
Umhverfisátak

Kristín Bjarnadóttir fór í aðgerð 
þar sem þurfti að fjarlægja 
móðurlíf og báða eggjastokka 

árið 2000. „Þar sem ég var aðeins 44 ára 
á þeim tíma var mér ráðlagt af kvensjúk-
dómalækni mínum að fara á hormónalyf 
sem ég hef tekið síðan,“ segir hún.

„Um síðustu áramót fór ég að velta 
fyrir mér að hætta að taka hormón. Ég 
var samt í vafa því ég hafði áhyggjur 
af hvernig mér mundi líða án þeirra og 
eins hvað ég mundi geta tekið í staðinn 
til þess að draga úr einkennum breyt-
ingaskeiðs.

Þegar mér var bent á Femarelle ákvað 
ég að prófa það og sé ekki eftir því. Ég 

komst að því að ég hafði verið með 
miklar aukaverkanir af hormónunum. 
Mér líður miklu betur að öllu leyti eftir 
að ég byrjaði að taka Femarelle, verkir 
í stoðkerfi hafa minnkað stórlega og 
svæsnum og þrálátum höfuðverkja-
köstum hefur fækkað en þau stóðu oft 
yfir í nokkra daga.

Í dag líður mér miklu betur að öllu 
leyti, þökk sé Femarelle.“

Virkni Femarelle er staðfest með 
rannsóknum síðustu 14 ár. 

Fermarelle er selt í öllum apótekum, 
heilsuverslunum og í heilsuhillum 
stórmarkaða.

HÆTTI Á HORMÓNUM 
OG VALDI FEMARELLE
ICECARE KYNNIR  Loksins er komin á markaðinn náttúruleg lausn fyrir konur 
á breytingaaldri. Femarelle er úr jurtaefnum og slær á einkenni tíðahvarfa.

Þeir sem eru meðvitaðir um umhverfið vita að hálf 
tafla í uppþvottavélina dugar ágætlega. Þannig 
minnkum við mengun og hugum að umhverfinu. 
Þar fyrir utan er það gott sparnaðarráð.

■ Femarelle er 
öruggur kostur  
■ Slær á óþægindi 
eins og höfuðverk, 
svefntruflanir, 
nætursvita, skap-
sveiflur, óþægindi í 
liðum og vöðvum
■ Þéttir beinin
■ Hefur ekki áhrif 
á móðurlíf eða 
brjóstavef 
■ Náttúruleg lausn, 
inniheldur tofu- 
extract og flaxseed-
duft.
■ Inniheldur engin 
hormón.

11.900 

Skúlatún 2 - 105 Reykjavík
idan@idan.is - www.idan.is

Þá gæti raunfærnimat verið fyrir þig!

Hefur þú starfað við málaraiðn eða 
múraraiðn  í 5 ár eða lengur og vilt 
ljúka námi í faginu?

Áhugasömum er bent á að hafa samband við IÐUNA  
fræðslusetur í síma 590 6400 eða með því að senda  
fyrirspurn á radgjof@idan.is

BYGGINGAGREINAR

Raunfærnimat miðar að því að meta færni og þekkingu sem 
viðkomandi býr yfir inn í skólakerfið. Að loknu raunfærnimati fara 
þátttakendur í skóla og ljúka því námi sem eftir stendur til að 
útskrifast. Inntökuskilyrði í raunfærnimat eru 5 ára starfsaldur í 
greininni og 25 ára lífaldur.

Kynningarfundur verður haldinn þriðju- 

daginn 23. apríl kl. 17.00 í Skúlatúni 2, 

1. hæð (gengið inn vestan megin).

NÁNARI
UPPLÝSINGAR
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HÖNNUN        

HRAÐI        

FEGURÐ

Save the Children á Íslandi

BREYTT LÍÐAN
Kristín segist finna 
mikinn mun á sér 
eftir að hún byrjaði 
að taka inn Fem-
arelle. 
MYND/GVA



FÓLK|HELGIN

Mér finnst svo fyndið að 
fólk haldi að ég hafi einn 
daginn ákveðið að teikna 

á mig fæðingarblett og geri það 
á hverjum degi. Ég er oft spurð 
hvort hann sé ekta og bent á að 
hann sé á sama stað og á Marilyn 
Monroe. Það er bara skemmtilegra 
og mér þykir vænt um fæðingar-
blettinn minn,“ segir Heiða blítt og 
brosir á sinn sjarmerandi hátt.

Vekjaraklukka Heiðu glumdi 
klukkan fimm í morgun og tveimur 
tímum síðar var hún sest við 
hljóðnemann á Rás 2 og vakti 
hlustendur með ljúfum malanda 
og lagavali.

„Ég er enginn morgunhani og 
vanari næturbrölti við leik og 
söng. Hins vegar er ég snögg fram 
úr rúminu á laugardagsmorgnum 
því ég elska að vera í útvarpi og 
vakna með tilhlökkun í brjósti.“

FLUGFREYJUDRAUMAR
Heiða er nýráðin flugfreyja hjá Ice-
landair og segir gott að hafa fengið 
æfingu í að vakna eldsnemma, á 
flugfreyjutíma.

„Ég er ótrúlega lánsöm að geta 
bæði verið í útvarpinu og fluginu 
í sumar og það mun allt púslast 
vel saman,“ segir Heiða sem átti 
sér ekki flugfreyjudraum á æsku-
árunum.

„Draumurinn kviknaði ekki fyrr 
en á leiklistarárunum í New York, 
þegar ég þurfti oftsinnis að fljúga 
á milli landa. Þá fór mig að gruna 
að starfið væri skemmtilegt og að 
í því myndi ég blómstra. Ég hef 
gaman af fólki og er lagin með fólk, 
sem prýðir einmitt góða flugfreyju, 
að mínum dómi. Hún þarf að geta 
látið fólki líða vel og hafa góð áhrif 
á þá sem eru flughræddir.“

Heiða hlær þegar hún er spurð 
hvort hún muni raula vögguvísur 
fyrir óróleg börn í háloftunum.

„Það kemur í ljós en vitaskuld 
beiti ég öllum brögðum ef með 
þarf og nota vopnin sem ég hef.“

Alls sóttu 1.400 umsækjendur 
um sumarafleysingar flugþjóna hjá 
Icelandair og Heiða segist stolt af 
því að hafa verið ráðin.

„Þetta eru ágætis meðmæli því 
kröfurnar eru miklar. Ég viður-
kenni að vera pínulítið flughrædd 
en eftir strangt undirbúningsnám-

skeið og að sjá að starfið snýst 
ekki bara um að skenkja kaffi er ég 
eingöngu spennt og full tilhlökk-
unar fyrir sumrinu.“

FANN ÁSTINA Í POPPLANDI
Heiða hefur verið dagskrárgerðar-
maður á Rás 2 síðan hún hóf þar 
störf í afleysingum sumarið 2008.

