RauðvínsmaRaþon

í rauðvínsmaraþonhlaupinu í medoc í Frakklandi
gæða hlauparar sér á gómsætum veitingum, taka
þátt í skrautlegum viðburðum og drekka eins
mikið rauðvín og þeir geta innbyrt.
síða 2

GRæna appið
kynnt
Græna kortið kynnt á
Sólheimum í vikunni,
f.v. eru Einar Bergmundur frá Náttúran.
is, Herdís Friðriksdóttir
frá Sesseljuhúsi, Wendy
Brawer, stofnandi
Greenmap System, og
Guðrún Tryggvadóttir
framkvæmdastjóri Náttúran.is

Þvottavél 12 kg Þurrkari
Taka 12 Kg · Hljóðlát
Stórt op > auðvelt að hlaða
Sparneytin amerísk tæki.
<
<Þvottvélin
tekur
heitt og kalt vatn

Amerísk
gæðavara

Afkastamikill
þurrkari >
Amerísk
gæðavara

DALVEGI 16c · 201 KÓPAVOGI
SÍMI 568 6411 · WWW.RAFVORUR.IS

Húsgagnahreinsun fyrir alla muni

Eldshöfða 1 S: 577-5000

Hreinsandi.is hreinsandi@hreinsandi.is
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STARFSNÁM AF ATVINNULÍFINU
Hnitmiðað og skemmtilegt nám fyrir þá sem vilja kynnast Íslandi í máli og myndum.
Námið er opið öllum þeim sem áhuga hafa á að læra hvernig standa skal að
leiðsögn erlendra og innlendra ferðamanna um Ísland.
-Flest stéttarfélög styrkja nemendur til náms.
-Nemendur geta að námi loknu gerst félagsmenn í Leiðsögufélaginu
Helstu námsgreinar:
- Helstu viðkomustaðir ferðamanna á Íslandi í máli og myndum.
- Mannleg samkipti, leiðsögutækni, hestar, fuglar og flóra. Framsaga.
- Saga landsins, jarðfræði, bókmenntir og listir, menningartengd ferðaþjónusta.
- Skipulagðar ferðir og afþreyingaferðir. Ritgerðaverkefni og margt fleira.
Leiðbeinendur eru þaulvanir leiðsögumenn og sérfræðingar hver á sínu sviði.
Boðið er uppá dag – og kvöldnám, auk þess er farið í fjölda vettvangsferða.
Umsögn:
S.l. vetur stundaði ég leiðsögunám í Ferðamálaskóla Íslands. Námið stóð
vel undir væntingum þar sem fjölmargir kennarar komu að kennslunni og
áttu þeir auðvelt með að ná til mín og auka áhuga minn á námsefninu og
ekki síst að vekja mig til umhugsunar um þá auðlind sem landið okkar er
og þá virðingu sem okkur ber að sýna því. Kennararnir voru mjög færir og
fróðir hver á sínu sviði og áttu auðvelt með að koma efninu til skila.
Námið gefur mikla atvinnumöguleika og spennandi tímar eru framundan.

Guðrún Helga
Bjarnadóttir,
Vestmannaeyjum
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GRænt app vísaR
veG um suðuRland
FRítt FeRðasmáFoRRit Náttúran.is hefur hleypt af stokkunum nýju appi
um menningu, hagkerfi og náttúru á Suðurlandi.

m

arkmið með útgáfu
Grænna korta hér á
landi er að gera bæði
erlenda ferðamenn og Íslendinga meðvitaðri um viðkvæmni
ósnortins lands, umgengni og
val á áfangastöðum, þjónustufyrirtæki og vöruframboð í takt
við náttúruna,“ segir Einar Bergmundur Arnbjörnsson sem rekur,
ásamt eiginkonu sinni, Guðrúnu
Tryggvadóttur, Náttúran.is. Þau
hafa frá árinu 2008 gefið út svokölluð græn kort bæði í prentog vefútgáfu. Nú hafa þau látið
gamlan draum rætast og þróað
og gefið út fyrsta græna appið,
Grænt kort – Suður.
„Við ákváðum að byrja á
Suðurlandi enda störfum við þar.
Þá fengum við einnig styrk frá
Uppbyggingarsjóði Suðurlands.
Við eigum gögn fyrir allt landið
á vefnum okkar og því stefnum
við vissulega að því að koma upp
fleiri landshlutaöppum í framtíð-

