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 Fyrir veiðimenn

Super salmon fishing in Vancouver B.C. 
Kings up to 20 kg.Coho, Sockeye etc. 
Persons interested in forming a small 
party for July/Aug.2010 for 6 day’s 
fishing, 7 nights stay, please contact at 
; bjorn03@ru.is

 Hestamennska

EIK
Eik í hesthúsagrindur og veggjaklæðn-
ingar. Hefluð, nótuð og vel þurrkuð. 
Uppl. í s. 691 8842.

 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

Studio apt. and rooms with private 
bathroom for rent in Stapahraun 2 Hfj. 
Kitchen, washer, dryer and free inter-
net. Furniture if needed. Tel 893 6060.

2 herb. björt og falleg íbúð í Garðabæ 
til leigu. Stutt í alla þjónustu. 90þ. á 
mán. allt innif. S. 899 0764.

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.

Lítið herb. til leigu við HÍ og einnig 
70fm ný íbúð með húsgögnum í Hfj. 
Uppl. í s. 846 3748.

Lítil studíó - Miðb. Rvk. húsg. fylgja. 
leiga 60þ. með hússjóð. Uppl. í síma 
895 0482 e. kl. 17.

74 fm 2 herb. íbúð til leigu í Hafnarfirði. 
Sérinngangur, garður. Gæludýr velkom-
in. Uppl. í s. 695 1676.

Til leigu í Grindav. einbýlishús m/ 
2földum bílskúr, ásamt raðhúsi. Laus 
strax. Uppl. í S 897 1494.

 TIL LEIGU SNYRTILEG OG FULLB. 8-20 
FM. HERB. Í 105, ALLT INNIF. UPPL 
S.660-7799

Góð 3ja herb. íbúð á hrísateig til leigu. 
Uppl. í s. 892 2722.

2 herb. íbúð til leigu í neðra breiðholti. 
64 fm. Uppl. í S 565 6269.

Stúdíóíbúð í Mörkinni / Vogahv. ca 40 
fm. V. 56 þ. Eldri en 25 ára, barnlaus. 
F. reglus. einstakl. S. 898 7868 milli 
kl. 13-16.

 Húsnæði óskast

Vantar íbúð á höfuðborgarsvæðinu frá 
01.okt fyrir par með ungabarn og lítinn 
hund. Upplýsingar Ásmundur 6611758

Háskólakennari með ungling í mennta-
skóla leitar að 3 herb. íb. í Rvk. vestan 
Elliðarár. 70-90 þús. s: 864 0743 e. 
19:00.

Traust og heiðarleg, 2 manneskjur óska 
eftir 3 herb. íbúð í Rvk, róleg og ljós-
andi. 90-120þ./mán. gsm 663 9768 & 
sigurlina.pech@gmail.com.

 Atvinnuhúsnæði

Gott atvinnuhúsnæði til leigu, neðar-
lega á Skólavörðustíg. Uppl. í s. 899 
9760.

Óska eftir 30-60fm atvinnuhúsnæði í 
Mosfellsbæ eða nágr. á jarðhæð með 
innkeyrsludyr. S. 864 4030.

 Geymsluhúsnæði

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

Geymsluhúsnæðið 
Auðnum II, 190 Vogar.

Tjaldvagnar, fellihýsi, bílar, bátar, mótor-
hjól ofl. Uppl. í s. 864 3176

Geymsluhúsnæði
Geymi fellihýsi, tjaldvagna. Staðsetning 
Breiðholt. Uppl. í s. 892 4424.

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

Geymsluhús.is
Mjög gott 3000 m2 upphitað geymslu-
hús í Innri Njarðvík, hjólhýsi, fellihýsi, 
tjaldvagnar, bílar ofl. ATH!gott verð!! 
Uppl. í síma 770-5144 og 770-2175.

Hlýjar vagnageymslur
Í Borgarfirði. Löng reynsla, gott verð. 
Ferðavagnar bátar og fl. S. 663 2130 & 
magnus1220@hotmail.com

Tek í geymslu Tjaldvagna og Fellihýsi. 
Uppl. í s. 865 1166.

