 Vertu vinur 
á Facebook

Skoðið laxdal.is-kjólar

Suðurlandsbraut 6, 108 Reykjavík Sími: 534 7268
1.250 kr

1.350 kr

HOLLT
OG GOTT

PHO víetnamskur veitingastaður         Ármúla 21  -  108 Reykjavík  -  Sími: 588 6868  -  www.pho.is
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320 kr.

Opið: 
mán - föst Kl. 11 - 21

lau - sun Kl. 12 - 21

PHOO vííettnamskkur veit

BJÓÐUM UPP Á 
HEIMSENDINGU

Ótrúlegt 
úrval íbúða til sölu 

eða leigu!

STÆRSTI 
HÚSNÆÐISVEFUR 
LANDSINS
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FÓLK ER KYNNINGARBLAÐ sem býður auglýsendum að kynna vörur og 
þjónustu í formi viðtala og umfjallana ásamt hefðbundnum auglýsingum. 
Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega.

Útgefandi: 365 miðlar | Ábyrgðarmaður: Jón Laufdal | Hönnun: Silja Ástþórsdóttir 
Sölumenn: Jónína María Hafsteinsdóttir, jmh@365.is, s. 512 5473 | Sverrir Birgir 
Sverrisson, sverrirbs@365.is, s. 512 5432 | Elsa Jensdóttir, elsaj@365.is, s. 512-5427

Jóhann Jónsson hefur rekið Osta-
búðina á Skólavörðustígnum í 13 ár. 
Hann var einn af upphafsmönnum 

Kjötsúpudagsins. „Þetta byrjaði fyrir tíu 
árum og mig minnir að það hafi verið í 
tengslum við endurútgáfu plötunnar Ís-
lensk kjötsúpa eftir Jóhann G. Jóhanns-
son sem við ákváðum að elda kjötsúpu. 
Tilgangurinn var auðvitað bara að hafa 
gaman, borða góða súpu og blanda 
geði við gesti og gangandi.  Sextíu lítrar 
af súpu voru lagaðir og skammtað á 
tveimur stöðum,“ segir Jóhann. 

Tvöfaldur skammtur af kjötsúpu 
verður eldaður í ár miðað við undan-
farin ár, eða um 1.500 lítrar sem er 
2.500 prósenta aukning á tíu árum. „Við 
viljum hafa þetta veglegt vegna afmælis-
ins. Einnig vegna þess að við ætlum að 
vera með söfnun í leiðinni til að leggja 
bændum lið sem misstu sauðfé í illviðr-
inu sem varð á Norðurlandi í haust. Þeir 
hafa tekið þátt í þessum degi í gegnum 
tíðina og nú er komið að okkur hér í 
höfuðborginni að gefa til baka.“ Bæði 
verður tekið á móti fjárframlögum en 
einnig verður þremur gámum komið 
fyrir á Skólavörðustígnum þar sem hægt 
er að koma með glerflöskur, dósir og 
plastflöskur til endurvinnslu. Verðmæt-
ið rennur beint til bænda á Norðurlandi. 

„Það væri mjög gott ef fólk gæti flokk-

að dósirnar í ál, plast og gler og þannig 
auðveldað þeim vinnuna sem munu sjá 
um að taka afraksturinn saman.“

Kjötsúpan verður borin fram á 
fimm stöðum á Skólavörðustígnum. 
Feðgarnir Friðgeir Ingi og Eiríkur á 
Holti munu skammta súpu við versl-
un Eggerts feldskera, Stefán Mel-
steð og Sigurgísli á Óðinsvéum verða 
við Handprjónasambandið, Gústav 
Axel Gunnlaugsson verður fyrir utan 
Sjávargrillið og Úlfar Eysteinsson af 
Þremur frökkum verður við Hegn-
ingarhúsið. „Við Jóhann Jóhannesson 
verðum við Ostabúðina og við byrjum 
klukkan 14. 

TÍU ÁRA AFMÆLI 
KJÖTSÚPUDAGSINS
STYRKJA BÆNDUR  Kjötsúpudagurinn á Skólavörðustígnum á tíu ára afmæli 
í dag. 1.500 lítrar af kjötsúpu verða eldaðir, sem er helmingi meira en í fyrra.  

MÆTIÐ MEÐ GÓÐA 
SKAPIÐ „Við byrjum að 
ausa upp úr pottunum 
klukkan 14. Ég mæli með 
að fólk mæti tímanlega 
með góða skapið, blandi 
geði við fólk og gæði sér 
á heitri kjötsúpu.“
MYND/ANTON Arna Arnardóttir, formaður Félags ís-

lenskra gullsmiða, segir að gullsmiðir 
séu í mikilli sókn þessa dagana. „Það vill 

gleymast í allri þeirri umræðu sem er um margs 
konar hönnun og föndur undanfarið hvað fagleg 
gullsmíði er í raun og veru. Gullsmíði er fjögurra 
ára nám sem er töluvert krefjandi og tekur á 
öllum þáttum skartgripasmíði. Við sinnum smíði 
jafnt sem viðgerðarþjónustu. Okkar gripir eru 
auk þess með ábyrgð,“ segir Arna og bætir því 
við að gullsmiðir verði staddir í verslunum sín-
um í dag til að kynna starf sitt. Þetta er í annað 
skipti sem slíkur dagur er haldinn.

Arna hvetur fólk til að koma með skartgripi 
sína í dag, fá þá hreinsaða og spjalla við 
fagmanninn. „Við getum metið steina og hvaða 
tegund af málmi er í gripnum. Gullsmiðir vinna 
af heiðarleika og fagmennsku,“ segir Arna.

Undanfarið hefur farið fram mikil umræða um 
kaup og sölu á gulli. Arna segir að gullsmiðir 
hafi alla tíð keypt gull án þess að vilja auglýsa 
það sérstaklega. „Það var samróma álit 
gullsmiða að auglýsa ekki þessa þjónustu 
til að losna undan því að fá stolið skart. 
Ef dularfullir skartgripir komu inn á borð 
til gullsmiða settu þeir sig í samband við 
lögreglu. Gullsmiðir vilja ekki að verðmæt 
skartgripahönnun sé brædd og eyðilögð. Við 
eigum marga meistara í þessari grein – engum 
dytti í hug að eyðileggja verk eftir fræga 
myndlistarmenn.“ Hreinsun á skartgrip er án 
endurgjalds í dag. 

