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HEIMILIÐ

 Húsgögn

Gallery Comfort Spring 140x200. Uppl. 
í S. 551 5623 eftir 18:00 á kvöldin. 

fimm 2.mánaðar gamlir kettlingar fást 
gefinsá gott heimili.. uppl. 8445903

Þrír fallegir 10 vikna kassavanir kettling-
ar fást gefins. Uppl. í s. 616 6368

 Dýrahald

Golden Retriever hvolpar til sölu til-
búnir til afhendingar. Heilsufarskoðaðir 
og ættbókafærðir frá íshundum 
Foreldrar innfuttir. uppl í síma 8638596 
www.123.is/madda

Yndislegir A.cocker spaniel hvolpar til 
sölu með ættb. frá hrfi. Morgundaggar.
bloggar.is eða 865 7830.

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

 Fyrir veiðimenn

TILBOÐ-TILBOÐ
Í stjóstöng og grill, aðeins 4.990,- á 
mann Uppl. í s: 865 6200 eða andrea.
seatours@hotmail.com

Veiðileyfi
Í vatnasvæði Lísu, lax og silungur. Selt á 
agn.is og í 893 4515

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

www.leiguherbergi.is 
1-2 manna herb.Funahöfða 

17a -19 Rvk og Dalshraun 13 
Hfj aðganur að internet, baði. 
eldh., þurrkara og þvottavél. 

824 4535.
Room for rent 1-2 person,.
Funahöfða 17a -19 Rvk og 

Dalshraun 13 Hfj Internet, bath, 
kitch, washing room incl. 

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

Meðl. óskast í íbúð í 109 Rvk. 10fm 
herb. 35þ + 1 mán. fyrirfram. uppl: 
845-3379

2 herb. miðb. Rvk. 60fm. Húsgögn 
fylgja fyrir reglusam. einstak. eða par. 
80 þ. S 895 0482, eftir kl 16.

Herbergi í Hraunbæ. Reglusemi áskilin. 
Uppl. í s. 865 9637.

ROOM f/RENT w/FURNITURE IN 108 
RVK. NEAR KRINGLA AND 109 AND 111 
BREIÐHOLT 897 3611

Stúdíóíbúðir í hverfi 101. Til leigu. Uppl. 
í S. 866 7511.

Snyrtileg og björt 2.herb íbúð 62,5 fm 
til leigu í 112 RVK. Uppl í S. 659 6118

Til leigu 2.herb íbúð í Rvk, Staðsett 
við Kringluna. Uppl í S. 899 7188 & 
843 9776

 Húsnæði óskast

Reykjavík-Gran Canary
100 m2 fullbúin íbúð á svæði 110 
Reykjavík í skiptum fyrir sambærilegt 
húsnæði á Cran Canary. Tímabil frá 1 
sept. n.k. til 1 april 2011 eða eftir sam-
komulagi. Frekari uppl. dan@islandia.is 
eða 892-1474.

3 háskólameyjar vantar íbúð í miðbæ 
rvk með 3 svefn.herb. langtíma. 
Reyklausar og relgusamar. S.849 5622.

3 háskólameyjar vantar íbúð í miðbæ 
rvk með 3 svefn.herb. langtíma. 
Reyklausar og relgusamar. S.8495622.

Ungt, reglusamt háskólapar ó.e. íbúð, 
101,105,107 RVK frá lok ágúst. Uppl. 
8685603/steinlaug@hotmail.com

Mæðgin óska eftir 3ja herb.íbúð á sv. 
101 eða 105. Reglusemi og skilvísum 
greiðslum heitið. Uppl. í s. 616 8008 
Lovísa

Við erum Par með 1 barn og gælu-
dýr. Okkur vantar íbúð á Höfuðb.Sv. 
Greiðslugeta allt að 110 þ. Skilvísum 
greiðslun heitið. Uppl. i Gsm: 857 9210 
Þórdís / 849 6907 Guðmundur

 Sumarbústaðir

Vestri-hólmur Stokkseyri til sölu. 
Náttúruperla, 30 mín frá Rvk.Mikið 
fuglalíf,5 mín gangur í fjöruna.90 fm 
eldri útihús, aðgangur að hagabeit.Verð 
aðeins 7.9m. Uppl í S.861 7414 eða 
asgautur@internet.is

Sumarhús á Seyðisfirði til leigu. Viku í 
senn, hægt að sjá nánar á facebook-
sumarhús á Seyðisfirði. Laust í júlí. 
Uppl. 895 4948 & 846 1206.

Sumarbústaður til leigu á Laugarvatni. 
S. 840 6260.

Sumarhús - Hestajörð til sölu í 
Hagalandi í Holtum, við Gíslholtsvatn. 
hitaveita. úrvalsbeitiland sem hægt er 
að kaupa með getur verið allt frá 1- 80 
ha. Uppl. í s. 89-21270

Glæsilegt heilsárshús til leigu rétt við 
Sogið. Svefnaðstaða fyrir 8 - 14 manns. 
Heitur pottur. Lágm. leiga 3 dagar 
100.000. Uppl. í síma 577 1155.

