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www.leiguherbergi.is 
Gistiheimili / Langtímaleiga 

/ Guesthouse long term rent.
Herb. til leigu. Eldh. baðh. int-
ernet, 10 sjónvarpsst., þvottah. 

Verð frá 35 þús. Dalshraun HFJ og 
frá 45 þús. Funahöfða RVK. Long 

term rent. Kitchen, bathroom, 
10SAT TV, laundry room. Price 

from 35.000 ISK. Dalshraun HFJ & 
45.000 ISK. Funahöfða RVK.

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

5 herb. einbýli til leigu í Keflavík. Góð 
staðsetn. Leiga 150+hiti og rafm. 616 
2059.

55fm 2.herbergja íbúð á Seltjarnarnesi 
til leigu, stæði í bílageymslu,allt innifal-
ið 95þús á mán. upplýs. S:6631601

1-2 manna herb. í Hfj. Aðg. að baði. 
eldh., þurrkara og þvottavél. Uppábúin 
rúm. S. 892 5309.

 Húsnæði óskast

2-3 herb íbúð óskast til langtímaleigu 
frá 1 sept í 104-105-202. 60-80þ. mán. 
góð fyrirframgr. reglusemi og góð 
umgengni. uppl. í síma 821 5888.

Reglusamir leigjendur óska eftir íbúð 
með 2-3 svefnherb. á höfuðborgarsv. 
Uppl. í s. 899 1604 & 561 5250.

100% TRAUSTUR OG SNYRTIL. 
REGLUMAÐUR óskar eftir lítilli íbúð 
eða innr. bílskúr m/húsg. eldhúskrók 
& sturtu/WC til frambúðar., helst í 109. 
S. 845 1326.

4 herb. eða stærri íbúð í pnr. 104/
Langholtshverfi óskast til leigu frá 15/8 
eða 1/9. Allar nánari uppl. hjá Rebekku 
s:849-1672.

 Sumarbústaðir

Til sölu nokkrar valdar leigu lóðir úr 
landi Hálsa í Hálsaskógi verð 1miljón. 
nánari uppls. Kári s 892 2506

 Atvinnuhúsnæði

Til leigu 105-210 fm. atvinnuhúsnæði 
í Hafnarfirði. Lofthæð 4.20m Uppl. í 
s.892 9260.

 Geymsluhúsnæði

geymslur.com
Geymslur frá 3990.- kr á mán.Í Garðabæ 
(hjá Ikea) og Reykjavík (Fiskislóð) 
Upphitað, vaktað & öryggismyndavélar. 
S. 555 3464

www.geymslaeitt.is
Sér geymslur frá 5 til 17 m2. Góð verð. 
Opið 8-22. Búslóðir, lagerar, bókhald, 
iðnaðarmenn. Upphitað og vaktað.S: 
564-6500

www.buslodageymsla.is
Búslóðageymsla Olivers 100 kr á dag 
hvert bretti. Starfað í yfir 20 ár. S. 567 
4046 & 892 2074.

 Gisting

Íbúð eða herbergi til leigu á Akureyri 
í júlí. Verð 4000 per. mann per. nótt. 
Upplýsingar í síma 695 7045 & 570 
7045.

GISTING Í 
KAUPMANNAHÖFN 

 FRÁBÆRT VERÐ!
Fullbúnar lúxus íbúðir í göngufæri frá 
miðbænum. Verð 950 dkr nóttin fyrir 
3ja herb. íbúð. Nánari uppl. í s. 891-
8612, +45 27111038, www.stracta.com 
eða annalilja@stracta.com.

2 herbergja íbúð fullbúin húsgögnum 
með svefnplássi fyir 2-4. Leigist 1 nótt 
í senn eða fleiri. Staðsett við Kringluna. 
Uppl. í s. 843 9776 & 899 7188 eða 
limoutaxi@hotmail.com.

 Atvinna í boði

Hellulagnir
Vantar mann til starfa strax við 
hellulagnir. Aðeins vanir menn 

koma til greina.
Upplýsingar í síma 898 4202.

Vaktstjóri á Pizza Hut
Um er að ræða framtíðarstarf. Starfið 
felst í: Stjórnun vakta, þjónustu og 
mannastjórnun í samráði við veit-
ingastjóra. Allir vaktstjórar Pizza Hut 
fá alþjóðlega stjórnendaþjálfun. 
Hæfniskröfur: Þjónustulund, samvisku-
semi, reglusemi, hæfni í mannlegum 
samskiptum. Lágmarks aldur er 25 ár. 
Áhugasamir sendi inn umsókn á www.
pizzahut.is . Nánari upplýsingar veitir 
Leó veitingastjóri í síma 533-2002 eða 
865-9691

Málarar Athugið!
Óskum eftir málurum eða 

vönum mönnum í fullt starf eða 
sumarstarf. íslenskukunnátta 

nauðsynleg.
Upplýsingar í síma 898 4782.

STÖRF.IS
Leitaðu á meðal rúmlega 400 atvinnu-
auglýsinga. Leitin hefst hjá okkur.

Óska eftir starfskrafti í veiðihús. Unnið 
er 6 daga, frí í 3 daga. Viðkomandi býr 
á staðnum. Uppl. í s. 697 7016.

Óska eftir vönum flísalagningamanni 
eða múrara sem er vanur flestum bygg-
ingastörfum. Einnig vantar handlangara 
vanann málningavinnu. Uppl. í s. 616 
1569.

 Atvinna óskast

Óska eftir atvinnu við ræstingar á stór 
Reykjavíkursvæðinu. Hef starfað á 
Íslandi síðastliðin fjögur ár við ræsting-
ar á hóteli, vil fá mikla vinnu get hafið 
störf í Ágúst. Upplýsingar eru gefnar í 
síma 892-7755

 Tapað - Fundið

Lyklakippa týndist hjá Hvaleyravatni 
þann 9. júlí. S. 565 6895 & 897 4233.

 Tilkynningar

Orlofsíbúðir og herbergi til leigu á 
Þingeyri í sumar. S 456 1600. Hótel 
Sandafell.

 Einkamál

Símaþjónusta 
Spjalldömur

S. 908 6666 & 908 2000. Opið 
þegar þér hentar

Sólarupptaka!
Hún lagðist út á svalir, sveitt í sól 
og blíðu (með leikfang!) og lágróma 
hljóðritaði hún þessa frábærlega djörfu 
upptöku. Þú heyrir uppt. hjá Sögum 
Rauða Torgsins í s. 905-2002 og 535-
9930, upptl. nr. 8167.

Dömurnar á Rauða Torgi
Þær eru síbreytilegur hópur yndislegra 
kvenna sem finnst gaman að heitum 
samtölum og djörfum símaleikjum. 
Hver verður vinkona þín í kvöld? Símar 
908-6000 og 535-9999.

Rúmlega fertug kona
ungleg, grönn og ljóshærð, vill kynnast 
karlmanni með dálitla tilbreytingu í 
huga. Augl. hennar er á Rauða Torginu 
Stefnumót, s. 905-2000 og 535-9920, 
augl.nr. 8230.

30 ára einhleyp
kona vill kynnast einhleypum karl-
manni, 30-40 ára. Augl. hennar er á 
Rauða Torginu Stefnumót, s. 905-2000 
og 535-9920, augl.nr. 8835.
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– Mest lesið


