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Fasteignasalan Fold er með til 
sölu þriggja herbergja útsýn-
isíbúð á þriðju hæð í lyftuhúsi 
með bílskúr í Grafarholti.

Komið er inn í anddyri með 
beykiparketi. Eldhús er með 
beykiinnréttingu og borð-

krók. Stofa er með útsýni yfir sjó-
inn og Esjuna. Svalir eru í vestur 
frá stofu. Hjónaherbergi er með 
góðum skápum og útsýni yfir 

Esjuna. Barnaherbergi er með 
parketi. Baðherbergi er með flís-
um og sturtuklefa. Innréttingar 
eru frá Ormsson. Innangegnt er 
inn í sérbílskúr frá sameign. Í 
kjallara er hjólageymsla og sér-
geymsla.

Með Esjuna í augsýn
Íbúðin er á þriðju hæð og henni fylgir stæði í bílskúr.

heimili@heimili.is
Sími 530 6500
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Sverrir Kristinsson,
framkvæmdastjóri,
lögg. fasteignasali

Guðmundur
Sigurjónsson,
lögfræðingur,
lögg. fasteignasali

Þorleifur St. 
Guðmundsson,
lögg. fasteignasali

Kjartan Hallgeirsson,
lögg. fasteignasali

Geir Sigurðsson,
lögg. fasteignasali

Hilmar Þór 
Hafsteinsson,
lögg. leigumiðlari,
lögg. fasteignasali

Magnús Geir 
Pálsson,
sölumaður

Þórarinn M. 
Friðgeirsson,
lögg. fasteignasali

Jóhanna
Valdimarsdóttir,
gjaldkeri

Elín Þorleifsdóttir,
ritari

Reykjavík

Frá 1957
Elsta starfandi fasteignasala landsins
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VH ehf · Njarðarbraut 11 · 260 Reykjanesbæ · Sími 864-2400 · Sími í verslun 527-2400

SUMARTILBOÐ - GESTAHÚS 25 m²

kr. 1.599.000,- án fylgihluta
kr. 1.859.000,- með fylgihlutum 
og byggingarnefndar teiknisetti.

www.volundarhus.is

Vel valið fyrir húsið þitt

www.volundarhus.is

TILBOÐ - BARNAHÚS 2,1m²

34 mm bjálki / Tvöföld nótun

TILBOÐ - GARÐHÚS 9,9 m² - án gólfs

SUMARTILBOÐ
Á GESTAHÚSUM OG GARÐHÚSUM

VH
/

1
0

-1
1

kr. 139.900,- án fylgihluta
kr. 159.900,- m/fylgihlutum

Úrvals pallaefni og undirstöður á 
sumartilboði. Sjá nánar á heimasíðu:

Frí heimsending á 
GARÐHÚSUM
á allar þjónustu-
stöðvar Flytjanda

40 % afsláttur af 
heimsendingu á 
GESTAHÚSUM
á allar þjónustu-
stöðvar Flytjanda

70 mm bjálki / Tvöföld nótun

kr. 329.000,- án fylgihluta
kr. 339.000,- m/fylgihlutum

28 mm bjálki

Vinsælu barnahúsin komin aftur

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki
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BÍLAR &
FARATÆKI

Vinna vinna vinna 
vinna...!!!

Dísel VW TRANSPORTER DOUBLE CAB 
TDI AUTOMATIC. Árgerð 2001, ekinn 
171 Þ.KM, DÍSEL, SJÁLFSKIPTUR. Verð 
1.280.000. Rnr.112940 Til sýnis og sölu 
hjá Bílalíf. Sjá fleiri myndir á www.
bilalif.is

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík

Sími: 562 1717
Opið virka daga 10-18

www.bilalif.is

M-Benz C 200 Kompressor Avantgarde 
(NEW) 02/2008 ek 28 þ.km, Leður, 
lúga, 17 álf , bluetooth ofl verð 6.5 m. 
áhv. 3 m. ath skipti

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.

Sími: 567 2000
www.bilfang.is

MMC ECLIPSE. Árgerð 2000, ekinn 
118 þ.mílur, BENSÍN, Sjálfskiptur. 
Tilboðsverð 890.000. Rnr.110520

MMC PAJERO DID 3.2 DÍSEL GLX 
33“. Árgerð 2003, ekinn 162 þ.km, 
DÍSEL, Sjálfskiptur. Verð 2.890.000. 
Rnr.100007

KNAUS 410 MUSTANG. Árgerð 1998, 
Verð 1.690.000. Rnr.110614 Mjög fal-
legt hús

Bíla og vagnasalan
Funahöfða 1, 110 Reykjavík

Sími: 5272424
www.bilaogvagnasalan.is

FORD EXPLORER LTD 4X4 Árgerð 2006. 
Ekinn 71 þ.km Verð kr. 4.290.000.