 Geymsluhúsnæði

www.buslodageymsla.is
Búslóðageymsla Olivers 100 kr. á dag 
hvert bretti. Starfað í yfir 20 ár. S. 567 
4046 & 892 0808.

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

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

 Bílskúr

Til leigu bílskúr að Móhellu í Hafnarfirði. 
Verð 32þ/mán. gudnido@yahoo.com

 Gisting

Gisting í 2-3 manna stúdíóíbúð í gisti-
heimili við Dugguvog. Verð 9000 per 
nótt. S. 824 6692.

ATVINNA

 Atvinna í boði

Vantar starfsmann í þrif á íbúðar-
hótel. Aðeins vanir koma til greina 
.Upplýsingar á city22a@gmail.com

energia veitingastaður Smáralind. Er 
ekki einhver hörkuduglegur þarna úti 
að leita sér að vinnu? Okkur vantar 
starfsmann sem er áreiðanlegur,heilsu-
hraustur,útsjónarsamur,á auðvelt með 
að vinna með öðrum,hefur áhuga á 
matargerð og getur m.a. aðstoðað í eld-
húsi, þjónað í sal og á kaffibar, einhver 
reynsla æskileg, aldur-ekki undir 20, 
íslenska skilyrði. Um er að ræða hluta 
og afl.starf til að byrja með. Umsóknir 
sendist á energia@energia.is

Piri Piri restraunt
Erum að leita að vaktstjóra í starf í 
sal. Íslenskukunnátta skilyrði. Uppl í 
S. 659 3366

Vantar manneskju til að afgreiða á 
veitingahúsi í miðborg Reykjavíkur. 
Áhugasamir sendið póst á skallablett-
ur@gmail.com

 Atvinna óskast

25 ára óskar eftir vinnu, talar lítið ensku. 
Allar vinnur koma til greina. Uppl. í S. 
618 7829

Reglusöm einstæð (44 ára) með eitt 
barn og hund óskar eftir ráðskonustarfi 
í sveit, er handlagin og kunnug sveita-
störfum. S. 868 9196

TILKYNNINGAR

 Einkamál

Spjalldömur 908 5500
Opið þegar þér hentar.

Huggulegur maður 60+ óskar eftir að 
kynnast konu 58-64.ára, helst utan 
af landi. Á íbúð og bíl. sendist fyrir 
23.07. Svar sendis á smaar@frett.is 
merkt „ferð“

BORGARTÚNI 12-14 - 105 REYKJAVÍK - SÍMI 411 1111 - MYNDSENDIR 411 3071

Auglýsing um breytingu á 
deiliskipulagi í Reykjavík

Í samræmi við 25. gr. skipulags- og byggingarlaga 
nr. 73/1997, með síðari breytingum, er hér með 
auglýst tillaga að breytingu á deiliskipulagi í 
Reykjavík.

Austurhöfn, TRH
Tillaga að breytingu á deiliskipulagi Austurhafnar 
vegna gatna- og stígatengsla á svæðinu milli 
Hafnarstrætis og Tónlistar- og ráðstefnuhúss 
ásamt  niðurfellingum á byggingareitum. Einnig er 
umhverfisskýrsla lögð fram til kynningar.
Byggingareitir 3 og 4 sem sýndir eru á uppdrætti 
eru felldir niður, gata suð-austur af byggingareit 
6 verður felld niður og stofnstígur meðfram 
Kalkofnsvegi veður framlengdur út Geirsgötu en 
stofnstígur yfir torg TRH út Austurbakka er felldur 
niður þar sem torgið í heild er m.a. ætlað gangandi 
og hjólandi vegfarendum.. Að- og frákeyrsla í 
bílahús í Tryggvagötu verður færð í Pósthússtræti. 
Tryggvagata austur af Póstuhússtræti verður 
einbreið en var áður tvíbreið að inn- og útkeyrslu 
bílahúss. Stærð skipulagsreits breytist lítillega og 
stækkar um u.þ.b. 1.700 m² vegna niðurfellingar 
göngubrúar og bílastæða austast í Tryggvagötu.
Tillögur að verulegum breytingum á hönnun 
þessara svæða skulu lagðar fyrir skipulagsráð 
til samþykktar og staðfestingar í borgarráði sem 
breytingar á deiliskipulagi. 
 Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna

Tillagan liggur frammi í þjónustuveri  Reykjavíkur-
borgar að Borgartúni 12-14, 1. hæð, virka daga kl. 
8:20 – 16:15, frá 17 júlí 2010 til og með 27. ágúst 
2010. Einnig má sjá tillöguna á heimasíðu sviðsins, 
www.skipbygg.is. Eru þeir sem telja sig eiga 
hagsmuna að gæta hvattir til að kynna sér tillöguna. 
Ábendingum og athugasemdum við tillöguna skal 
skila skriflega eða á netfangið skipulag@rvk.is,
til skipulags- og byggingarsviðs eigi síðar en 27. 
ágúst 2010. Vinsamlegast notið uppgefið netfang 
fyrir innsendar athugasemdir með tölvupósti. Þeir 
sem eigi gera athugasemdir innan tilskilins frests, 
teljast samþykkja tillöguna. 

Reykjavík, 16. júlí 2010 
Skipulagsstjóri Reykjavíkur
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