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Heimili fasteignasala er með á skrá fasteign við 
Klukkuberg 5 í Hafnarfirði.

Um er að ræða 126,3 fermertra efri sérhæð ásamt 
36,3 fermetra bílskúr, samtals 162,6 fermetrar í tví-
býlishúsi í Hafnarfirði. 

Fasteignin skiptist svo: Komið er inn á flísalagðan 
forstofugang. Á vinstri hönd frá forstofugangi er rúm-
góð parketlögð stofa og parketlögð borðstofa, upptek-
in loft með halógenlýsingu. Fallegt útsýni bæði yfir 

Hafnarfjörðinn, í átt að Suðurnesjum og einnig yfir 
höfuðborgina. Fjögur parketlögð svefnherbergi, öll 
með fataskáp fyrir utan eitt. Frá einu svefnherberg-
inu er gengið út á svalir. Flísalagt eldhús með sér-
smíðaðri innréttingu. Flísalagt þvottahús innan íbúð-
ar með innréttingu og glugga. Flísalagt baðherbergi 
í hólf og gólf, baðkar með sturtu, innrétting, gluggi. 
Bílskúrinn er með hillum, hita, vatni, rafmagni og 
sjálfvirkum hurðaropnara. Snjóbræðsla á bílaplani 
og útitröppum. 

Sérhæð með góðu útsýni

Fasteignasalan Torg og starfsfólk óskar 
viðskiptavinum sem og landsmönnum öllum gleðilegra jóla og 

farsældar á nýju ári.

Breiðavík  112 Reykjavík - 3ja herbergja  
Falleg 3ja herbergja íbúð með sér inngangi á 2. 
hæð ásamt geymslu og yfirbyggðu bílastæði við 
Breiðuvík 24 í Reykjavík. Íbúðin skiptist í forstofu, tvö 
svefnherbergi, þvottahús, baðherbergi, eldhús og 
stofu. falleg útsýni! Eignin er nýmáluð og laus til
afhendingar strax! V. 21,9 m. 5047

Stórikriki - neðri sérhæð
3ja-4ra herbergja íbúð á neðri hæð í tvíbýlishúsi 
með sér inngangi og góðum garði við Stórakrika í 
Mosfellsbæ. Íbúðin er skráð hjá Fasteignaskrá Íslands 
sem 58,4 m2, 2ja herbergja íbúð, en auk þess fylgir 
íbúðinni ca. 35 m2 ósamþykkt rými V. 19,8 m. 5072

Brúnastaðir 112 Reykjavík – Einbýlishús 
198,3 m2 einbýlishús á einni hæð við Brúnastaði 52 í 
Reykjavík. Íbúðin er skráð 159,8 m2 og bílskúrinn 38,5 
m2. Eignin skiptist í forstofu, baðherbergi/þvottahús, 
fjögur herbergi, þvottahús, búr, eldhús, baðherbergi, 
stofu, borðstofu og bílskúr. Húsið þarfnast 
standsetningar.
Eignin er laus til afhendingar strax! V. 43,6

 Miðholt - 2ja herbergja
Falleg 47,5 m2, 2ja herbergja íbúð á 3. hæð í þriggja 
hæða fjölbýli við Miðholt í Mosfellsbæ. Íbúðin skiptist 
í forstofuhol, baðherbergi, svefnherbergi, eldhús 
og stofu. Íbúðinni fylgir geymsla á sömu hæð með 
glugga. Íbúðin er staðsett í hjarta Mosfellsbæjar og er 
örstutt í alla þjónustu, samgöngur og skóla. 
Eignin er laus til afhendingar strax! V. 12,9 m. 5052
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Einar Páll Kjærnested
lögg. fasteignasali.

einar@fastmos.is

Falleg raðhús á einni hæð. Húsin skiptast
samkvæmt teikningu í forstofu, 2 
svefnherb., baðherb., eldhús, þvottahús, 
geymslu, stofu og borðstofu. Hiti í 
gólfum. Falleg hús á mjög góðu verði. 
Húsin eru fullbúin að utan og einangruð. 
Áhv. eru ca. 17,8 millj. kr. ÍLS lán. 

Hús tilbúið til innveggja. V. 20,6 m.

Hús tæplega tilbúið til innréttinga, 
innveggir komnir, tilbúnir undir 
sandsparstl. V. 23,9 m

Laxatunga - Raðhús

Mjög falleg 2ja herbergja, 118,9 m2 íbúð 
á jarðhæð ásamt stæði í bílageymslu, 
við Hofakur 1 í Garðbæ. Rúmgóð og 
glæsileg íbúð með fallegum innréttingu. 
Parket er á öllum gólfum nema í forstofu, 
þvottahúsi og baðherbergi, þar eru flísar. 
Áhvílandi er ca. 23,5 milljón kr. lán frá 
Íbúðalánasjóði. 
Íbúðin er nýmáluð og laus til 
afhendingar strax. V. 25,7 m. 5069

Hofakur 1 - 2ja herb.m/stæði í bílageymslu

Gott iðnaðarhúsnæði við Völuteig 1 í 
Mosfellsbæ sem er búið að skipta í tvær 
einingar og eru inngangar í það vestan 
og austan megin húsins. Samtals er 
húsnæðið skráð samkvæmt Fasteignaskrá 
Íslands 160,8 m2. Stórar innkeyrsludyr og 
góð birta. Samkvæmt mælingu eiganda 
þá skiptist húsnæðið vestan megin í ca. 
65 fm vinnslusal og ca 18 fm milliloft. 
En austan megin í 45 fm vinnslusal og 
36 fm milliloft. Ath. að þessar stærðir 
eru gólfflatarmál að innan, en ekki birt 
flatarmál. V. 19,9 m.