„Þar með rættist einn af mínum 
stóru draumum. Rás 2 hefur alltaf 
verið stöðin mín enda náðist ekki 
önnur á Hólmavík,“ segir Heiða, 
sem er rómuð fyrir ljúfa og nota-
lega nærveru í útvarpinu.

„Mér þykir hægagangur bestur 
og þarf mitt næði og ró á morgn-
ana. Ég vek hlustendur því í 
rólegheitum og sérvel mjúka tóna 
fyrir eyrun þótt sumir vilji líka fjör 
í upphafi nýs dags þegar þeir loks 
eiga náðarstund frá amstri hvunn-
dagsins til að hlusta.“

Forlögin gripu í taumana og 
Amor lá í leyni þegar 
Heiða réðst til vinnu á 
Rás 2 því í Popplandi 
urðu þau Matthías Már 
Magnússon útvarps-
maður ástfangin. Þau 
eru nú í sambúð, eiga 
hund og hann á litla 
dóttur sem kemur 
til þeirra aðra hverja 
helgi. 

„Það eru mikil fríð-
indi fyrir par að hafa 
sömu áhugamál og 
að vinna á sama stað. 
Okkar bestu kvöld eru 
á virkum dögum því 
bæði vinnum við mikið 
um helgar og höfum þá 
minni tíma en ella til að 
njóta lífsins saman.“

EINFARI MEÐ KÖLLUN
Heiða er uppalin á Hólmavík á 
Ströndum og fer vestur eins oft og 
færi gefst.

„Ég er svo heppin að eiga enn 
athvarf á Hólmavík því þar á ég 
foreldra, tvær ömmur og einn afa. 
Ég þarf sálrænt á því að halda að 
leika og syngja en vissi ung að 
það gæti ég ekki gert að lifibrauði 
heima á Hólmavík. Ég er afar 
 prívat manneskja og valdi þessa 
leið af köllun en er minna gefin 
fyrir sviðsljósið.“

Heiða kveðst vera jafnmikil 
sveitastelpa og hún er borgar-
barn í dag. „Ég myndi ekki una 
mér í sveit því vinnan mín er ekki 
þar. Þó er ég einfari að eðlisfari 
og hugnaðist vel að vera ein í 
milljónasamfélaginu í New York. 
Þar var ég minna stressuð en ég 
er í Reykjavík þar sem maður er 
alltaf á rauðu ljósi og hraðinn og 
streitan er meiri.“

EINLÆGAR TÓNSMÍÐAR
Heiða útskrifaðist sem leikkona 
úr Circle in the Square Theater 
School í New York, þeim sama og 
Óskarsverðlaunahafinn Phillip 
Seymour Hoffman.

„Eftir heimkomuna hef ég verið 
heppin að fá skemmtileg hlutverk 
en gerði mér engar vonir um að 
fólk gæfi mér tækifæri. Ég reiknaði 
frekar með viðkvæðinu hvað söng-
konan Heiða vildi upp á dekk í leik-

húsinu,“ segir Heiða, 
sem hefur bæði leikið á 
fjölum Þjóðleikhússins 
og í sjónvarpi.

Í vetur hefur Heiða 
einnig kennt söng og 
þegar flugfreyjuprófum 
lýkur ætlar hún að gefa 
sér tíma til að sinna 
eigin tónlistarsköpun.

„Ég hef sungið svo 
mikið fyrir aðra og það 
hefur setið á hakanum 
að vinna fyrir sjálfa 
mig. Því ætla ég að 
setja mér vinnureglur 
og sinna eigin sköp-
unarkrafti. Ég sem bæði 
lög og ljóð og finnst 
þar mikilvægast að 

vera einlæg, að semja út frá eigin, 
sönnu tilfinningum, því einlægnin 
skilar sér til fólksins. Vonandi 
verður því skammt að bíða plötu 
með eigin lagasmíðum og söng,“ 
segir Heiða.

Þegar frítími gefst kýs Heiða að 
hitta vini, fara í leikhús og borða 
góðan mat. 

„Við búum í göngufæri við 
bróður minn og mágkonu sem er 
listakokkur. Sjálf elda ég sjaldan og 
kannski eins gott því ég þarf alltaf 
að passa línurnar. Ég er svo mikill 
sælkeri og nota þá ótæpilega 
smjör og rjóma.“ ■ thordis@365.is

Í SJÖUNDA HIMNI
Á VIT ÆVINTÝRANNA  Henni svipar til Marilyn Monroe og er jafnvíg á söng, 
leik og útvarpsþokka. Í sumar fer Hólmvíkingurinn Heiða Ólafs skýjum ofar.

HÁLOFTASUMAR
Heiða stendur nú í 
ströngu í undirbún-
ingsnámi fyrir flug-
freyjustarfið í sumar. 
Hún heldur áfram 
með helgarþætti sína 
á laugardögum og 
sunnudögum í útvarpinu 
og ætlar einnig að sinna 
eigin tónsmíðum.
MYND/VALLI

KÖLLUNIN 
„Ég þarf sálrænt 
á því að halda að 
leika og syngja en 
vissi ung að það 
gæti ég ekki gert 
heima á Hólmavík. 
Ég er afar prívat 
manneskja og valdi 
þessa leið af köllun 
en er minna gefin 
fyrir sviðsljósið.“

Börn og umhverfi
Rauði krossinn í Kópavogi mun bjóða uppá námskeið  
„Börn og umhverfi“ á tímabilinu apríl til maí.  
Kennsla skiptist á 4 kvöld og fer fram í Hamraborg 11, 2. hæð milli 
17 – 20 öll kvöldin.  Námskeiðið er fyrir ungmenni á 12. aldursári og 
eldri.  Á námskeiðinu er farið í ýmsa þætti sem varða umgengni og 
framkomu við börn. 

Allar nánari upplýsingar  
í síma 554 6626 og á  
kopavogur@redcross.is 
Skráning er hafin á netinu:
http://redcross.is/kopavogur

Leiðbeinendur eru 
leikskólakennarar og 
hjúkrunarfræðingar. 
Þátttakendur fá 
staðfestingarskírteini 
að námskeiði loknu.

Námskeiðin verða haldin:
29. apríl  –  03. maí  
13. maí   –  16. maí  
27. maí   –  30. maí  

Námskeiðsgjald er kr. 8.500,-
Innifalið: Námsgögn og hressing.

SUÐURLANDSBRAUT 24  |  108 REYKJAVÍK
SÍMI 516 0100  |  WWW.HEIMILIOGSKOLI.IS

KYNNING 
Á AÐALNÁMSKRÁ 
FYRIR FORELDRA

Heimili og skóli - landssamtök foreldra halda opinn 
kynningarfund á nýrri aðalnámskrá á sal Hlíðaskóla í 
Reykjavík mánudaginn 22. apríl kl. 20.

Allir velkomnir meðan húsrúm leyfir!

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

GALLERÍ LISTAMENN  
Gígja Thoroddsen
Ég, Gígja Thoroddsen verð með 

sýningu í Gallerí Listamenn,  
Skúlagötu 32-34 

laugardaginn 20. apríl – 4. maí.