HREINSA 
GULL Í DAG
HÁTÍÐ  Gullsmiðadagurinn er í dag. Hann er 
haldinn til að vekja athygli á fagmennsku í 
greininni og fræða almenning um störf gullsmiða.

FAGMENNSKA
Gullsmiðir verða fólki 
innanhandar með 
hreinsun á gulli í dag á 
Gullsmiðadaginn. 

–20% frá fimmtudegi til sunnudags af öllum peysum og gallabuxum
PEYSU OG GALLABUXNADAGAR Í OASIS

Cable Stripe knit xs-l  
15.990 kr. – 12.790 kr. Mjög hlý flott vetrarpeysa 

með góðri ullarblöndu, laust sætt snið.

Tipped collar denim shirt 8-16 
9990 kr. – 7990 kr. 

Flott gallaskyrta með góðu sniði 

Sequin shoulder xs-l, 9990 kr. – 7.990 kr. 
Flott peysa að mestu úr bómul, skreytt á öxlum. 

Til í svörtu og beige, mátast sérstaklega vel.

Gallabuxur 10.990 kr. 8790 kr. 
mjög gott snið, margir litir og háar  

í mittið.

S k e i f a n  3 j  |  S í m i  5 5 3  8 2 8 2  |  w w w . h e i l s u d r e k i n n . i s

Gjafamarkaður
ALLA

SUNNUDAGA
FRÁ KL. 11-17

GJAFAVÖRUR FRÁ 500 KR.

MIKIÐ ÚRVAL AF:

• H e i l s u v ö r u m
• H a n d g e r ð r i  l i s t
• P o s t u l í n i
• B o r ð d ú k u m
• K í n a f ö t u m
• G ó l f t e p p u m
• L ö m p u m
• B l ó m a p o t t u m
• T e  o g  t e s e t t u m
  o f l .  o f l .
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BÍLAR &
FARATÆKI

Toyota Hilux Double cab árg 2007 3,0 
dísel sjálfskiptur ekinn 49.000 Verð 
3.980.000.-Sjá myndir 202983

Til sölu Suzuki Grand Vitara 2.0L 
árg 2003, ek 160 þús, bsk, 5dyra.
Verðlækkun í 790 þús kr. 100% Visa-
euro í allt að48 mán.raðn.108555 sími 
510-4900

Til sölu Toyota Yaris árg 2000, ek 258 
þús km, 5 dyra,bsk, heilsársdekk. Verð. 
290 þús kr. 100% Visa-Euro í allt að 48 
mán.raðn 109146 sími 510-4900

Til sölu Toyota Avensis árg 1998, ek 307 
þús km, stw, sjálfsk.heilsársdekk.Verð 
290 þús kr. 100% Visa-euro í allt að 48 
mán. Raðn.109160 sími 510-4900

Til sölu Toyota Hiace 5/2003 ek 162 
þús km, sjálfsk.afturdrifinn, langur 
dísel, olíumiðstöð. Verð.1.570 þús 
kr.raðn.202888 bilasalaislands.is 510-
4900

Bílasala Íslands
Skógarhlíð 10, 110 Rvk.

Sími: 510 4900
896 1337 / 896 9693

www.bilasalaislands.is

Disel 7 manna
KIA Carnival ls dísel. Árgerð 2003, 
ekinn 138 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
850.000. Rnr.153425.

Bíll.is
Sími: 577 3777

www.bill.is

LAND ROVER DISCOVERY BASE 38” 
05/1997, dísel, 5 gíra, ekinn 323 Þ.km, 
vél ekin 175 þ.km, loftlæstur aftan, 
mikið endurnýjaður. Verð 1.290.000. 
Raðnr.150084 - Jeppinn er á staðnum, 
klár í veturinn!

JEEP WRANGLER 4x4. Árgerð 2005, 
ekinn 85 Þ.m, 6 gíra. Verð 1.990.000. 
Raðnr. 284667 - Jeppinn er á staðnum!

NISSAN PATROL ELEGANCE 06/2005, 
ekinn 139 Þ.km, dísel, sjálfskiptur, leður 
ofl. Verð 2.980.000. Raðnr. 150159 
-Jeppinn er á staðnum!

CHEVROLET CORVETTE COUPE Árgerð 
2005, ekinn 52 Þ.km, 6 gíra, nýmálaður 
Mexicoblár! Verð 6.880.000. Raðnr. 
103626 - Sá svakalegi er í salnum, 
sjáðu!

JEEP WRANGLER UNLIMITED RUBICON 
04/2012, ekinn 18 Þ.km, sjálfskiptur. 
Innfluttur nýr í apríl! Mjög gott verð 
7.590.000. Raðnr.322642 Jeppinn er 
í salnum!

LAND ROVER RANGE ROVER SPORT 
SE DIESEL 06/2008, ekinn 76 Þ.km, 
sjálfskiptur, leður, umboðsbíll. Verð 
7.590.000. Raðnr. 322361 - Jeppinn er 
á staðnum!

Bílalind
Funahöfði 1, 110 Reykjavík

Sími: 5808900
Hlökkum til að sjá þig :)

www.bilalind.is

GULLFALLEGUR LAND ROVER Range 
rover HSE . SVARTUR MEÐ SVÖRTU 
LEÐRI ekinn 120 Þ.MÍLUR, bensín, 
sjálfskiptur. Verð aðeins 2.390. milljón 
Rnr.105476.

bifreidar.is
Réttarháls 2, 110 Reykjavík

Sími: 577 4777
Óskum eftir vinnuvélum og 

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

Þarftu að kaupa
 eða selja bíl?

Bilauppbod.is er uppboðsvefur þar sem 
þú getur keypt eða selt bíl á einfaldan 
og hagkvæman hátt. Kynntu þér málið. 
www.bilauppbod.is Sími 522-4610.

Bílauppboð - Krókur
Sími: 522 4610

www.bilauppbod.is

LEXUS IS200. 04/2004, ekinn 72 Þ.KM, 
sjálfskiptur, leður ofl. Verð 1.690.000. 
Raðnr.250359 - Lexinn er í salnum!

JEEP GRAND CHEROKEE LAREDO 
4X4 02/2007, ekinn aðeins 56 Þ.km, 
sjálfskiptur. Verð 2.690.000. Raðnr. 
240584 - Jeppinn lítið ekni er á 
staðnum!