LAND ROVER RANGE ROVER SPORT 
SUPERCHARGED Árgerð 2006. Ekinn 
35 þ.km Verð kr. 5.990.000.

Höfðahöllin
Tangabryggja 14-16, 112 Rvk.

Sími: 567 4840
www.hofdahollin.is

M.BENZ E240. Árgerð 2000, ekinn 187 
þ.km, BENSÍN, Sjálfskiptur. Verð 1.090þ 
Tilboð 990þ Rnr.151895 Er á staðnum 
Óskum eftir bílum á staðinn og á sölu-
skrá okkar www.hofdabilar.is

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík

Sími: 577 4747
www.hofdabilar.is

 Bílar til sölu

FORD E150 ECONOLINE 
FERÐABÍLL!

Ford Econline 7 manna ferðabíll, árg. 
04 ek 56 þ. km. mað háum toppi. uppl.
í Bílasalan Planið S. 517 0000

Til sölu Toyota Land Cruiser 90, árg. 99. 
Breyttur 35“, ekinn 186þús. km. Sk. 11“ 
V. 1850þ. Uppl. í s. 899 0427

Til sölu MMC Pajero Sport TDI President, 
árg 2000, ekinn 167þ, leður, topplúga , 
ný dekk, álfelgur,krókur. Vel með farinn 
bill, sk á ód, uppl. í s: 892 1116 & 892 
5005.

Til sölu Lexus SC 430, árg. 2003, ekinn 
aðeins 17þ km, einn með öllu, nið-
urfellanlegur toppur, navi, uppl. í s: 
892 1116.

TILBOÐ: Toyota Tacoma 4x4 Doublecab. 
Sýningareintak með 2ja milljón króna 
afslætti. Vel búinn með dráttarbeisli, 
ljóskösturum, leðuráklæði, lituðu gleri, 
geislaspilara, fjarstýrðum samlæs-
ingum, og rafmagni í öllu. Útvegum 
fólksbíla, jeppa og pallbíla frá öllum 
helstu framleiðendum á betri verðum. 
Fáðu verðtilboð á netinu eða sím-
leiðis. Hundruð ánægðra viðskipta-
vina. Islandus automunda.com Sími 
5522000.

 0-250 þús.

Lancer árg‘92 sk‘11 ek 178 þús smur-
bók,sjálfsl.,heilsárs dekk,blár,verð 170 
þús,uppl, s. 777-5066

Holy Space tjaldvagn árg. 97 upphækk-
aður. á stærri dekkjum og loftpúð-
um. Verð 250.000.Nýskoðaður. Gsm 
8931500

 2 milljónir +

TILBOÐ: Toyota Highlander glæsileg-
ur fjórhjóladrifinn lúxusbíll með spar-
neytinni HYBRID vél, notar um 40% 
minna eldsneyti en Toyota Landcruiser 
og sambærilegir bílar. Gríptu sýningar-
eintak með 3ja milljón króna afslætti. 
Útvegum fólksbíla, jeppa og pallbíla 
frá öllum helstu framleiðendum á betri 
verðum. Fáðu verðtilboð á netinu eða 
símleiðis. Hundruð ánægðra viðskipta-
vina. Islandus automunda.com Sími 
5522000

 Bílar óskast

Óska eftir að kaupa bíl á verðbilinu 25-
250þús, má þarfnast lagfæringa. Uppl. 
s. 615 1810

Golf, Polo, Micra eða 
Lancer óskast

Árg. 1998-2002 fyrir 100-300 þúsund. 
Helst í góðu lagi en má þarfnast lag-
færinga. Uppl. 772-5450

Óska eftir EXPLORER Er með VW Passat 
station árg2002 +1-400.000 uppí uppl. 
8926537

Óska eftir bíl,verð allt að 800 þús, VW 
gólf, Póló-Subaru uppl. s. 777-5066

 Jeppar

Gullmoli! Toyota Land Cruiser GX ‚05, 
dísel ek. 68 þús. auka miðstöð. Einn 
eigandi.Verð 5.150 þús. S.893 5358.