HandHæGt Gott er að nota græna
appið á ferðalagi sínu um Suðurland.

inni eða jafnvel einu grænu appi
fyrir allt landið,“ útskýrir Einar.
Í appinu er að finna fjölda upplýsinga sem flokkaðar eru í þrjá
yfirflokka og um 140 undirflokka.
„Bæði er hægt að leita eftir flokkum en einnig eftir sérstökum
stöðum,“ útskýrir Einar.
Grænu kortin eru mun nákvæmari ferðakort en önnur.
Einar tekur dæmi um það sem
finna má í appinu. „Til dæmis

ERTU ÓUPPGÖTVAÐUR
SNILLINGUR?
Senn líður að því að Ísland Got Talent hefjist á ný og við
leitum að hæfileikaríku fólki á öllum aldri um land allt.

Skráning í áheyrnarprufur er hafin. Smelltu þér inn á www.stod2.is/talent

jarðvarmavirkjanir, staði sem
sinna endurvinnslu, veitingastaði sem eru með heilsusamlegan matseðil, lífrænar verslanir,
óhefðbundna gistingu, lista yfir
verkstæði sem gefa sig út fyrir
að taka á móti hjólreiðafólki,
upplýsingar um almenningssamgöngur og gönguleiðir,“ telur
hann upp.
Appið er ætlað ferðamönnum,
jafnt innlendum sem erlendum.
„Megnið af upplýsingunum er til
á íslensku og ensku en svo eru
allir flokkar og skýringar á þeim
að auki á þýsku, frönsku og ítölsku.“
Formleg kynning á appinu fór
fram um síðustu helgi en það er
þó ekki orðið aðgengilegt á netinu enn þá. „Það kemur líklega í
iStore eftir viku eða svo,“ segir
Einar en appið verður í fyrstu
aðeins aðgengilegt fyrir vörur frá
Apple en verður síðar aðgengilegt fyrir Android-kerfi.

Fólk| Ferðir

ASSA DC200
Fyrir innihurðir í t.d. skrifstofubyggingum, hótelum ofl.
Styrkur: EN 2-4, EN1154, CE merkt, vottuð til notkunar á
brunavarnarhurðir.

Verð: 7.130 kr.

berjaklasar á hlaupum Mikið er lagt upp úr líflegum búningum í hlaupinu.

ECO TS41
Fyrir innihurðir í t.d. skrifstofubyggingum, hótelum ofl.
Styrkur: EN 1-4, EN 1154, CE merkt, vottuð til notkunar
á brunavarnarhurðir.
Verð: 10.912 kr.
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Ostrur, hlaup Og
nóg aF rauðvíni

skemmtilegt hlaup Rauðvínsmaraþonhlaupið í Medoc í Frakklandi er
meðal skemmtilegra maraþonhlaupa sem í boði eru. Hlauparar gæða sér á
gómsætum veitingum, taka þátt í skrautlegum viðburðum og drekka eins mikið rauðvín og þeir geta innbyrt á 28 drykkjarstöðvum sem eru á leiðinni.

Þ

DORMA TS83
Fyrir þungar hurðir og / eða álagshurðir (t.d. útihurðir
fjölbýlishúsa). Styrkur: EN 3-6, EN1154, CE merkt, vottuð
til notkunar í brunavarnarhurðir (allt að 120 mín., Certfire).
Þýskt gæðamerki síðan 1908.
Verð: 13.020 kr.

ABLOY DC250
Fyrir allar gerðir af hurðum. Léttir færslu hurðarinnar til
muna og því sérstaklega hentug fyrir börn, aldraða og aðra
sem ekki ráða yfir styrk til að opna hurð með venjulegri
hurðapumpu. Styrkur EN 1-6. EN 1154, CE merkt, vottuð til
notkunar á brunavarnarhurðir.
Verð: 32.054 kr.*
*í silfur-lit með renniarmi

Hurðapumpur
átakalaus opnun

Í Vélum og verkfærum fást hurðapumpur í miklu úrvali.
Viðurkennd vörumerki, CE merktar. Fagleg ráðgjöf og
nánari upplýsingar hjá Vélum og verkfærum.