Geymslupláss
Upphitað á höfuðborgarsvæðinu. Pláss 
til 1. maí fyrir hjólhýsi, fellihýsi, tjald-
vagna eða annað. Verð 5000kr. á m2. 
Uppl. í s. 862 4685 / 893 9777.

Húsvagnageymslur í 
Keflavík

Frá sept til 1. maí, kr. 4200 á m2 vetur-
inn, rammgert, lyktarlaust og loftar vel 
um. Uppl. síma 421-2800 eða alex@
alex.is. Alex Bílahúsið.

Geymsla á farartækjum
Vetrargeymsla fyrir bíla, húsbíla, felli-
hýsi, hjólhýsi, tjaldvagna, ofl. Upphitað 
og vaktað húsnæði,Sanngjarnt leigu-
verð. Uppl. í s. 899 0274, Gylfi, eða á 
www.husbilageymslan.net“

HÚSVAGNAGEYMSLA
Upphitað og nýstandsett hús á 
Eyrarbakka. Hreint, þurrt og lyktarlaust. 
Sömu verð og í fyrra. 10% stgr.afsl. S. 
660-1060 & 564-6500

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

 Bílskúr

Óska eftir bílskúr helst í Hafnafirði eða 
nágrenni. Uppl. 892 2641

 Gisting

GISTING Í 
KAUPMANNAHÖFN 
 GÓÐ STAÐSETNING 

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

 Atvinna í boði

Pylsuvagninn í Laugardal
Óskar eftir rösku og áreiðanlegu starfs-
fólki í afgreiðslu. Lágmarksaldur 18 ára. 
Um er að ræða 1-3 virk kvöld í viku og 
aðra hverja helgi. Tilvalið fyrir skóla-
fólk. Vinsamlegast sækið um á www.
umsókn.foodco.is

Skólavefurinn
Skólavefurinn óskar eftir 

starfsfólki í úthringingar 2-3 
kvöld í viku. Föst laun í boði.

Hægt er að sækja um í 
thordur@skolavefurinn.is 
eða hafa sambandi í síma 

869-3333 eftir kl. 17.

Sushibarinn, Laugavegi 2 óskar eftir 
starfsm. í fulla vinnu og hlutastarf um 
helgar og kvöldin.Uppl eftir kl 16:30 
á staðnum

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

Óska eftir úthringjara fyrir öflugt fyrir-
tæki , góð laun og sveiganlegur vinnu-
tími, nánari upplýsingar Jóhann gsm: 
699-8828.

Kaffi Zimsen óskar eftir starfsfólki, 
barþjónar, fólk í uppvask og þjóna í 
sal. Upplýsingar veittar á kaffi Zimsen 
Hafnarstræti 18 Rvk eða í síma 771 
4603 frá kl 16 á daginn.

 Atvinna óskast

Starfsfólk frá Lettlandi óskar eftir vinnu 
á Islandi: smiðir, verkamenn, bilstjórar, 
fiskvinnslufólk o.fl. S.8457158

Vantar þig smið?
Smiður sem hefur mikla reynslu óskar 
eftir vinnu strax. S. 865 7293.

Pólskur karlmaður óskar eftir vinnu allt 
kemur til greina er vanur bílstjóri og 
laghenntur viðgerðarmaður akstur,bíla-
viðgerðir, fiskvinnsla eða hvað sem 
er kemur til greina upplýsingar í síma 
8991688 Íslenska 8676213 Pólska

 Tapað - Fundið

Einn bíllykill tapaðist 11./12. sept. 
Renault merktur á lyklakyppu. S. 661 
0408.

 Einkamál

Símaþjónusta 
Spjalldömur

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

Nýr íslenskur stenfumótavefur aðgang-
ur okeypis. Hittu nýja víni þér að kostn-
aðarlausu. http//:elska.pmabox.com

Atvinna

Uppboð

Tilkynningar