Sýningin hefst klukkan  
16:00 á laugardag.

Myndirnar mínar eru augndáleiðsla, 
aðal litir eru gull, silfur og kopar.

Allt í góðu og allir velkomnir.
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Þegar gifting er í vændum er margt 
sem huga þarf að. Verslunin Borð 
fyrir tvo ætlar að auðvelda fólki í 

þessum hugleiðingum leitina með því 
að efna til sérstaks brúðkaupsdags. 
„Við ætlum að höfða til þeirra sem eru 
á leið í hnapphelduna. Bjóðum upp á 
sérstakan brúðargjafalista og kynnum 
vinsælar vörur fyrir væntanlegum brúð-
hjónum og þeim sem ætla að gefa þeim 
gjafir. Verslunin hefur verið skreytt á 
viðeigandi hátt og tónlistin mun óma 
frá Svenna Þór sem mun skemmta 
 gestum,“ segir Una Gunnarsdóttir, 
 eigandi verslunarinnar.

Ostaverslunin Búrið verður með 
kynningu á girnilegum veislubökkum 
og gefur smakk. Boðið verður upp á 
vínsmökkun og fagurlega skreyttar 
bollakökur frá Thelmu, auk franskra 
makkarónukaka sem hafa verið vin-
sælar undanfarið. 

„Matarstell, glös og hnífaparasett eru 
alltaf vinsæl til gjafa. Einnig vandaðir 
dúkar og ýmis gjafavara,“ segir Una. Við 
erum með matarstell sem margir eru að 
safna og óska sér í brúðargjöf. Ég hef 
verið með matarstell frá sömu framleið-
endum í átta ár og legg mikinn metnað 
í að vera með stell sem auðvelt er að 
safna. Þetta er vönduð vara sem má 
setja í uppþvottavél,“ segir Una.

Þetta er í fyrsta skipti sem Una 
heldur slíkan brúðkaupsdag en áður 
hefur hún tekið þátt í brúðarsýningum. 
„Það auðveldar fólki að geta komið og 
skoðað á svona sérstökum degi. Að auki 

gefum við öllum brúðhjónum sem skrá 
sig á brúðargjafalista gjöf sem er að 
verðmæti 10% af því sem verslað er af 
listanum. Ég vonast til að margir komi í 
heimsókn til okkar í dag,“ segir Una.

Verslunin Borð fyrir tvo er að Lauga-
vegi 96, sími 568 2221. Borð fyrir tvo er 
á Facebook.

VEISLA Á LAUGAVEGI
BORÐ FYRIR TVO KYNNIR  Slegið verður upp veislu í dag með sérstökum 
brúðkaupsdegi í versluninni Borð fyrir tvo. Margt skemmtilegt verður í boði 
fyrir verðandi brúðhjón frá kl. 12-16.

Kebab er þunnskorið kjöt sem lagt 
er á spjót lag fyrir lag og eldað 
við háan hita. Kebab-máltíðir eru 

vinsælar í Mið-Austurlöndum þaðan sem 
þær eru upprunnar. Þeir sem hafa komið 
til Tyrklands hafa væntanlega séð marga 
kebab-staði, enda eru þeir algengir þar í 
landi. Kebab hefur sömuleiðis verið vin-
sæll réttur á Balkanskaga. Í dag er kebab 
hluti af daglegri matargerð víða um heim. 

Armend Zogaj, eigandi Kebab-Center 
og Castello, segir að eftir að staðurinn var 
opnaður fyrir ári hafi vinsældir kebabs 
stöðugt verið að aukast og staðurinn hefur 
eignast marga fastagesti. „Þetta er kebab 
eins og fólk er vant að fá í útlöndum. Við 
notum einungis gæðakjöt, bæði lamb og 
kjúkling. Áður en við opnuðum staðinn 
fór starfsmaður frá okkur á námskeið í 
Tyrklandi til að læra að gera þetta rétt. 
Þar fengum við uppskriftir og lærðum 
handbragðið,“ segir Armend, sem er frá 
Kósóvó. „Svo virðist sem Íslendingar 
þekki kebab mjög vel, enda er þetta hollur 
skyndibiti sem tekur mjög stuttan tíma 
að afgreiða. „Hér er alltaf mikið að gera í 
hádeginu,“ segir Armend.

Hægt er að velja um kebab í pítubrauði 
með salati og sósu eða í tortillum. „Við 
lögum jógúrtsósurnar sjálf og eru þær 
gerðar með hollustu að leiðarljósi. Ekki er 
notað msg-krydd eða sykur.“

Um þessar mundir er hægt að fá á til-
boði kebab með lambakjöti/kjúklingi, 
frönskum kartöflum, salati og gosi á 1.550 
krónur. Einnig er hægt að fá hamborgara á 
staðnum. 

KEBAB ER HOLLUR 
SKYNDIBITI
KEBAB-CENTER KYNNIR  Á Dalvegi 2 í Kópavogi er Kebab-Center sem 
margir hafa tekið fagnandi. Veitingahúsið er við hlið Castello-pizza en sömu 
 eigendur reka staðina. 

GIRNILEGT Armend 
Zogaj segir að Íslend-
ingar séu mjög hrifnir af 
kebab, enda er aðeins 
notað gæðahráefni.
MYNDIR/STEFÁN

FALLEGT  Una 
Gunnars dóttir í búðinni 
sem hefur verið skreytt í 
tilefni dagsins. 
MYND/PJETUR

KEBAB-CENTER

HÆGT ER AÐ SKOÐA 
MATSEÐILINN OG TIL-
BOÐ Á SÍÐUNNI: KEBAB-
CENTER.IS EN EINNIG ER 
MÖGULEGT AÐ BORÐA 
Á STAÐNUM. OPIÐ ER 
ALLA DAGA FRÁ 10-22. 
SÍMI 581 1717.

Verð per mann í 
2ja tveggja manna 
herbergi  
314.061 kr
Innifalið: Flug, 
hótel, skattar, hálft 
fæði, allar ferðir, 
aðgangur þar sem 
við á og íslenskur 
fararstjóri

Albanía hefur nú loksins opnast fyrir erlendum ferðamönnum. Enn hefur 
alþjóðafæðingin ekki náð að festa þar rætur og er lítt sjáanleg. Þar má 
sjá ævaforna menningu, söguna á hverju horni, gríðarfallega náttúru 
og fagrar strendur og kynnast einstakri gestrisni heimamanna þar sem 
gömul gildi eru í hávegum höfð.

Náttúra,  menning og  fjölbreytt dýralíf sem eiga varla sinn 
líkan,ævintýraleg upplifun í einstöku umhverfi. Eyjan sem Sinbað sæfari 
og Marco Polo heimsóttu á ferðum sínum. Við kynnumst framandi en 
heillandi heimi sem tekur á móti ferðalöngum með opnum örmum.