að er hægt að gera margt skemmti
legt á ferðalögum erlendis annað
en að liggja á strönd, skoða söfn
og ráfa um skemmtigarða. Sífellt fleiri
Íslendingar ferðast um heiminn og keppa
í alls konar hlaupum, þar á meðal mara
þonhlaupum. Meðal óvenjulegra mara
þonhlaupa er rauðvínsmaraþonhlaupið í
Medoc í Frakklandi sem haldið var fyrst
fyrir rúmlega 30 árum. Unnar S. Hjaltason
tók þátt í því árið 2012 en veturinn áður
hafði sú hugmynd fæðst hjá honum og
hlaupafélögum hans að gaman gæti verið
að taka þátt í óvenjulegu maraþoni. „Þar
sem helstu áhugamál okkar hafa verið
langhlaup og rauðvínsdrykkja, í hófi auð
vitað, þótti okkur tilvalið að slá þessu
saman í eina allsherjar íþróttaupplifun.“
Hlaupafélagi Unnars forfallaðist þannig
að hann og þáverandi eiginkona fóru ein í
ferðina. „Eingöngu er tekið við skráningu
8.500 þátttakenda og er markmið hlaups
haldara að allir hlaupararnir, hvort
sem þeir eru fyrstir eða síðastir, upplifi
stemninguna. Þannig eru allir leystir út
með góðum gjöfum úr héraðinu og eru
sumar hverjar afhentar á flöskum.“
Keppendur eru hvattir til að hlaupa í
búningum og er ákveðið þema á hverju
ári. „Sumir búninganna eru lítt til þess
fallnir að hlaupið sé mjög hratt í þeim.
Enda eru fæstir þarna til að reyna að slá
bestu tíma sína heldur til að taka þátt
í gleðinni og njóta þess sem upp á er
boðið.“
Hlaupið er í gegnum 50 mismunandi
plantekrur og öllum plantekrueigendum
er mjög umhugað um að koma fram
leiðslu sinni á framfæri. „Á leiðinni eru
rúmlega 50 viðburðir og 28 drykkjar
stöðvar. Fyrsta drykkjarstöðin er eftir
aðeins 800 metra þannig að ég næstum
missti af henni. Á leiðinni eru einnig 20
hressingarbásar þar sem finna má létt
hlaupasnakk á borð við ostrur, hrá
skinku, steikur, osta og ýmislegt fleira
orkugefandi.“

nóg aF veitingum
Að sjálfsögðu ráða hlauparar hvort þeir
stoppa á öllum stöðvum en það er þó
vel þess virði að prófa sem flest að sögn

Skútuvogi 1c 104 Reykjavík Sími 550 8500 Fax 550 8510 www.vv.is

Unnars. „Til að gæta velsæmis og hóf
semdar er oftast lítið rauðvín í glösunum
en það eru þó engin takmörk fyrir því
hversu mörg glös má fá sér. Já, og auð
vitað er rétt að nefna það að einhvers
staðar sá einhver vatn.“
Þau luku hlaupinu á 5 tímum og 23
mínútum. Í lok hlaups var búið að slá
upp balli og fjölmargir sem höfðu lokið
hlaupinu voru komnir á dansgólfið og
byrjaðir að dansa eins og enginn væri
morgundagurinn að sögn Unnars. „Við
horfðum á þetta í forundran og skildum
alls ekki hvernig þetta væri hægt. Áður
en hálftími var liðinn vorum við komin út
á þetta sama gólf og byrjuð að dansa eins
og hinir og maraþonið var á þeirri stundu
gleymt, a.m.k. tímabundið.“
Ef það er eitthvert hlaup sem Unnar
væri til í að hlaupa aftur þá er það rauð
vínshlaupið í Medoc. „Stemningin er
ólýsanleg og leiðin og viðmótið allan
tímann alveg frábært. Þar sem hlaupið er
í september er hitastigið mjög gott fyrir
sólþyrsta Íslendinga. Það var reyndar í
heitara lagi þegar við vorum þarna en þá
er bara að passa að drekka nóg af þeim
vökva sem mótshaldarar eru duglegir að
halda að hlaupurunum. Það má sannar
lega segja þeim til hróss að þeir gæta
þess að enginn ofþorni í hlaupinu.“