BMW 325XI S/D E90 06/2007, ekinn 
69 Þ.km, sjálfskiptur, leðurþægindasæti 
ofl. UMBOÐSBÍLL Verð 3.790.000. 
Raðnr. 310065 - Sá þýski var að koma 
í salinn!

JEEP WRANGLER UNLIMITED SAHARA 
4 04/2012, ekinn 20 Þ.km, bensín, 
sjálfskiptur. Verð 6.900.000. Raðnr. 
135694 - Jeppinn fallegi er í salnum!

LAND ROVER RANGE ROVER SPORT 
SE 02/2008, ekinn 72 Þ.km, dísel, 
sjálfskiptur, ljóst leður ofl. Umboðsbíll, 
einn eigandi.Verð 7.550.000. 
Raðnr.250354 - Glæsijeppinn er í 
salnum!

Höfðahöllin
Funahöfða 1, 110 Rvk.

Sími: 567 4840
www.hofdahollin.is

VOLVO Xc70 2,5t. Árgerð 2005, ekinn 
118 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
2.550.000. Rnr.131726.

Litla bílasalan
Eirhöfða 11, 110 Rvk.

Sími: 587 7777
www.litla.is

KIA Sorento ex classic 2,2 197hö. Árgerð 
2011, ekinn 16 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 6.350.000. Rnr.218544.

Nýja bílahöllin
Eirhöfða 11, 110 Rvk.

Sími: 567 2277
Opið til kl. 21 á 
fimmtudögum.

www.nyja.is

NÝ COLEMAN SEDONA 8 fet, Markísa 
og Decor pakki innifalið, Truma 
miðstöð, 220V, ísskápur ofl, 2 ára 
ábyrgð, Síðustu húsin á þessu frábæra 
verði aðeins 1.789.800kr, Komdu og 
skoðaðu, erum með gott úrval af 
notuðum vögnum líka,

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardögum 12-16.
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

Opel Astra G-Caravan 1600 bsk. 
skr.11/99 sk.‘13 ek.125þús. Kr.390þús 
S.895-9341

Mazda 3 S/DT. 2008. Ek. 99þ. Sumard 
og auka vetrard fylgja. Fallegur og góður 
bíll. V. aðeins 1.490þ. S. 661-5644

Yaris Sol 2002. Ek. aðeins 115þ. Vel 
með f. konub. Vetrard á álfelg og 
sumard á felgum. Bremsur, legur og fl. 
nýtt. V. aðeins 690þ. S. 894-3755

Toyota Land Cruiser 120 VX 33”. Árgerð 
11/2007 - 2008 facelift ekinn 125 Þ.Km, 
Langkeyrslubíll - Dísel, sjálfskiptur. 
20” Nýr sumargangur + fylgja góð 
33” nagladekk á 17” álfelgum - Leður 
- Loftpúðafjöðrun - Xenon ljós ofl. 
Verð 6.290.000. TILBOÐ 5.590.000.- 
Staðgreitt Áhvílandi 2.840. afb. 65þ 
Skoða ód. skipti Uppl. 869-7687 Agnar

180.000kr. Nissan Almera ‚01. Ekinn 
155þ, 3dyra, 1,4l. Næsta skoðun 
júlí ‚13. Góður bíll en þarfnast smá 
aðhlynningar. Uppl. í síma 898-8082.

Toyota Corolla árg. ‚00. Ek. 245þ. 
Skoðaður ‚13. Verð 290þ. S. 898 0701

Hyundai Gets árg‘03 ek. aðeins 68þús.
km. Sjálfskiptur. Ný tímareim og 
vetrardekk. Ásett verð 770þús. s:865 
5316

Audi A6 á 550.þ stgr.
Til sölu Audi A6 Árg 1998 ssk Ek 186 
þ.km.skoðaður 13 Verð 890.000 Fæst á 
550.þ stgr uppl í síma 896-5290

Tilboð Tilboð
Toyota Land Cruiser 100 dísel, árg. 08 
‚03. Ek. 270þ. Nýupptekin vél. 7 manna, 
leður, lúga. Ásett verð 3.790þ. Fæst á 
2.590þ. Uppl. í s. 865 7151

Vel með farinn Land Rover Discovery 
2008 til sölu, tveir eigendur frá upphafi 
og nýjir skíðabogar fylgja. Nýbúinn að 
fara í gegnum þjónustuskoðun, ekinn 
92.000 km. TILBOÐSVERÐ 6.250.000. 
Uppl. s. 893-6239 

Toyota Yaris T-Sport 
100% lán

Til sölu Toyota Yaris T-Sport árg 2002 
3 dyra bsk. ek. 142.þ ásett verð 850.þ 
fæst á 650.þ visa raðgr.afb. 22.þ.pr mán 
uppl 896-5290

Tilboð Óskast
Til sölu Mercedes Benz c230 Coupe 
kompressor Panorama árg 2004 ek. 
93.þ km. ásett verð er 1.990.þ tilboð 
óskast uppl í síma 896-5290

Til sölu amerísk útgáfa af Bens 
Sprinter 2005, ssk með cruise control 
og spólvörn. Leyfi á stöð getur fylgt. 
Möguleiki á skiptum. S. 892-9113.

Subaru Impreza Wagon, árg. 2007, ssk, 
ek. 96þ. Fæst á góðu stgr. verði. Uppl. 
í s: 863-6666

BMW 3SD E46 árg.‘03 ek. 117.000 
sjálfskiptur, flottur og mjög góður bíll 
Verð 1.270.000.- s. 691-8842

Bílafjármögnun

Allar 
smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is

smá
auglýsingar

Smáauglýsingasíminn er opinn alla daga kl. 9–22 
Smáauglýsingasíminn er 512 5000 
Afgreiðslan er opin: alla virka daga 9–17smaar@frettabladid.is / visir.is

4% MINNI 
eldsneytiskostnaður
með réttum loftþrýstingi 
í dekkjunum.

HAGKVÆM 
BÍLAFJÁRMÖGNUN
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 Bílar til sölu

Til söu Toyota Yaris árg‘05 ek140þús.
km. Bíll í góðu ásigkomulagi. V.900Þ. 
Ákv 810Þ. Uppl í s. 898 0667 eða 
894 0766

MAZDA 3 H/B SPORT, ÁRG 2006, 2,0 
L., 150 HÖ,BEINSK., EK. 92 Þ.KM.,VERÐ 
1690 Þ. S. 895 8956.