Innifalið: 
Hálft fæði, flug, 
hótel,skattar, 
íslenskur fararstjóri 
og allar ferðir m.a. 
Safarí ferð um Yala 
þjóðgarðinn.

Verð per mann i 2ja 
manna herbergi 
499.920 kr

Við kynnumst stórkostlegri  náttúru, dýralífi og hinum forna menningar-
heimi Maya indíana.
Skoðum m.a. hin þekkta piramida Tulum, gamlar menninga borgir, syn-
dum í sjónum við næst stærsta kóralrif heims og upplif um regnskóginn. 
Við tökum svo nokkra daga á luxus hóteli við Karabiska hafið þar sem 
allt er innifalið.

Verð per mann í 2ja 
manna herbergi 
464.329 kr

Innifalið: 
Flug, hótel, allar 
ferðir,skattar og 
íslenskur fararstjóri.

Spennandi ferðir út í heim
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Til sölu Mitsubishi Pajero stuttur árg 
‚98. Ekinn rúm 200 þús. Flottur og 
góður bíll. Skipti á litlum fólksbíl eða 
bein sala 590 þús eða tilboð. Uppl. í 
s. 893 7429.

Land Rover Defender 2005. Ekinn 
170.000 km. Reynir s. 892 0290.

SUZUKI Jimny árg.2003 ekinn 
135.000km. Ótrúlega seigur trukkur 
í toppstandi. Ný heilsárs dekk. Stærri 
felgur. Verð 750.000 Upplýsingar í 
S:899-8007

Ford Escape árg. ‚05. Sjálfskiptur. 
Keyrður 152 þús. Mikið endurnýjaður. 
Verð: 990 þús. Sími: 776 7118.

Land Cruiser. Disel, árg. ‚02, topp 
eintak, ek. 194þ. Nýskoðaður. mikið 
upp gerður, m/skíðabogum, skyggðum 
rúðum, dráttarkrók, upphækkaður og 
sumardekk fylgja. Verðhugmynd 2,1m. 
engin skipti. Uppl. í S. 896 2999.

Til sölu Nissan Almera árg. ‚00. Ný 
skoðuð. Verð 210 þús. Uppl. í síma 
557 8362 og 896 0579.

Ford Transit T125 300, dísel, árg. ‚05, 
ek. aðeins 131 þús. Nýlega sprautaður, 
ný kúpling, nýtt í bremsum og nýr 
startari. Skráður 7 manna. Góður bíll 
og vel viðhaldið. Skoða skipti. Uppl. í 
síma 663-4455.

Toyota Landcuiser 120 GX, diesel árg. 
2004, e.129þ. Verð kr. 3,1 millj. S. 858-
0410. Enginn skipti.

Ford Focus, árg. ‚05, ek. 105 þús. 
Fimm dyra, beinsk. Vel viðhaldið og 
ný smurður. 16” álfelgur og góð dekk 
fylgja, skoða skipti. Uppl. í síma 663-
4455.

VW Golf Highline 2002 Ek. 123þ km. 
Verð 690þ. Uppl. í síma 663 3581

Triumph Rocket 3 Classic, 2300cc, árg. 
‚07, ek. 5 þús. Toppklassahjól. Einn 
eigandi, mikill aukabúnaður. Skoða 
skipti. Uppl. í síma 663-4455

VERÐ 350 ÞÚS.
Terrano II bensín árg. 99. Ekinn 207 
þ.km. Sumar- og vetrardekk. Einn 
eigandi. Sími 898 3221.

Stórlækkað verð á T-bird Convertible 
árg. ‚04 ek. 55þ.km. Verð nú 2990.000 
Var 4490.000. S.895 9505.

Ford focus árg. 2001 , ek. 151þúsund 
, beinskiptur. Uppl. í s. 696 6529 eða 
898 7569.

LÆKKAÐ VERÐ 999 ÞÚS.
GOLF 2004, ek. 99þ.km., beinsk., ný 
tímareim og vatnsdæla, sumard. á 
álfelgum, vetrard. á stálf. Ný skoðaður. 
Uppl. 822 4850.

Toyota Rav 4 árg. ‚97. Ek. 250 þús. 
Ný tímareim. Verð 300 þús. Uppl. í s. 
822 5235.

Góður fjölskyldu bíll. Peugeot ‚98, 7 
manna, bensín, ek. 150 þús. Tilb. S. 
690 3622

Ford f150 xtra cab pick up 1997, ný 
dekk, skel yfir palli, beinskiptur, ek. 
160 þ. verð 350 þ. uppl. í s. 693-9137.

Toyota Yaris árg. ‚06, beinsk. Ek. 145 
þús. Ný kúpling, ný vatnsdæla, ný 
skoðaður. Mjög góður bíll. Uppl. í s. 
895 6272.

 0-250 þús.

TILBOÐ 250 ÞÚS !
FIAT BRAVO 100 16v HSX 12/‘99 
ek.130 þús, búið að skipta um 
tímareim, smurbók, beinskiptur, 5 
dyra, sumar og vetrardekk, 2 eigendur, 
nýtt í bremsum og ný skoðaður 14, 
skemtilegur akstursbíll sem eyðir litlu 
ásett verð 450 þús. TILBOÐ 250 ÞÚS. 
s. 841 8955.

 250-499 þús.

SUZUKI TILBOÐ 450ÞÚS
Suzuki grand vitara, árg. ‚00 ek. 
160þús. krókur, sjálfssk. sk. ‚14 lipur 
jepplingur á 450þús. S. 891 9847.

HELGARTILBOÐ 490 ÞÚS!
FORD ESCAPE 4x4 2001 ek aðeins 
130 þús, sjálfskiptur, ný yfirfarinn 
og skoðaður 14, góð heilsársdekk, 
cd, fjarstyrðar samlæsingar ofl.verð 
720 þús HELGARTILBOÐ 490 ÞÚS 
möguleiki á 100% visaláni s.841 8955

HONDA CIVIC 
SJÁLFSKIPTUR

HONDA CIVIC 1,4si árg.‘98 sjálfskiptur, 
spoiler, vti álfelgur og aukafelgur með 
splunkunyjum heilsársdekkjum, lítur 
mjög vel út ekkert ryð reyklaus og 
gott eintak! verð 360 þús. möguleiki á 
100%visa/euro 841 8955.

Dodge Stratus árg. ‚97 2.4 ssk. Ek. 150 
p. m. Sk. ‚14. Verð 220 þús. Chrysler 
Stratus árg. ‚99 2.5 V6 ssk. Ek. 103 
p.m. Sk ‚14. Verð 320 þús. Sjá bland.is 
S: 866 3884.

 500-999 þús.

VW POLO 1.2 BASICLINE
Nýskráður 11.2.2004. Ekinn 152.000 
km. verð 590.000 Upplýsingar veitir 
Kristinn í síma 695 1580.

 Bílar óskast

ÓSKA EFTIR TOYOTA 
COROLLA, STGR.

ekki eldri enn árg. 2002 staðgreiðsla 
í boði, verður að vera í toppstandi. 
Uppl. s. 824 2356

Vantar fort excurion til niðurrifs, allt 
kemur til greina. Uppl. í s. 846 2643.