Fólk er kynningarblað sem býður auglýsendum að kynna vörur og þjónustu í formi viðtala
og umfjallana. Í blaðinu er einnig hefðbundið
ritstjórnarefni. Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega.



hlauparar
Unnar S. Hjaltason
(t.v.) ásamt hlaupafélaga sínum, Gunnari Ármannssyni, á
góðri stundu.
MYND/ÚR EINkASAFNI

n starri@365.is

Útgefandi: 365 miðlar | Ábyrgðarmaður: Svanur Valgeirsson
Sölumenn: Bryndís Hauksdóttir, bryndis@365.is, s. 512 5434
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Eldhús

Kynning − auglýsing

3

Eldhúsið er hjarta heimilisins

Eirvík býður upp á sérsmíðaðar innréttingar sem framleiddar eru í Þýskalandi. Innréttingarnar búa yfir miklu úrvali af vel
útfærðum og úthugsuðum útfærslum. Þær taka mið af nútímalegri hönnun með hagnýtum og skipulögðum geymslulausnum.

I

nga Ósk Pétursdóttir, innanhússarkitekt hjá Eirvík, segir
að góður arkitektúr sé ekki
aðeins falleg list heldur þurfi
skipulag og tæknilegir hlutir að vera í lagi. „Eldhúsrýmið
á að taka vel á móti öllum sem
um það ganga,“ segir hún.
„Við vinnum út frá þeirri
staðföstu trú okkar að eldhúsið sé ótvírætt hjarta heimilisins. Við bjóðum upp á framsýna hönnun og alþjóðlega
þekkt vörumerki. Við höfum
næmt auga fyrir smáatriðum
sem leiðir til klæðskerasniðinna
lausna sem falla að þörfum og
lífsstíl hvers og eins viðskiptavinar fyrir sig.
Eirvík Innréttingar eru hannaðar af okkur en sérsmíðaðar og
framleiddar í samstarfi við einn
af leiðandi innréttingaframleiðendum í Þýskalandi. Framleiðsluferlið fylgir ströngustu
gæðastöðlum og höfum við
fengið nokkur gæðaskírteini og
unnið mörg hönnunarverðlaun
í gegnum árin. Það er í gegnum
þetta góða samstarf sem við
getum boðið mikil gæði, lengri
endingu og góða hönnun á aðlaðandi og hagkvæmu verði.
Með því að nota þýska verkhönnun búa Eirvík Innréttingar yfir miklu úrvali af vel útfærðum, vandlega úthugsuðum og framsýnum útfærslum.
Þær taka mið af nútímalegri og
faglegri hönnun með hagnýt-

Eirvík Innréttingar hafa að bjóða mikið úrval af vel útfærðum, vandlega úthugsuðum og framsýnum útfærslum.

um og skipulögðum geymslulausnum,“ segir Inga Ósk. „Við
bjóðum upp á gríðarlega mikið
úrval af mismunandi efniviði
og stílum. Efniviður okkar er
sem dæmi háglans og matt

lakk, harðplast og filmur, viðarspónn, gegnheill viður, akrýl,
gler ,keramik og granít-spónn.
Stílar í boði ná frá nútímalegri
hönnun til rómantískra eldhúsa, með eða án handfanga.

Eldhúsinnréttingar ok kar
koma með geymsluklefum að
innan og hólfum fyrir allt sem
þú þarft: Við höfum skiplag fyrir
potta, pönnur, hnífapör, steikarhnífa, ruslakörfur, þurrmeti,
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skurðarbretti, almenn eldhúsáhöld, ryksugur og kústa.
Eirvík býður upp á persónulegar lausnir og þjónustu. Það
finna allir eitthvað við sitt hæfi
hjá okkur.“

smáauglýsingar

512 5000

Afgreiðsla smáauglýsinga og sími
er opinn alla virka daga frá 8-17

Allar smáauglýsingar
vikunnar á visir.is

smaar@frettabladid.is / visir.is

Hjólbarðar

BÍLAR &
FARARTÆKI

MMC colt árg 99 sjálfsk 3-dyra ek 141
þús vetrardekk nýsk nýsmurður verð
290 þús gsm 8927852

TOYOTA Corolla w/g sol. Árgerð 2005,
ekinn 128 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.
Verð 1.090.000. Rnr.991475.