Toyota Avensis 1800 Sol station, ssk, 
hlaðinn aukab. Ek 30þ árg ‚11, ný 
vetrard. þakb. dráttarb. og fl. 3 ár eftir 
af ábyrgð. Ásett 4.390.000. Möguleiki 
á yfirtöku á láni. Skoða skipti. S. 844 
4403

Audi A4 sedan ‚03. Ek 122þ. 2L bensín. 
Ssk. Góð þjónustu og smurbók. Bíll 
í góðu standi. Vetrardekk. Ásett verð 
1.290 þús. 500 þús. áhvíl. S. 865-2200

MMC Pajeró árg ‚95. 3.5 bensin, ssk, ek 
252þkm. Nýleg dekk, lítur vel út. Verð 
399.000.- 869-9264

Til sölu Sorento ‚02, 33” breyttur, ek. 
170þ. en 110þ. á vél. Ásett verð 1.490þ. 
Óska eftir skiptum á gömlum Pajero 
bensín. S. 893-2284

Lexus jeppi ‚04 ek. 178þús. Dökkgrár 
bíll í toppstandi. Verð 2.495þús. S. 
698-0001

Renault Master árg‘ feb ‚06 ek103þ.km. 
Verð: 1980 Sími: 8600811

Til sölu Toyota Aygo árg 05 ‚07. bsk, 
ek. aðeins 76.600km. Frítt í bílastæði 
í 1 1/2 tíma. Eyðir aðeins 5-6. Verð kr. 
1.050. ath. skipti á ódýrari, lítið eknum 
smábíl, ssk. S. 896-1993

Til sölu Dodge sprinters árg‘05 ek94þ.
mílur. Uppl í síma: 8622078

Nissan Almera ‚99 Sk. ‚13 Verð 300þ. 
Honda CRV ‚97 Sk. ‚13 Verð 500þ. 4x 
heilsársdekk 225/70 R16 keyrð 1 vetur, 
verð 60þ. Uppl. í s. 898 8852

VW Passat Comfort line árg. ‚00 til sölu. 
Skoðaður. Sjálfskiptur. 1800 vél. Ek. 
196 þús. Verð 225 þús. staðgr. Uppl. í 
s. 772 1456.

M. Benz 200E ‚92. Skoðaður, ek. 360þ. 
Ný heilsársdekk. Verð 290þ. S. 868-
8837

WC vento ‚98. Ek. 118þ. Sjálfsk., 
þarfnast viðgerðar. Verð 50þ. S. 773-
0205

Til sölu Toyota Corolla 4 dyra. Árg. 
2003. Ek. 194 þús. Mjög gott eintak. 
Uppl. í s. 891 8888.

 0-250 þús.

TILBOÐ 250 ÞÚS!
OPEL ASTRA 1,2 árg. 2001, beinskiptur, 
5 dyra, ný skoðaður í topplagi og eyðir 
virkilega litlu! ásett verð 430 þús. tilboð 
250 þús. S.841 8955.

Musso ‚01, ek. 149þús. Vel með farinn, 
lítur vel út, góð dekk. Endurnýja þarf 
mismunadrif. Verð aðeins 190þús. S: 
866-3026 og 847-8056.

 250-499 þús.

SVAKATILBOÐ 399 ÞÚS!
 LAND ROVER FREELANDER 4x4 V6 
2001 árgerð, sjálfskiptur, skoðaður 13, 
dráttarkókur,toppluga ný timareim ofl. 
ásett verð 780 þús TILBOÐ 399 þús 
S.8418955

SPARIBAUKUR 
TILBOÐ 280 ÞÚS!

RENAULT CLIO 1,2 árg.‘99 ek. 138 
þús., 3ja dyra, ný skoðaður 2013, 
eyðir 5ltr/100 km ásett verð 390 þús. 
TILBOÐ 280 ÞÚS. s.841 8955

 1-2 milljónir

TILBOÐ! Toyota Tacoma Doublecab 
nýskr. 11.05 ek. 135 þús. Sk. ‚13. 
Tilboðsv: 1.590.stgr. Uppl. 898-3999.

 Bílar óskast

Rav4 eða Avensis óskast árg ca 02 er 
með glæsilegan bíl uppí og pening 
uppl í s:8992276 eftir kl 15

 Jeppar

Land cruiser 100 Disel
Til sölu LC 100 disel ‚99 ssk. 33” 
breyttur með 2005 look (ný ljós ofl.) 
leður, lúga, dvd góð smurbók nýleg 
tímareim ek 336.þ ásett verð 2.690.þ 
Uppl. 896-5290

TILBOÐ PAJERO 2004 
1950 þús.

Pajero 2004, 3.2dísel, ekinn 210 þús, 
7 manna, sjálfskiptur, mjög gott eintak. 
Ásett 2.400þús fer á 1950þús stgr. 
Sími: 776 6250

 Sendibílar

Ódýr sendibílaþjónusta. Heimsendingar 
og fyrirtækjaþjónusta. www.keyrsla.is 
S:820-3880

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Fjórhjól

Polaris sportmann 800 X2, árgerð 
2007 til sölu. Hjólið er ekið 3700 
km. Götuskráð og nýskoðað. Alltaf 
þjónustað af Polaris. Hjólið er á nýjum 
dekkjum og álfelgum. Orginal felgur og 
gömul dekk fylgja. Upplýsingar í síma 
696-1367.

 Húsbílar

 Kerrur

1500kg öxlar í tvennu lagi m/bremsu. 
Tilboðsverð 77.735 kr.parið m/vsk. 
Topplausnir Smiðjuvegi 40 s: 5177718.

 Hjólhýsi

Til sölu Hjólhýsi Dethleffs 700MK 
camper style árg. 2012 kojuhús eitt 
með öllu Rafmagns markísa með 
fortjaldi, sólarsella, led lýsing, alde 
kerfi, stór ísskápur, sér barnaherbergi, 
reiðhjólagrind Álfelgur og sléttar hliðar.
verð 6.650.000.- skoða skipti á ódýrara 
hjólhýsi eða fellihýsi.áhvíl. 3,5 Uppl. í 
síma 660-2848

 Vinnuvélar

Til sölu diesel rafsuða MOSA TS 400 sl. 
Ný vél, nýr rafall. S. 897 3154.