BÍLL ÓSKAST
 Á 25-250ÞÚS.

Má þarfnast lagfæringa. Hringdu S. 
615 1815 eða sendu sms.

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Húsbílar

Glæsilegur Hobby húsbíll ágerð 2006, 
ekinn 25.000 km. Vel með farinn og 
vel útbúinn bíll. Uppl. í s. 892 3554.

 Mótorhjól

Yamaha Virago 535 cc árgerð 2004 
ekið 16.300 km. Verð: 450.000 kr. Gott 
byrjendahjól. Uppl. í síma: 772-0323 
eða 847-3535.

Ameríkutýpa, Honda Shadow Sabre 
VT1100 árg. ‚04. Sk. ‚14, ek. ca. 19 
þ.km. Toppviðhald frá Bernhard. Verð 
980 þús. S. 857 6501 Jóhannes.

HONDA CRF 250X 2004
Ný keðja, nýr rafgeymir, ný upptekinn 
mótor. Verð 380þús. nánari uppl. í 
síma 6612388.

Til sölu Gas Gas 450 FSE árg. 2005. 
Lítið notað og einungis keyrt 4.300 
km. Vel með farið með nýjum 
límmiðum og upphækkuðu stýri. Verð 
499 þús. Upplýsingar í síma 820 6571.

 Vélsleðar

ÚTSALA!
Ski doo 583, stuttur, ‚95, verð 150 þ. 
Ski doo Mach Z ‚97, góður sleði, verð 
190 þ., Yamaha SRX 2002, góður, verð 
220 þ. Uppl. í s 693-9137.

 Hjólhýsi

Hobby hjóhýsi. Kaupum fyrir þig 
Hobby hjólhýsi beint frá Evrópu. 
Sparnaður uppá mörg 100 þúsund 
krónur. Upplýsingar í síma 866 5395

Hjólhýsi óskast. Ódýrt. Má þarfnast 
lagfæringa en þarf að vera vind og 
vatnshelt. Uppl. í síma 867 1116

 Fellihýsi

 Lyftarar

KÖRFUBÍLALEIGA
Ódýr og góð þjónusta. NÝ vinnuhæð 
35 metrar.   S. 893 3573.

Til sölu NIFTY 170 SD 4 WD Diesel/
rafmagn vinnulyfta árgerð 2007 
upplýsingar í síma 896-6199

 Bátar

Glæsilegur sport bátur til sölu. Búinn 
öllum helstu þægindum. Vel með farin 
árgerð 2004 Volvo penta 260 hp. 6-8 
manns geta sofið um borð. Uppl. í 
síma 868 5305.

SÓMI 600, STYTTUR Í 5,98 M.
Volvopenta vél, hældrif. Ýmis búnaður 
s.s dýptamælir, staðsetningatæki o.fl. 
Dráttarvagn. Uppl. gefur Ólafur í síma 
896-4090 eða Jón í síma 698-2880.

Til sölu nánast ónotaður Campion 
Explorer 602cc.225hö Optimax, GPS, 
CD,VHF, fiskleitaræki ofl. Gengur 
55m. Frábær í skotveiði, sjóstöng, 
ferðaþjónustu ofl.. 822 4060

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

Til sölu Volvo Penta 200 hestafla 
bátavél ásamt hældrifi og mælaborði. 
Upplýsingar í síma 863 5699.

TIL SÖLU UMBOÐ FYRIR 
BÁTASPORTIÐ

Umboðið er sterkt í 
utanborðsmótorum og allri þjónustu 
við bátasportið töluvert af varahlutum 
og tækjum. Umboðið er til sölu vegna 
breyttrar áherslna í fyrirtækinu. Uppl. í 
s. Hinrik 697 3390,

 Bílaþjónusta

- NOTAÐIR BÍLAR -

www.bilaland.is

NISSAN X-Trail Elegance. Nýskr. 
01/06, ekinn 143 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur. VERÐ 1.840.000. 
Rnr.201073.

MMC Pajero V6 Langur. Nýskr. 
04/98, ekinn 167 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur, 7 manna, einn eigandi. 
VERÐ 690.000. 100% VISA/Euro lán 
mögulegt.  Rnr.280172.

TOYOTA Yaris Terra. Nýskr. 09/05, 
ekinn 104 Þ.KM, bensín, 5 gírar. 
VERÐ 1.090.000. Rnr.120161.

HYUNDAI Getz GLS. Nýskr. 06/07, 
ekinn 86 Þ.KM, bensín, 5 gírar. 
VERÐ 1.190.000. Rnr.270238.

SUBARU Impreza Wagon 4WD. 
Nýskr. 09/03, ekinn 129 Þ.KM, 
bensín, sjálfskiptur. VERÐ 
1.000.000. TILBOÐSVERÐ 690.000. 
100% VISA/EURO lán möguleiki 
Rnr.280479.

TOYOTA Land Cruiser 120 VX. 
Nýskr. 03/06, ekinn 171 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. VERÐ 4.690.000  
TILBOÐSVERÐ 3.890.000. 
Rnr.130516.

HYUNDAI Tucson 4x4. Nýskr. 
03/05, ekinn 167 Þ.KM, bensín, 5 
gírar, ný kúpling. VERÐ 1.190.000. 
Rnr.151827.

til sölu
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 Hjólbarðar

FRÁBÆR DEKKJATILBOÐ
Ný og notuð dekk í miklu úrvali. 
Tökum notuð dekk uppí ný. VAKA S: 
567 6700.

 Varahlutir

Eigum varahluti í þessa bíla. Kaupum 
bíla í niðurrif. Toyota 96-07, Subaru 
95-05, Nissan 96-04, Mitsubishi 96-02, 
Ford 98-07, Mazda 323 95-99. Kia 
Sportage 97-02, Peugeot 96-01. Opið 
á laugardögum 10-16. Bílar og Partar, 
Iðavellir 9c, 230 Reykjanesbæ 421-
7979 www.bilarogpartar.is

ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

GAUI PÍP
Getur bætt við sig verkefnum 
endurlagnir, viðgerðir, skólp, dren, 
snjóbræðsla. Uppl. s. 821 5789

PÍPULAGNIR
Faglærðir píparar geta bætt við 
sig verkefnum í bæði viðhaldi og 
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð. Uppl. í 
s. 663 5315 & 699 6069.

 Hreingerningar

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

A-Ö ÞRIF&HREINLÆTI 
S. 662 0662

Hreingerningar, Flutningsþrif, 
Gólfbónun, Teppahreinsun og 
Húsgagnahreinsun.

 Garðyrkja

 Bókhald

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

SKATTFRAMTAL 2013
Framtalsþjónusta fyrir einstaklinga og 
rekstraraðila. Mikil reynsla - hagstætt 
verð. Uppl. í síma 517-3977 / 897-
1877. www.fob.is.