ISUZU D max at d-max. Árgerð 2007,
ekinn 186 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur.
Verð 2.290.000. Rnr.110190.

FRáBæR DEKKjatIlBoÐ

NISSAN Patrol gr. Árgerð 2007, ekinn
140 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð
3.480.000. Rnr.116257.1 eigandi

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

Varahlutir
Porsche Cayenne 3.2, 2004 ek. 197þ
Nýlega yfirfarinn, dráttarbeisli og í alla
staði mjög góður bíll. Verð 1500 þ.
staðgreitt, Ágúst 898 0236

Honda CR-V Elegance 6/2011
ek.70þús. Sjálfskiptur. Nýjar bremsur
að framan. Ásett verð 3.980.000.Rnr.151233

ÓDÝRIR DÍsElBÍlaR

MERCEDES-BENZ GLK 220 CDI
4matic glk-220 (984). Árgerð 2014,
ekinn 26 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð
6.690.000. Rnr.141625.

SKODA Octavia. Árgerð 2011, ekinn
74 Þ.KM, dísel, 6 gírar. Verð 3.390.000.
Rnr.120050.

RENAULT Clio stw diesel. Árgerð 2015,
ekinn 35 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð
2.690.000. Rnr.211157.

Kia cee’d EX 1.6 disel. Árgerð 2014,
ekinn 13 Þ.KM, dísel, 6 gírar. Verð
3.490.000. Rnr.991052. 6 ár eftir af
verksmiðjuábyrgð.

Toyota Rav 4 2003 5 gíra 160 verð
350þ S: 6162597

Bílar óskast

MB Bílar
Kletthálsi 1a, 110 Reykjavík
Sími: 415 1150
Opið 10-18, lau 12-16
http://www.mbbilar.is

Honda Accord Lifestyle 7/2013
ek.36þús. Sjálfskiptur. Glerþak. Ásett
verð 3.590.000.- Rnr.151149

Facebook: Ódýrir Díselbílar. Go Green
og Rental 1, Sími: 534-0000

Hyundai I10 Comfort 5/2014
ek.66þús. Sjálfskiptur. Ásett verð
1.790.000.- Rnr.287716

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík
Sími: 590 2160
www.notadir.is

MMC Galant glsi/sedan. Árgerð 2002,
ekinn 227 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.
Verð 680.000. Rnr.116216.

staÐGREIÐI BÍla 0-500
ÞÚs!

0-600 staÐGREItt

SKODA Octavia combi 4x4. Árgerð
2015, ekinn 14 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur.
Verð 4.990.Mjög fallegur og vel með
farinn Rnr.210849.

LAND ROVER Range rover sport
hse. Árgerð 2007, ekinn 151 Þ.KM,
bensín, sjálfskiptur. Verð 3.950.000.
Rnr.116212. gott eintak.

Vantar bíl á verðinu 0-600. Skoða
allt. Jeppa, fólksbíl. Má þarfnast
lagfæringar. Sími 776 7507

BÍll ÓsKast á 25-250ÞÚs.
Má þarfnast lagfæringa.
Hringdu S. 615 1815 eða sendu
sms.

Toyota Corolla Terra Diesel 3/2014
ek.47þús. Beinskiptur. TILBOÐSVERÐ
2.990.000.- Rnr.287487

TOYOTA Yaris terra. Árgerð 2011,
ekinn 82 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð
1.650. Rnr.210845.

LAND ROVER Defender 110 tds
storm stw 38”. Árgerð 2006, ekinn 119
Þ.KM, dísel, 5 gírar. Verð 7.300.000.
Rnr.114748. vel græjaður bíll

Vinnuvéla- Lyftara- og
Bifreiðaflutningar á verði fyrir þig.

Vaka
Skútuvogi 8, 104 Reykjavík
Sími: 567 6700
24 tíma þjónusta
http://www.vakahf.is
VORTHEX heithúðun á allargerðir
pallbíla og fleira upplýsingar í
Bílaryðvörn sími 587-1390.

Viðgerðir
Viðgerðir - Varahlutir í VW Golf, Póló,
Yaris, kangoo. Renni diska og skálar.
Sérgrein bremsuviðgerðir. S. 892 7852.