Bílalyftur- Dekkjavélar
Tveggja pósta bílalyftur 3,5T og 3,8T, 
höfum einnig dekkjavélar á tilboðsverði 
á lager. O.K.Varahlutir ehf S:696-1050.
okspares@simnet.is

 Hjólbarðar

Ný og notuð dekk í miklu úrval 13”, 
14”, 15” 16”, 17”, 18”, 19” og 20”. VAKA 
S: 567 6700.

Dekkjavélar
TILBOÐ Á Affelgunar og Ballancevélum. 
Minnum einnig á varahlutaþjónustu 
fyrir vörubíla og vinnuvélar S: 696-1050 
okspares@simnet.is

 Varahlutir

Partasalan SU-MI Smiðjuvegi 11. 
Hyundai Sonata ‚97, Accent ‚01, 
Impreza ‚99 og felicia ‚99, Peugeot 306 
‚99, 206 og 406 ST. Almera ‚97-‘99, 
Primera ‚98, Terrano ‚98, Ford 250 ‚99, 
Megane 01. Vectra ‚98, Astra ‚97, Corsa 
‚98, Baleno ‚98. Kia Rio ‚02. Benz 230E 
‚97. Volvo 460 ‚93, Ford Mondeo ár 
‚00. Transporter ‚99, Audi A4 ‚94, golf 
95-98. Kaupi bíla til niðurrifs. sími 
661 5270.

Japanskar vélar 
 Bílapartasala

Eigum úrval varahluta í Japanska og 
Kóranska bíla og fleiri teg. Kaupum 
bíla. Opið 8-18 virka daga. S. 565 3400 
& 893 2284. www.japanskarvelar.is / 
www.carparts.is japvel@carparts.is

Partalistinn.is
NÝR VEFUR - Skráðu varahluti til sölu 
Ókeypis skráning - fyrir alla / alltaf

ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

Pípulagnir
Faglærðir píparar geta bætt við sig 
verkefnum í bæði viðhaldi og 
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð. Uppl. 
í s. 663 5315.

 Hreingerningar

Heimilisþrif
Tek að mér að koma viku eða hálfs 
mánaðarlega og þrífa heimili. Hef mjög 
góð meðmæli. Uppl. í s. 852 3266.

A-Ö Þrif&Hreinlæti 
S. 662 0662

Hreingerningar, Flutningsþrif, 
Gólfbónun, Teppahreinsun og 
Húsgagnahreinsun.

Flutningsþrif, Gólfbónun, Teppahreinsun 
og Gluggaþvottur. Gerum verðtilboð. 
www.hreingerningar.is S. 772 1450

 Garðyrkja

Smágröfuþjónusta, hellulagnir, 
drenlagnir og öll almenn lóðavinna. 
Vönduð og góð vinnubrögð. Erum 
með vörubíl með krana. SS-VERK 
Hellulagnir. 691 8907. Sjá nánar á 
www.sshellulagnir.is

Er þér annt 
um garðinn þinn?

Garðtækni, garðmeistari. S. 896-6655

 Bókhald

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

 Málarar

Regnbogalitir 
Málningarþjónusta

Getum bætt við okkur verkefnum. 
Uppl. s. 891 9890. malarar@simnet.is

Getum bætt við okkur inni- og 
útiverkefnum. Vönduð vinnubrögð og 
góð umgengni. Tilboð eða tímavinna. 
Lítið Mál ehf. Sigurður 896-5758.

Málarameistari
Tek að mér alla almenna 
málningarvinnu f. húsfélög, einstaklinga 
og fyrirtæki. Fagmennska og sanngjarnt 
verð. Egill s. 868 5171.

 Búslóðaflutningar

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

 Húsaviðhald

Húsaviðgerðir - 
Nýbyggingar

 Tilboð ókeypis
Múrarar, málarar, háþrýstiþvottur, 
smiðir- gluggar og hurðir, rafvirkjar og 
píparar með mikla reynslu í viðhaldi 
fasteigna geta bætt við sig verkum. 
Nýbyggingar og allt viðhald fasteigna 
inni og úti. Viðhaldsverk ehf S. 699 
0712 & 618 7712 verk@vidhaldsverk.is

ERU RENNURNAR FARNAR AÐ 
LEKA OG KOMINN TÍMI Á AÐ LAGA 
ÞÆR. Tek að mér Lagfæringar, 
Upppsetningar, Þakviðgerðir, Viðgerðar 
á Bárjárnsklæðningu og alla aðra 
Blikksmíðavinnu. Uppl. s. 694 8448 
Ólafur.

Parketslípun, parketlagnir, frá aðeins 
2.500 krfm. 20 ára reynsla og þjónusta. 
www.parketsliparinn.is S: 772 8100.

Þjónusta

Þjónusta
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 Húsaviðhald

Gref fyrir dreni og skolpi. Fjarlægi efni 
og kem með nýtt. Einnig steinsögun, 
kjarnaborun og snjómokstur. Vönduð 
vinnubrögð. S. 863 1291.

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

Laga ryðbletti á þökum, hreinsa 
þakrennur. Tek að mér ýmis smærri 
verkefni. Uppl. í s. 847 8704 eða 
manninn@hotmail.com

 Spádómar

Spásími 908 7000
Spámiðlun, tarot, fyrirbænir, algjör 
trúnaður. Opið frá 13-23. S. 863 1987 
visa/euro.

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

 Rafvirkjun

Raflagnir, dyrasímar. 
S. 663 0746.

Bjóðum hagstætt verð í töfluskipti. 
Straumblik ehf. Löggiltur Rafverktaki. 
straumblik@gmail.com

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

 Trésmíði

Smiður getur bætt við sig verkefnum 
s.s viðhald, húsaviðgerðir, parket, 
inréttingar, nýsmíði, gluggar ofl. S. 898 
9602.

 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

Sérverslun með 
náttúruvænar og 
 andlegar vörur.