 Fornbílar

Aðeins þrír jeppar óseldir. Willys CJ24 
óvenju fallega uppgerður og góður. 
Willys CJ2A mjög vel uppgerður, ný 
skúffa - nýjar blæjur. Vel ný upptekin 
Willys Overland station ‚60. Ekkert ryð, 
nýuppgerð hurri cane vél. Allir skráðir 
fornbílar. Allir á númerum og tryggðir. 
Uppl. í s. 898 8577.

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

Ó.E að kaupa miðlungs sendibíl eða 
lítin, m/ stöðvarleyfi. Uppl. í S. 899 
2420

 Mótorhjól

Honda CRF150 2008 árgerð. Geggjuð 
græja, aðeins notuð í 8 tíma, hjólið er 
eins og nýtt. Komið með Fat Bar stýri. 
Verð: 600,000 en á tilboði núna á 
520.000 S.8961312

Til sölu glæsilegt Yamaha V-Star 1100 
Classic árg.2005 hlaðið aukahlutum. 
Innflutt 2007. Upplýsingar í 841 7012

Honda CRF250R árg‘07. Ekið 14,2 tíma. 
Mjög vel með farið. verð 570uppl í 
6615121

KAWASAKI Á 600.000!
Kawasaki KX250F árg 2008 ekið ca 55 
klst óbrjótanleg haldföng ný olía gott 
hjól verð aðeins 600.000 staðgreitt 
uppl.í síma 861 7600.

Vandaðar Vespur. Notuð Peugeot speed 
flight 2. Auðveldar í akstri, sparneytnar 
, Áreiðanlegar, Kostar ný um 480 þús., 
þessi á 250 -stgr. afsl. Uppl. í s. 551 
7678 & 898 8577.

Til sölu Honda Valkyrie Rune, árg. 
2005, ekið aðeins 3þ. km, einn eig-
andi, fallegasta hjól landsinns, uppl. í 
s: 892 1116.

 Fjórhjól

Mikið úrval aukahluta fyrir fjórhjól og 
vélsleða. Msport hefur opnað verslun 
að Auðbrekku 10, kóp. Opið 17:30 -
20:00 alla virka daga. www.msport.is

Til sölu Suzuki King Quat 700 ‚07. Ek. 
5þ. Clutchkitt, tölvukubbur, 26“ dekk, 
2stk bensínbrúsar. ATH. að taka endur-
ohjól upp í. Uppl. í S. 696 1597.

 Reiðhjól

Kría Hjól 
 Eina sérhæfða hjóla-
smíðastofa landsins!

Alhliða hjólaviðgerðir-Sérsmíðum hjól- 
Gerum upp hjól Fagþjónusta á góðu 
verði Kría Hjól-Hólmaslóð 2 og Ármúla 
42 kriacycles.comS: 534 9164 / 659 
1595.

 Kerrur

HUMBAUR álkerrur. 13“ dekk. Verð frá 
165.000 kr. www.topplausnir.is Lyngás 
8, Garðabæ s: 898-7126

 Hjólhýsi

Mikið úrval af fellihýsum á skrá og á 
staðnum, sjá söluskrá www.bilabank-
inn.is Vegna mikillar sölu vantar allar 
gerðir af fellihýsum, hjólhýsum, húsbíl-
um og tjalvögnum á skrá og á staðinn.

Bílabankinn
Breiðhöfða, 112 Reykjavík

Sími: 588 0700
Opið 12-16 laugardaga

www.bilabankinn.is

Til sölu Hjólhýsi Knaus sport 2008 frá 
Víkurverk. Mjög vel með farið og lítur 
út eins og nýtt, alltaf geymt í upphit-
uðu húsnæði á veturnar. Húsið er vel 
búið með ýmsum aukabúnaði svo sem 
markisu, hjólagrind, sjónvarpsloftneti, 
230v, rafmagnshitun ( ultra heat ) 
og fl. Verð 2.950 miljónir stgr. uppl. í 
s.860 7778.

Hobby hjólhýsi 650 KFMe 18 ferm. 
Isabell fortjald. Húsið er nýskráð 2005 
enn fyrst skráð í lokárs 1998. Húsið lítur 
mjög vel út ný skoðað án atugas. verð 
2.200.000 upp. 8922568 - 8640972

Hobby 560 ukf 2007.Mjög lítið notað 
hús með öllum aukahlutum. Verð 3,5 
mil. 865-5218

Hobby exelant easy árgerð 2004 til sölu.
Breidd 2,3 m, þyngd 1,500 kg. Stórt for-
tjald, gaseldavél, ísskápur, gasmiðstöð, 
örbylgjuofn, rafmagnsvatnshitari, 12v 
og 220 v rafkerfi. Upplýsingar í síma 
898 7327.