Ert þú í útgerð? Ég geri 
rekstraráætlanir, vantar þig? Kristinn 
Leví S:896 6396.

 Málarar

BJÖSSI MÁLARI KEMUR 
HÚSINU Í STAND!

Geri tilboð í málningarvinnu utan 
húss sem innan. Einnig múr- og 
þakrennuviðgerðir. Hagstætt verð. S: 
896 4824 malarameistarar@simnet.is 
malarameistarar.is

MÁLARAMEISTARI
Tek að mér alla almenna 
málningarvinnu f. húsfélög, 
einstaklinga og fyrirtæki. Fagmennska 
og sanngjarnt verð. Egill s. 868 5171 & 
egillsverris@gmail.com

REGNBOGALITIR 
MÁLNINGARÞJÓNUSTA

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

 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

Parketslípun, parketlagnir, frá 
aðeins 2.900 krfm. 20 ára reynsla 
og þjónusta. Fast verð um land 
allt. Parketmeistarinn ehf www.
parketmeistarinn.is S: 772 8100.

ERU RENNURNAR FARNAR AÐ 
LEKA OG KOMINN TÍMI Á AÐ MÁLA 
ÞAKIÐ. Tek að mér uppsetningar 
og lagfæringar á Þakrennum, 
Þakviðgerðir, Þakmálun og aðra smíða 
vinnu. Uppl. s. 694 8448 Ólafur.

JARÐVINNA
Tökum að okkur alla almenna 
jarðvinnu, malbikssögun, hellulagnir, 
endurnýjun dren og klóaklagnir. 
Vélaleiga, Efnissala. Uppl. s. 869 
1700/868 4043. Jarðlausnir ehf.

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

Smiður getur bætt við sig verkefnum 
úti sem inni, föst verð tilboð eða 
tímavinna. Uppl. í síma 865 7026.

LEKUR ÞAKIÐ ?
Þakpappalagnir / Þakviðgerðir. Á 
öll þök fyrir fyritæki, húsfélög og 
einstæklinga. Hagstætt verð, vönduð 
vinna. S: 849 8700.

 Nudd

Ertu aum/aumur í hálsi, höfði, mjóbaki 
þá er þetta rétta stofan fyrir þig. 
Nudd fyrir heilsuna. Síðumúla 25 S: 
698 2260.

 Spádómar

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

 Rafvirkjun

RAFVIRKJAR S. 618 2610
Tökum að okkur alla almenna 
raflagnavinnu, nýlagnir og töflusmíðar. 
Eignaverk löggiltir rafverktakar.

AH-RAF
 LÖGGILDIR 

RAFVERKTAKAR.
Dyrasímakerfi, töfluskipti og öll 
almenn raflagnavinna. Tilboð/
tímavinna ahraf@ahraf.is Hermann s: 
845-7711 Arnar s: 897-9845.

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR. 
S. 663 0746.

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

RAFLAGNIR OG 
DYRASÍMAKERFI S. 896 6025
Tilboð dyrasímakerfi, töfluskipti. 
Löggildur rafverktaki. Rafneisti@
gmail.com

 Trésmíði

 Önnur þjónusta

Ódýr blekhylki í flesta prentara, ný 
verslun í Hagkaup Smáralind, einnig á 
Fjarðargötu 11 Hf og í síma 517-0150

KEYPT 
& SELT

 Til sölu

Til Sölu Lítið notaður rafmagnspottur 
frá BYKO. Caldera Spa af stærstu 
gerð. Með fjölda nuddstúta,neon 
ljósum, fossi, útvarpi og CD spilara. 
Slilldargræja. Fæst á mjög hagstæðu 
verði ef samið er strax. Upplýsingar í 
S:899-8007.

Til sölu 28‘‘ karlmanna reiðhjól. 2 ára 
gamalt, ónotað. Verð 20 þús. S. 696 
9350.

TÆKI FYRIR BAKARÍ 
OG KAFFIHÚS

Tæki fyrir bakarí og kaffihús til sölu. 
Uppl á http://sala.wp.8.is

Til sölu nánast ónotaður þriggja fasa 
riðstraums rafall af gerðinni „frapil” 
12,5 kVA 3000sn/min. 240/400 Volt. 
50 rið. Uppl. í síma 893 7990.

Til sölu Volvo Penta 200 hestafla 
bátavél ásamt hældrifi og mælaborði. 
Upplýsingar í síma 863 5699.

ÓDÝR HEIMILSTÆKI
Þvottavélar, þurrkarar, ísskápar og fl. 
Ábyrgð fylgir. S. 845 5976.

 Óskast keypt

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
Opið alla daga 11-18, 

Kringlan - 3. hæð 
( Hagkaupsmegin )

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.

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

Óska eftir pizzaofn á sanngjörnu verði. 
Uppl. í S. 8202188/6613700.

 Sjónvarp

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

 Verslun

MAXIMA hágæða, fjarstýrðar 
stólpalyftur. Lyftigeta: 4 x 7,5 tn. CE 
og ISO 9001 vottaðar. Gott verð. Gott 
ÁR ehf sími: 698 3144

 Fyrirtæki

TIL SÖLU UMBOÐ FYRIR 
BÁTASPORTIÐ

Umboðið er sterkt í 
utanborðsmótorum og allri þjónustu 
við bátasportið töluvert af varahlutum 
og tækjum. Umboðið er til sölu vegna 
breyttrar áherslna í fyrirtækinu. Uppl. í 
s. Hinrik 697 3390,

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 & www.lifsstill.is

 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

 Þjónusta

Dóra Dröfn Skúladóttir 
hjúkrunarfræðingur er með opna 
samtalsmeðferðarstofu að Skipholti 
50b. Með áherslu á Hugræna 
atferlismeðferð. Viðtalspantanir alla 
daga í S. 841-7010. hamir@simnet.is.

 Ökukennsla

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.

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

HEIMILIÐ

 Dýrahald

TILBOÐSDAGAR Í 
DÝRALANDI

Tilboð á svörtum grindarbúrum 
 Stærð 61 cm verð 5.990,- 
 Stærð 76 cm verð 7.990,- 
 Stærð 91 cm verð 9.990,- 
 Stærð 107 cm verð 10.990,- 
 Stærð 122 cm verð 13.590,- 
Dýraland Mjódd s.587-0711 
Dýraland Kringlan 7 s.588-0711 
Dýraland Spöngin 23 s.587-0744

HRFÍ LABRADOR HVOLPAR
Fallegar 3 mánaða Labrador tíkur til 
sölu, tilb. til afhendingar. Fleiri uppl. á 
www.facebook.com/jokulrosarraektun 
eða í s: 848 3700

LANGAR ÞIG Í HUND?
Hundaræktarfélag Íslands er eina 
hundaræktarfélagið á Íslandi, sem 
er aðili að FCI, alþjóðasamtökum 
hundaræktarfélaga. Hundaræktarfélag 
Íslands stuðlar að réttri meðferð, 
aðbúnaði og uppeldi hunda og góðum 
samskiptum milli hundeigenda, 
yfirvalda og almennings. Leitaðu 
upplýsinga á vefsíðu HRFÍ, www.hrfi.is

til sölu
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TÓMSTUNDIR 
& FERÐIR

 Fyrir veiðimenn

LAX-BLEIKJA-GÆS
Til sölu veiðileyfi í Hjaltadalsá og 
Kolku í Skagafirði. Veiðileyfi frá 
8.700.- stöngin m/húsi. Einnig úvegum 
við veiðileyfi í kornakur í haust. Uppl. 
á www.svfr.is og í s. 868 4043.