Úrval af saltkristalslömpum, lífrænum 
snyrti- og húðvörum, blómadropum, 
himalaya baðsalti, reykelsum, 
ilmkertum, slökunargeisladiskum, 
englaspilum, o.fl. Ditto, Smiðjuvegi 
4 (græn gata), 200 Kópavogi. Opið 
mán-fös 12-18. Lau 12-15. www.ditto.is

Hrekkjavakan nálgast 
ertu klár?

Búningar, fylgihlutir og skraut í úrvali. 
Mættu á svæðið eða skoðaðu úrvalið 
í vefverslun okkar www.hokuspokus.
is sendum um allt land. Hókus Pókus 
Laugavegi 69 s-551 7955.

Lausfrystar, kæli- og frystiklefar. Hægt 
er að fá klefana með eða án vélakerfis. 
Íshúsið ehf, www.ishusid.is ,S:566 
6000.

Er móða á gluggunum?
Það gæti verið vísbending um að 
rakastig sé of hátt. Úrval þurrktækja. 
Íshúsið ehf, www.ishusid.is ,S:566 
6000

Er með ódýrar notaðar þvottavélar til 
sölu. Ábyrgð. Skútuvogi 13, 104 Rvk. 
S: 777 6729.

 Óskast keypt

Carat - Haukur 
gullsmiður Smáralind - 
Kaupum gull og silfur
Staðgreiðum gull og silfur í 

verslun okkar.
Upplýsingar í s. 577 7740

Skraddara/Saumadót 
Óskast

Gamalt skraddara og saumadót, 
hlutir óskast til kaupa, Gömul 
skæri,málmbönd,tvinnarullur 

er við kemur skraddara og 
saumastofum, Gínur, tölur, 
gamalt tweed efni. gamlir 

lagerar eða fylgihlutir í eldri 
kantinum.

Sími 821-7547, 
arni.thor.s@gmail.com

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.

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

 Sjónvarp

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

 Vélar og verkfæri

Til sölu
Bílaréttingarbekkur með lyftu og 3 
toghausum og mælitækjum. Engin 
skipti. Verð kr.650.000. Uppl. s. 775 
4564

TIL SÖLU - JARÐVEGSÞJÖPPUR. 2007 
- Bomag 700 kg 2006 - Bomag 200 
kg 2006 Bomag 80 kg Uppl. 840-6100

TIL SÖLU - STEINSÖG. Steinsög Hycon 
sagar 19 cm. Dælustöð Hycon 40L - 
160bör. Árgerð 2009 nánast ónotuð 
tæki. Uppl. 840-6100

TIL SÖLU - Múrvél -Puttmeister. Uppl. 
840-6100

 Til bygginga

Sterkar hæggengar 9 Hp/1000 rpm 
bátavélar með gír Vélaverslun.is 770-
5144

 Verslun

HEILSA

 Heilsuvörur

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

Árangur næst með Herbalife. Frítt 
lífstílsmat. Hringdu núna S. 896 4662 
Edda Borg

 Fæðubótarefni

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

 Nudd

TANTRA NUDD
Ekta vígsla í leyndardóma Tantra með 
Tantra nuddi. Einstæð upplifun fyrir 
pör, konur og karla. 112 Reykjav. S. 698 
8301 www.tantra-temple.com

NUDD OG HEILSA
Margar teg. af NUDDI. Einnig DETOX-
úthreinsun, FÓTAAÐGERÐIR og 
SNYRTING. Viðráðanleg verð og þú 
kemst fljótt að. Opið frá 12-18 alla 
daga nema sun. S. 823 8280. www.
nuddogheilsa.is

 Námskeið

 Þjónusta

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

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Ökukennsla

Kenni allan daginn Toyota 2011, hjálpa 
við endurtökupróf og akstursmat. Ævar 
Friðriksson s. 863 7493.

www.aksturinn.is 
 S. 694 9515

Öku og bifhjólakennsla. Tek einnig að 
mér akstursmat. Uppl. í s. 694 9515 
Haukur Vigfússon.

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

HEIMILIÐ

 Húsgögn

Nýlegur 3ja sæta sófi til sölu. Uppl. s. 
691 5221 og 586 1112

 Dýrahald

Hundagalleríið auglýsir
Kíktu á heimasíðuna 

okkar: www.dalsmynni.is 
Hundaræktun með starfsleyfi.
S. 566 8417 Tökum visa/euro

Erum á facebook.

Langar þig í hund?
Hundaræktarfélag Íslands er eina 
hundaræktarfélagið á Íslandi, sem 
er aðili að FCI, alþjóðasamtökum 
hundaræktarfélaga. Hundaræktarfélag 
Íslands stuðlar að góðri meðferð, 
aðbúnaði, uppeldi og heilsufari hunda 
ásamt góðum samskiptum milli 
hundeigenda, yfirvalda og almennings. 
Leitaðu upplýsinga á vefsíðu félagsins, 
www.hrfi.is

Pug hvolpar
Uppl: í síma: 821-6362 Heimasíða: 
http://konungsraektun.123.is/ Email: 
konungurd@simnet.is

Lagotto Romagnolo!
Barngóðir, námfúsir og fara lítið sem 
ekkert úr hárum. www.sleggjubeina.
weebly.com S. 694-3194

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

Mímisvegur 4
Glæsileg íbúð á besta stað. Algerlega 
endurnýjuð. Húsgögn og húsbúnaður 
geta fylgt. Myndir ofl. á mimis4rent.
com Leiga 200-250. Tilb óskast. 
mimis4rent@gmail.com

Herbergi til leigu
18 fm herbergi til leigu í Árbæ. 40.000 
kr. á mánuði, 2 mánuðir fyrirfram. 
Upplýsingar í s. 865-3677 Reyklaust. 
Sameiginleg snyrtiaðstaða.

ROOM f/ RENTw/FURNITURE IN 108 
/ KRINGLA ACCESS TO KITCHEN AND 
BATHROOM 893 7211.

70 fm 2 herb. íbúð til leigu fyrir 50 
ára+. Verð 130þ. á mánuði. Staðsett í 
Norðlingaholti. Uppl. gefur Svava í s. 
842 5562.

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.