Pípulagnir
áRatUGa REYnsla

Tökum að okkur almennt viðhald og
breytingar. Pípulagningaþjónustan Ró
ehf. s. 780 3939

Hreingerningar

Hreingerningar - Bónun - Bónleysing
Flutningsþrif - Þrif eftir iðnaðarmenn
thvegillinn.is - Stofnað 1969 Traustir
og vanir menn.

Garðyrkja

KaUPI BÍla FYRIR allt aÐ
MIlljÓn stGR!!

Óska eftir að kaupa bíla fyrir allt
að 1.000.000. staðgreitt. Er með
pappíra og pening til að ganga frá
því samdægurs ef að samningar nást.
Bíllinn má þarfnast lagfæringar og/
eða skoðunar. skoða allar tegundir.
Hringdu í síma: 659-9696 eða sendu
email á 6599696@gmail.com

sendibílar

SUZUKI Swift gl. Árgerð 2012, ekinn
70 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð
1.790. Rnr.210844.

Bílahöllin
Bíldshöfða 5, 112 Rvk
Sími: 567 4949
www.bilahollin.is

Erum að rífa flestar teg. frá asíu og
evrópu árg. ‘99-13. Kaupum flestar
teg. bíla. Opið 8-18 virka Dalshraun
26, 220 hfj. S. 565 3400 & 893 2284.
www.japanskarvelar.is

ÞJÓNUSTA

Óska eftir að kaupa bíla á allt að 500
þús. staðgreitt! Þeir mega þarfnast
lagfæringa helst ekki eldri en ‘01,
skoða allt er með pening og pappíra
klára og get gengið frá kaupum strax,
ef mér lýst vel á. Uppl. s. 691 9374.
AUDI Q7 quattro s line. Árgerð 2011,
ekinn 78 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð
9.490.000. Rnr.991411.

jaPansKaR VélaR EHF.
BÍlaPaRtasala

Smávélaviðgerðir, viðgerðir á
utanborðsmótorum: Garðsláttuvélar,
sláttuorf, sláttutraktorar,
jarðvegsþjöppur, dælur, kerrusmíði,
Gokart þjónusta, keðjusagir, rafstöðvar,
einnig úrval af notuðum sláttuvélum.
Vélverk JS S. 554 0661. www.
velaverkjs.is

KIA Ceed ex disel world cup edition.
Árgerð 2015, ekinn 23 Þ.KM,
dísel, sjálfskiptur. Verð 3.890.000.
Rnr.116297.

Bókhald
Allar stærðir sendibíla. Nýja
Sendibílastöðin sími 568-5000.

585.000 KR

RENAULT Megane sport tourer
Árg 2005 árg 2005 skoðaður 2016
besta verð 585.000. (visalán í boði)
Rnr.450203. 6952015

TOYOTA Land cruiser 150 gx leður.
Árgerð 2015, ekinn aðeins 11 Þ.KM,
dísel, sjálfskiptur. Verð 10.400.
Rnr.330342.

Litla bílasalan
Eirhöfða 11, 110 Rvk.
Sími: 587 7777
www.litla.is

KRÓKUR

Við flytjum bifreiðar og vinnuvélar á
öruggan og hagkvæman hátt.

Krókur
Sími: 522 4600
http://www.krokur.net

Save the Children á Íslandi

FORD Fiesta trend 1.4 ssk. Árgerð
2011, ekinn 96 Þ.KM, bensín,
sjálfskiptur. Verð 1.680.000.
Rnr.116054.

Bílar til sölu
8 Manna sKUtla

RENAULT Trafic 8 manna háþekja árg
2005 ekin aðeins 206 þ dúk klætt gólf
besta verð 1.380.000. Rnr.450180.
6952015

VOLVO Xc90 d5 awd momentum.
Árgerð 2014, ekinn 30 Þ.KM, dísel,
sjálfskiptur. Verð 9.890.Umboðsbíll 1
Eigandi Rnr.210809.

Borgarbílasalan
Funahöfða 1, 110 Reykjavík
Sími: 580 8900

Nýja bílahöllin
Eirhöfða 11, 110 Rvk.
Sími: 567 2277
www.nyja.is

lyftarar

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

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

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

spádómar
sPásÍMInn 908 5666

VW golf 99. 18. 5 gíra. 152km 250þ S.
6162597

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