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

PENTHOUSE ÍBÚÐ/
LANGTÍMALEIGA

Glæsilega og hlýleg penthouse 
íbúð við Smáralind. 

Langtímaleiga með fallegum 
húsgögnum. 4 svefnh. 2 stofur 

og 2 baðh. Nálægt skóla og allri 
þjónustu.

Áhugasamir sendir á leiga2013@
hotmail.com

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.

LEIGA.IS
Leigusali auglýstu Frítt 
Leigjandi leitaðu Frítt 
s:450 5544

AKUREYRI - GISTING
Yndisleg fullbúin íbúð á besta stað. 
S.770 5018, inra@hive.is

 Húsnæði óskast

Eldri hjón óska eftir 2-4 herb. íbúð. 
S 690 0695 eða í heimas eftir kl 5. 
517 9827

Vantar góða 3-4ra herb. íbúð á leigu 
strax(verður að vera á 1. hæð). Helst 
í 108 eða nágrenni. Erum 3ja manna 
fjölskylda. Róleg og reglusöm. Skilvísar 
greiðslur og góð meðmæli. Uppl. í s. 
892 6912.

47 ára reglusamur einstaklingur óskar 
eftir íbúðar eða iðnaðarhúsnæði í 
rvk. 40-70fm. 80þús. max. Uppl. í S. 
698 6505.

 Sumarbústaðir

STÓRT SUMARHÚS TIL 
LEIGU Í GRÍMSNESI!

Gistiaðstaða f. 12 manns. Helgarleiga 
65þús. Stök nótt virkan dag 25þús. 
lágmark 2 nætur til 15. maí. 
Sumarverð helgi 90þús og stök nótt 
virkan dag 35þús. TILBOÐ 12% 
afsláttur til 15. maí. Heitur pottur og 
sauna. Uppl. 898 1598 sjá heimasíðu 
og myndir á. www.summer-house.
weebly.com

Sumarbústaðarland 8000 fm. í 
landi Þóristaða í Grímsnesi. Vatn og 
rafmagn að lóðarmörkum. Yfir 1000 
plöntur á lóðinni. Verð: Tilboð. Uppl. í 
síma 867 1116.

 Atvinnuhúsnæði

HÖFUM TIL LEIGU 
MARGSKONAR 

ATVINNUHÚSNÆÐI.
Verslunarhúsnæði - 50 til 1500 
fermetra Skrifstofurými - 20 til 

2500 fermetra, 
stakar eða heil hús. 

Iðnaðarhúsnæði - Allar 
mögulegar stærðir Lagerhúsnæði 
- Sendu fyrirspurn, mikið úrval.

Ef þú ert að leita að 
leiguhúsnæði eða vilt leigja 

út, sendu okkur upplýsingar á: 
jonvikingur@fyrst.is 

Símar 533 1316 - 892 1316 - 
Alltaf opið.

TIL LEIGU MIÐSVÆÐIS Á 
HÖFUÐBORGARSVÆÐINU

20 - 50 fm vel staðsettar 
skrifstofur eða skrifstofuhæðir 

3 - 400 fm með glæsilegu útsýni, 
fjölmörg bílastæði, greið aðkoma 
að húsnæðinu, matvöruverslanir, 
veitinga og kaffihús í göngufæri. 

Möguleiki á að leigja stakar 
skrifstofur eða heila hæð.

Allar nánari upplýsingar veitir 
Sverrir í s. 661-7000

 Geymsluhúsnæði

WWW.BUSLODAGEYMSLA.IS
Búslóðageymsla Olivers 150 kr. á dag 
hvert bretti. Starfað í yfir 25 ár. S. 567 
4046 & 892 0808.

GEYMSLULAUSNIR.IS
Búslóðageymsla og flutningar. Gott 
verð, sækjum og sendum. S. 615-5005.

GEYMSLUR.COM
Frá kr. 3990 hjá Ikea í Garðabæ og 
Fiskislóð í Reykjavík. S. 555 3464

 Gisting

STYKKISHÓLMUR
 - FRÍTT GOLF-

Eðalgisting í Stykkishólmi með heitum 
potti. Gistiaðstaða fyrir allt að 7 
manns. Dags- helgar- og vikugisting til 
loka maí, vikugisting júní/júlí/ágúst/
september. Sund, gönguferðir, sæferðir 
og veitingarstaðir á heimsmælikvarða. 
s. 8613123 og www.orlofsibudir.is

SUMARHÚS Á SPÁNI!
Frábært hús til leigu á Spáni 
einkasundlaug-góð staðsetning Tilboð 
í maí, verð 590 evrur vikan. Hentar 
vel fyrir 2 fjölskyldur uppl á larus@
simnet.is

ATVINNA

 Atvinna í boði

STARFSKRAFTUR ÓSKAST 
Í ELDHÚS

Við erum að leita að duglegum 
og hressum einstakling til að 
vinna í eldhúsinu hjá okkur á 

Geysir í Haukadal. Viðkomandi 
þarf að geta hafið störf sem allra 

fyrst. Ódýrt húsnæði í boði á 
staðnum, mikil vinna í boði ef 

þess er óskað.
Umskóknir berist til heida@

geysi.net

ÍSLENSKA GÁMAFÉLAGIÐ
Óskar eftir vönum 

meiraprófsbílstjórum. 
Um er að ræða framtíðarstarf og 

einnig sumarafleysingar.
Umsóknir óskast á heimasíðu 

fyrirtækisins, gamur.is.

ATVINNA Í BOÐI
Starfsfólk óskast á skemmtistað í 101 
Áhugsamir senda ferilskrá á netfangið 
skemtistaður101@gmail.com. Meðmæli 
skylirði öllum umsóknum svarað

Stýrimaður óskast og einnig vantar 
vélavörð á Sæfara ÁR 170 sem fer á 
rækjuveiðar. Vélastærð 465 kw. Uppl. 
í s. 852 3233 & 852 0113 einnig á: 
saefari170@gmail.com

PRACA SEZONOWA PRZY SP
Poszukujemy ososby do sprzatnia w 
gesthousie miesci sie on w centrum 
Reykiawiku Porsgata 26 jest to praca 
sezonowa od pierwszego maja, 
mile widziana znajomosc jezyka 
angielskiego. Prosimy wszystkie 
zainteresowane osoby o przyjscie 
osobiscie. W poniedzialek i wtorek 
miedzy godz 8:00 do 10:00.