Snyrtilegur klæðnaður áskilin • Heimilismatur í hádeginu  virka daga • Boltatilboð 
Hamborgaratilboð • Veislusalur til útleigu

Skemmtanir

Ókeypis heimasíða fyrir húsfélagið
Ný heimasíða fyrir húsfélagið á örfáum mínútum

www.domusinfo.is  •  S. 659 4324

Þjónusta

Tilkynningar
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Roskinn íbúðareiganda í Reykjavík 
vantar lítilháttar aðstoð eldri konu 
við heimilishald sitt. Hann vill deila 
með henni leigulausum afnotum af 
íbúðinni. Svar sendist Fréttablaðinu 
með nafni og símanúmeri merkt: 
Beggja hagur.

10 fm herbergi til leigu í Hraunbæ. Með 
húsgögnum. V.30þ. Uppl. í s. 892 9499.

Herbergi til leigu í 101 rvk / room 
for rent. Aðgengi að eldhúsi og baði. 
Verð 69 þús á mán - allt innifalið. S. 
868 6725

Til leigu 2 herb. íbúð með húsgögnum 
og tækjum í Hfj. S. 820 5698

Til leigu falleg 2ja herb. 80fm íbúð á 
Álftanesi. Uppl. s. 695 0786 Signý

Stórt herbergi við Kringluna/Hlíðar 
Reykjavík til leigu. Uppl. í S: 499 2072.

 Húsnæði óskast

Fullorðin kona óskar e. ca. 70 fm. 
íbúð til leigu í Rvk., frá 1.des. Ekki kj. 
Geymsla þarf að fylgja. Uppl. í s. 867 
4855

Karlmaður óskar eftir íbúð í miðbæ 
RVK, þó ekki skilyrði. Skilvísum 
greiðslum heitið. S. 551 7276 og 821 
7276

Reglusamt par óskar eftir 3ja. herb. 
íbúð. í Rvk, góð umgengni. s:6699153

 Sumarbústaðir

Sumarbústaðarlóð 
við Golfvöllinn í 
Öndverðanesi

Til sölu falleg kjarri vaxin 
sumarbústaðarlóð á frábærum 
stað í fyrstu línu við Golfvöllinn 
í Öndverðanesi. Göngufæri við 
klúbbhúsið, fyrsta teig og æfingasvæðið. 
Uppl. í s: 893 2495

 Gisting

 Atvinnuhúsnæði

Skrifstofuherbergi til 
leigu

1-2 góð skrifstofuherb. til leigu við 
Fiskislóð. Uppl. s. 897 3290.

 Geymsluhúsnæði

Tökum á móti tjaldvögnum og 
fellihýsum í geymslu. Uppl. S. 899 8607

www.buslodageymsla.is
Búslóðageymsla Olivers 150 kr. á dag 
hvert bretti. Starfað í yfir 25 ár. S. 567 
4046 & 892 0808.

Geymi tjaldvagna, 
fellihýsi og búslóðir.

Ímynd gæða. Fjögurra stjörnu. 15 ára 
reynsla. Í símaskrá ja.is undir: Geymsla 
Ásgeirs Eiríkssonar ehf. Uppl. 897 1731 
klettar@heimsnet.is

Geymsluhús.is
Geymsluhús í Innri Njarðvík, 
hjólhýsi,fellihýsi,tjaldvagnar,bílar ofl. 
Uppl, í síma 770-5144

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

 Bílskúr

Bílskúr til leigu 24fm heitt og kalt vatn, 
verð 18þúsund á mánuði. Upplýsingar í 
síma: 8977462

ATVINNA

 Atvinna í boði

Skemmtileg störf 
á veitingastaðnum 

Kolabrautinni Hörpunni:

Við leitum af skemmtilegu fólki 
í eftirteljandi störf: 

Framleiðslunemar, aðstoð í sal, 
barfólk vant og minna vant.

Sendu okkur umsókn á 
info@kolabrautin.is 

Kolabrautin þar sem 
skemmtilega fólkið vinnur!

Pípulagningarmaður 
óskast til starfa.

OSN ehf óskar eftir vönum 
pípulagningarmanni til starfa.

Upplýsingar gefnar á staðnum. 
OSN ehf. Iðavöllum 4b 

Reykjanesbæ.

Afgreiðslufólk óskast!
á virkum dögum í bakaríin 

okkar. Framtíðarstarf.
Umsóknir sendist með nafni, 

síma og heimilisfangi á 
netfangið umsokn@kornid.is

Veitingahús Nings - 
Framtíðarstarf

Veitingahús Nings óskar 
eftir þjónustuliprum og 

brosmildum starfsmönnum í 
fullt starf og hlutastarf. Aðeins 

18 ára og eldri og aðeins 
íslenskumælandi.

Áhugasamir setji inn umsókn á 
www.nings.is

og S. 822 8867 Sigrún.

Nítjánda veitingastaður
Leitum eftir hressu fólki í 

létt þrif og ræstingar. Aðeins 
áreiðanlegir og duglegir 

einstaklingar koma til greina. 
Áhugasamir vinsamlegast 

sendið fyrirspurn á 
stefan@veisluturninn.is.
Veisluturninn - Nítjánda

Vanur gröfumaður óskast, uppl. í síma 
694 3205 milli kl. 15-18.

Stýrimann og annan vélstjóra vantar á 
100 tonna bát. Uppl. í s. 852 3233

Vinna heima
Frábært til framtíðar sem krefst vilja og 
tíma. Tekjur: auka eða aðal. Þú ræður 
ferðinni. 2 klst á dag 5 daga vikunnar 
s. 822 8244.

Kaffi Zimsen
Óskum eftir vönu barþjónum í vinnu, 
bæði í fullt starf og aukavinnu á 
aldrinum 18 til 30 ára. Uppl. S. 774 
5959.

Brauðgerð í Hafnarfirði óskar eftir 
kröftugu starfsfólki til starfa fram að 
jólum. Upplýsingar í síma 867-1715 
milli kl. 16 og 18

 Atvinna óskast

Vantar þig Smiði, múrara 
eða járnabindingamenn?
Höfum á skrá menn sem óska 
eftir mikilli vinnu. Geta hafið 

störf nú þegar.
Starfsmannaþjónustan 

S. 661 7000.

 Viðskiptatækifæri

Gott tækifæri til sölu fyrir laghentan og 
duglegan mann. Afsýring og viðgerðir 
á húsgögnum og fl. s. 897 5484 og 
897 3327.

TILKYNNINGAR

 Einkamál

Spjalldömur 908 5500
Opið allan sólarhringinn. 
Engin bið nema þegar talað er.