HYMER NOVA S 545 nýskráð 2009 , 
sólarsella, markísa,hliðar omfl hjárfest-
ing á hjólum verð 5390 áhv lán 2,5 millj 
uppl í síma 6945056 Pálmi

 Fellihýsi

Til sölu Palomino 4103 10f m/for-
tjaldi,sólarsellu og fl.Vel með far-
ið,tilbúið í ferðalagið,ekkert áhv.Verð 
1.900.000.stgr uppl.í s:6986309

 Vinnuvélar

 Lyftarar

Körfubílaleigan.
Ódýr og góð þjónusta. Vinnuhæð 32 
metrar. Sala og leiga. S. 893 3573.

 Bátar

Lífbátar frá 159.900kr, blautgallar frá 
34.900kr, Þurrgallar m/öndun 69.900kr, 
Barnavesti m/100N floti 9.900kr, 
Sæþotuvesti 9.900kr, Gasbjörgunarvesti 
(180N) 17.800kr. Fullt af vörum á www.
gummibatar.is. Gúmmíbátar & Gallar S: 
5711020

Smáauglýsingasíminn 
er opinn alla daga kl. 8–17

Smáauglýsingasíminn er 512 5000 
smaar@frettabladid.is / visir.is

Afgreiðslan er opin:
alla virka daga   8–17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is
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● PARKETTIÐ HREINSAÐ  Við dagleg þrif á olíubornu parketti 
ætti að nota ryksugu eða þurrmoppu en strjúka ætti yfir þá fleti sem á 
koma mikil óhrein-
indi með rökum 
klút. Hins vegar 
ætti ekki að blaut-
skúra olíuborið 
parkett. Hafa ber í 
huga að þegar gólf 
er þvegið þá þorn-
ar viðurinn, þess 
vegna er mikil-
vægt að nota réttar 
sápur til að halda 
æskilegu rakastigi viðarins. Þó þarf einnig að passa upp á að nota ekki of 
mikið af sápu því þá er hætta á að fita setjist á yfirborð viðarins.

Heimild: www.pm.is

● SKREYTT MEÐ MINNING-
UM  Skreytingar á heimilum þurfa 

ekki að vera flóknar. Hægt er að draga 
fram gamla hluti úr bernsku sinni eða frá 

fyrsta heimilinu og nota til skrauts. Finnið hlut 
sem ykkur þykir vænt um, eins og gamla eld-

húsvog, teketil eða blómavasa og gerið að 
helsta skrauti stofunnar. Svo má bæta við 
nýjum fylgihlutum í bland við þann gamla.

● HREINN KÆLISKÁPUR  Við affrystingu kæliskápa þarf að huga 
að ýmsu og gott er að ganga skipulega í verkið.

Best er að byrja á því að henda gömlum afgöngum og grænmeti, 
einnig þeim matvörum sem komnar eru fram yfir síðasta neysludag.

Ekki er gott að nota sterk hreinsiefni, matarsódi og vatn er ágætis 
kostur. Ef sápan er þó notuð verður að passa að skola kæliskápinn vel 
á eftir en sápan getur skilið 
eftir lykt sem sest í mat-
vælin.

Skál með heitu vatni 
neðst í kæliskápnum flýtir 
fyrir affrystingunni. Hár-
blásari getur einnig flýtt 
fyrir en þá verður að passa 
að blása bara á málmfleti.

Heimild: www.leidbein-
ingastod.is

Garðkönnur sem ekki eru lengur í notkun geta 
verið fallegt skraut. Mikil prýði getur verið að því 
að koma gömlu garðkönnunni fyrir á einhverjum 
góðum stað og jafnvel setja nokkur blóm 
í hana. Hugsanlega 
er hægt að grípa til 
hennar í neyð en ef 
engin þörf er á því getur ver-
ið ágætt að setja nokkra steina 
í botninn á henni svo hún haldist 
örugglega á sínum stað. - eö

Nýtt hlutverk

Garðkönnur í sterkum og fallegum litum lífga upp á garðinn.
NORDICPHOTOS/GETTY IMAGES

SANYL
ÞAKRENNUR

• RYÐGA EKKI
• PASSA Í GÖMLU RENNUJÁRNIN
• STANDAST ÍSLENSKT VEÐURFAR
• AUÐVELDAR Í UPPSETNINGU
• ÓDÝR OG GÓÐUR KOSTUR

Auglýsingasími

Allt sem þú þarft…