Þjónustuauglýsingar   Sími 512 5407

Alla fimmtudaga og laugardaga    arnarut@365.is  sigrunh@365.is

treogmalun@gmail.com

Kristján 692 5735 • Málarameistari
Sverrir 847 7425 • Húsasmiður

Smíða og málningarþjónusta

Viðgerðir á öllum gerðum af bíla-, 
mótorhjóla og snjósleðasætum. 
Húsbílaklæðningar og öll almenn 
bólstrun. Við erum þekktir fyrir 
fljóta og góða þjónustu.

Ál hjólapallar / veggjapallar 

Akralind 8
Sími: 564 6070www.kvarnir.is

Veðurnet / Öryggisnet
Áltröppur / stigar

ÍLAÞJÓNUSTA     JARKA ehf
alhliða bílaviðgerðir
Tímapantanir s: 445 4540/697 4540

bilathjonustabjarka@gmail.com
http//www.facebook.com/bilathjonustabjarka

viðarhöfði 2   110 reykjavík   sími 445 4540 / 697 4540
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 Atvinna í boði

BYLTING Á ÍSLANDI
XL XT og Sturla Jónsson skila þjóðinni 
frelsi Til handfæraveiða allt árið. Þitt 
er valið.

Upplýsinga og bókunarþjónusta fyrir 
ferðamenn, óskar eftir manneskju í 
hlutastarf í sumar/með möguleika 
á áframhald í vetur. Árangurstengd 
laun, vinnutími ca 10-15. Umsóknir, 
ásamt ferilskrám, óskast sendar á 
kallibjartur@gmail.com

Óskum eftir að ráða verkamenn vana 
hellulögnum og lóðaframkvæmdum, 
vinnuvélapróf æskilegt/meirapróf. 
Íslenska skilyrði ásamt reykleysi. 
Upplýsingar gefur Hörður í síma 895-
0570 Garðvélar ehf.

ÁLFASALA SÁÁ 6 - 12 MAÍ.
SÁÁ vantar öflugt sölufólk til að selja 
Álfinn. Góð sölulaun í boði. Skráning 
í símum 530 7600 824 7646 eða á 
hilmar@saa.is

 Atvinna óskast

VANTAR ÞIG SMIÐI, 
MÚRARA EÐA 

JÁRNABINDINGAMENN?
Höfum á skrá menn sem óska 
eftir mikilli vinnu. Geta hafið 

störf nú þegar.
Proventus starfsmannaþjónusta 

S. 661 7000. Proventus.is

Vanur meiraprófsbílstjóri óskar eftir vinnu 
sem fyrst. Er duglegur og reglusamur. Allt 
kemur til greina. S:774 6457

 Tilkynningar

Uppskeruhátíð í Félagsmiðstöðinni 
Hæðargarði 31 í Reykjavík Sýningarhelgi 
20 og 21. apríl opið. Muna- og 
myndasýning og fjölbreyttar uppákomur 
ýmissa hópa Opið laugardag kl.10. 30 - 
17 og sunnudag kl.13 - 17

 Einkamál

Björt framtíð óskar eftir kynnum 
við fólk sem vill taka á brottfalli úr 
skólakerfinu með meiri fjölbreytni 
og sveigjanleika í námsleiðum. Björt 
framtíð - XA.

SPJALLDÖMUR 908 5500
Ertu einmanna? 
Langar þig til þess að tala við 
símadömu. 
Opið þegar þér hentar, hlökkum til að 
heyra í þér.

lóð óskast

Til leigu 157 m2 húsnæði á 1. hæð í Síðumúla 10

-

   

Opið virka daga frá kl. 9-17

Ingólfur Gissurarson lgf. • Valhöll fasteignasala • Síðumúla 27 • Sími:588-4477

Glæsilegt einbýli Kópavogsmegin við Fossvoginn

Húsið er 330 fm og er á tveimur hæðum, þar af  er tvöfaldur innbyggður 45,7 fm bílskúr með flísum á 
gólfi.  Húsið skiptist í stórar og bjartar stofur með flísum á gólfi og viðarþiljum í lofti.  Húsið er hannað 
þannig að útsýnið og nálægðin við Fossvoginn njóti sín sem best. Glæsilegt eldhús með góðum 
tækjum, rúmgóður borðkrókur.  Þrjú baðherbergi eru í húsinu þar af er eitt innaf hjónaherberginu.  4 
herbergi eru í húsinu, en mögulegt er að fjölga þeim á auðveldan hátt.  Tvennar svalir.  Gólfefni eru 
flísar og parket.  Möguleiki á séríbúð með sérinngangi á neðri hæð.  Þetta er eitt af þessum vönduðu 
frábærlega staðsettu sérbýlum.  Eign fyrir vandláta.  Verð 97,5 milj.  

Allar nánari upplýsingar veitir Heiðar Friðjónsson lögg.fast. í s: 693-3356 eða:  heidar@valholl.is

Valhöll fasteignasala og Heiðar Friðjónsson lögg.
fast kynna glæsilegt 330,4 fm einbýlishús á besta 
stað við Fossvoginn.  Húsið stendur við Huldubraut 
í Kópavogi, neðst við sjávarkambinn, og úr því 
er glæsilegt útsýni yfir Fossvoginn, Ylströndina, 
Perluna, Esjuna, og út á Skerjafjörð.

TVEIR GÓÐIR OG VEL MEÐ FARNIR  
SUMARBÚSTAÐIR TIL SÖLU!

KRINGLUMÝRARVEGUR 3
GRÍMSNESI - RÉTT VIÐ ÞRASTARLUND

Stærð 65 fm. Skiptist í 2 svefnherbergi, sólstofu, stofu, 
eldhús, bað og 2 útigeymslur. Stór verönd. Heitur pottur.
Bústaður var endurnýjaður að mestu árið 2006. Fallegt 
umhverfi með miklum gróðri. Stutt í marga góða golfvelli.
Stutt til Reykjavíkur og í alla helstu þjónustu. Eignarland.
Verð aðeins 16.900.000 kr. 

BJARKARBRAUT 15
GRÍMSNESI - VIÐ HLIÐINA Á MINNI BORG

Stærð 60 fm. Skiptist í 2 svefnherbergi, stofu, baðher-
bergi, eldhús og rúmgóða útigeymslu. Stór verönd með 
heitum potti.  Bústaðurinn hefur fengið mjög gott viðhald.
Fallegt og gróið umhverfi. Gott sambýli með öðrum 
bústaðaeigendum. Minni Borg með sundlaug og verslun 
rétt við hliðina. Golfvöllur rétt hjá.
Stutt til Reykjavíkur. Eignarland.
Verð aðeins 14.900.000 kr. 

Nánari upplýsingar veitir Magnús Einarsson, löggiltur 
fasteignasali í síma 512 4900 eða á netfanginu 
magnus@landmark.is

fasteignir

fasteignir

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

“Best geymda leyndarmál Kópavogs”

skemmtanir
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