Þjónustuauglýsingar   Sími 512 5407

steinunnsg@365.is  arnarut@365.is  sigrunh@365.is

Alla fimmtudaga og laugardaga

ALHLIÐA FASTEIGNAVIÐHALD
Smíðavinna · Pípulagnir · Raflagnir · Málningavinna
Múrviðgerðir ·  Flísalagnir · Hellulagnir · Jarðvinna

Lóðavinna

Tilboð þér að kostnaðarlausu.
Uppl. í síma: 820 8888

Smiðjuvegur 4a • Græn gata (sama hús og N1) S. 445 5542 & 615 2562

OPIÐ MÁN - LAUGARD. FRÁ KL. 10 - 22 • Lokað á sunnudögum
BÍLAÞVOTTUR OG BÓN  Bjóðum upp á bón og smáviðgerðir og aðstöðu fyrir þig til að gera sjálfur.

STERK LOK á alla heita potta. 
Eitt verð á öllum stærðum 

Framleiðum lokin eftir málum.

Sterkasta áklæðið á markaðnum 
sem þolir vel raka- klór 

og veðráttu.

Kristinn 899-7663 - 461-5077 Tjalda@simnet.is
Tjalda og Seglaþjónustan (Myndir á facebook)

Miranda´s hefur nú aukið þjónustu sína við viðskiptavini  
og hafið sölu vörunnar á netinu á heimasíðu okkar  

www.skincare.is
Einnig er opið að Lækjargötu 34a í Hafnarfirði  
frá kl. 14:00 - 18:00 þriðjudaga og fimmtudaga.

rauÐhella 3 • sÍmi 565 5636
SANDBLÁSTUR • GLERBLÁSTUR  
EPOXYHÚÐUN • IÐNAÐARMÁLUN  
POLY-URETHAN LÖKKUN  
ZINK- OG ÁLHÚÐUN • VÖRUBÍLAR 
VINNUVÉLAR • BODDYHLUTIR
FELGUR O.M.FL.

Þú færð Blaðberann þinn í
Skaftahlíð 24 alla virka daga

frá kl. 9-17.

...góðar fréttir fyrir umhverfið

Blaðberinn...

óð f étti f ið f étti i

Blaðberinn 
bíður þín

Save the Children á Íslandi



afsláttur af þjónustu hjá Max 1.

10%
Sækja þarf um afsláttarlykil Olís/ÓB 

inni á stod2.is/vild til að nýta afsláttinn.

afsláttur af þj

Sækja þarf um
inni á stod2.is/v

afsláttur hjá Osushi

Gildir aðeins ef keypt er fyrir 
2.000 kr. eða meira.

12%

Fardu á stod2.is/vild og 
skráðu kreditkortið þitt. 

Þú þarft ekkert að gera.
Afslátturinn er við kassa.

Þú sparar á hverjum degi. 
Fjöldi samstarfsaðila.

BEINT Í VASA ÁSKRIFENDA
SJÁLFVIRKUR AFSLÁTTUR

F d á d i

lát hjá Ottur 

aðe ef keypteins e
000 eða mekr. 

afafssl

iilddir aGi
22.0

afsláttur af bílavörum hjá Olís.

15%
Sækja þarf um afsláttarlykil Olís/ÓB 

inni á stod2.is/vild til að nýta afsláttinn.

afsláttur hjá Ellingsen
af útivistarvörum.

10%
Sækja þarf um afsláttarlykil Olís/ÓB 

inni á stod2.is/vild til að nýta afsláttinn.

afsláttur af öllu í Skemmtigarðinum
Smáralind á sunnudögum.

25%

ttur hjá afslát
útivistaraf ú

um afsláttkkja þarf 
is/vild til aá stod2.i

SSææk
innni á

afsláttur hjá 10-11 ef verslað
er fyrir 2.000 kr. eða meira

Gildir af öllum vörum nema tóbaki, 
símkortum, Lottó eða 1x2.

10%

f bíl öaf bílavörum hjám hjáá Olíá Olís.

f um afsláttarlyykil Olíís/ÓB 
is/vildd til að nýýta afsláttinn.

Skemmtigarðinr af ölllu í afsláttu num
sunnudögum.áralindd á sSmá hjáafsláttur 10-11 ef verslaaðð

er fyrir 2 0002 kr eeða meira

f látttaafslátttur 

Sækja þþarf
innni á stood2.

FASTUR
AFSLÁTTUR

AF ELDSNEYTI
Sérkjör á eldsneyti hjá Olís og ÓB.

Sækja þarf um afsláttarlykil Olís/ÓB inni á stod2.is/vild til að nýta afsláttinn.

afsláttur af Quiznos
á þjónustustöðvum Olís

15%
Sækja þarf um afsláttarlykil Olís/ÓB 

inni á stod2.is/vild til að nýta afsláttinn.

afsláttur hjá Splass af 
bílaþrifum að utan. 

40%

afsláttur á smurstöðvum Olís.

10%
Sækja þarf um afsláttarlykil Olís/ÓB 

inni á stod2.is/vild til að nýta afsláttinn.

Osushi

t er fyri
eira.

ttur á smurstöðvum Olís.áafslá

þarf um afsláttarlykil Olís/ÓBaSækja

r 

afsláttur á allar leiksýningar 
Á sama tíma að ári í Hofi á Akureyri í nóvember.

 
Menningarhúsið Hof: 450 1000 

25%

.

f s af
n. 

Virkjaðu kreditkortið þitt og annarra fjölskyldumeðlima á 
mínar síður á www.stod2.is. 

Væntanlegir samstarfsaðilar eru A4 og Cintamani.

meiri og öflugri fríðindi 
fyrir áskrifendur

FF
ÍT

O
N

 /
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afsláttur af Quiz
á þjónustustöðvum

Sækja þarf um afsláttarlykil
inni á stod2.is/vild til að nýta 

afsláttur af vörum hjá Max 1.

15%
Sækja þarf um afsláttarlykil Olís/ÓB 

inni á stod2.is/vild til að nýta afsláttinn.

os
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Olís
fsl

sláttur hjá 
aílaþrifum a

s
lís

s/ÓBBB B
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afsláttur af Grill 66
á þjónustustöðvum Olís

Sækja þarf um afsláttarlykil Olís/ÓB 
inni á stod2.is/vild til að nýta afsláttinn.

15%