Völuteigur - Atvinnuhúsnæði

Fallegt 199,2 m2 einbýlishús með innbyggðum bílskúr við Leirvogstungu 
2 í Mosfellsbæ. Bjart og rúmgott hús með fallegum innréttingum og 
gólfefni. Mikil lofthæð með fallegri lýsingu er í húsinu. 
Eignin er laus til afhendingar strax. V. 44,9 m. 5078

Kvíslartunga 39 - Parhús 

Leirvogstunga - Einbýlishús

250,6 m2 parhús á tveimur hæðum með bílskúr við Kvíslartungu 
í Mosfellsbæ. Húsið er skráð samkvæmt Fasteignamati ríkisins 
217,7 m2 og bílskúrinn 32,9 m2. Húsið sem er timbureiningahús 
er tæplega fokhelt í dag og afhendist í núverandi ástandi. 
Byggingarefni og einangrun sem er í húsinu og fylgir það með í 
kaupunum. V. 23,9 m. 5009

Esjumelur - Atvinnuhúsnæði
452,0 m2 iðnaðarhúsnæði á 3.000 m2
lóð við Esjumel 7 í Reykjavík (Kjalarnesi) 
Húsið er einn stór vinnslusalur og opið 
er inn í tvær útbyggingar.  Á efri hæð er 
kaffistofa.  Þetta er eign sem bíður upp á 
mikla möguleika. 
Eignin er laus til afhendingar strax V. 
31,0 m. 4952
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Atvinnuhúsnæði óskast til kaups

Fyrir fjársterkan viðskiptavin okkar leitum við 
að c.a. 400 atvinnuhúsnæði sem henta myndi 
fyrir rekstur heildsölu. 

Staðsetnig á Höfuðborgarsvæðinu.

Upplýsingar veitir Runólfur á Höfða  gsm. 892 7798 
eða runolfur@hofdi.is. 

Ármúla 19 – Sími 575-8500 Pálmi Almarsson, lögg.fasteignasali

Fasteignamiðlun sendi öllum sínum 
viðskiptavinum og landsmönnum öllum ósk um 

gleðileg jól og farsæld á nýju ári. 
Þökkum viðskiptin á árinu sem er að líða. 



Ásland – Mosfellsbær.
Mjög fallegt 242,3fm parhús með aukaíbúð og innbyggðum bílskúr. Glæsilegt 
útsýni. Fallegur garður. V-49,9millj.

Seljabraut – Reykjavík.
Gott 236,5fm endaraðhús með nýstandsettri auka-íbúð í kj. ásamt 28,6fm 
stæði í bílageymslu. Íbúð í kj. er 3 herb. en hin 7 herb. V-36,9millj.

Dvergholt – Hafnarfjörður.
Vel skipulögð 106,7fm 4ra herb.íbúð á 3 
hæð. Stórar suð-vestur svalir með fallegu 
útsýni. Hús og sameign til fyrirmyndar. 
Eignin er laus strax. V-24,9millj.

Lækjasmári – Kópavogur.
Mjög falleg 68,9fm 2 herb. íbúð á 3 hæð 
í góðu húsi. Sérinngangur af svalagangi. 
Góðar suður-svalir. Sérmerkt bílastæði. 
V-16,8millj.

Furugerði – Reykjavík.
Mjög vel skipulögð 101,6fm 4ra herb.endaíbúð á 1 hæð með suðursvölum. 3 
svefnherbergi.  Fallegt útsýni. Vinsæl staðsetning.

Laugateigur – Reykjavík.
Mjög vel skipulögð 75,5fm 3 herb.íbúð í 
kj. á þessum vinsæla stað. Hús og íbúð til 
fyrirmyndar. V-18,5millj.

101 REYKJAVÍK
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L a u g a v e g u r  6 6  • 1 0 1  R e y k j a v í k  •  S í m i  5 1 1  3 1 0 1  • F a x  5 1 1  3 9 0 9  • w w w . 1 0 1 . i s • 1 0 1 @ 1 0 1 . i s
Helgi J. Jónsson

 Sölumaður / helgi@101.is
Leifur Aðalsteinsson

 Framkvæmdastj./Sölum.
  leifur@101.is

Helgi J. Jónsson
Sölustjóri
helgi@101.is

Leifur Aðalsteinsson
Löggiltur fasteignasali
leifur@101.is

Tryggvagata – Reykjavík.
Mjög falleg 44,5fm studioíbúð á 5 hæð 
(efstu) í góðu lyftuhúsi. Góðar suður svalir. 
Suðurhlið hússins er nýlega tekin í gegn. 
V-13,5millj.

 

Vagnhöfði 
408 fm í kjallara. 

Stangarhylur 
440 fm innkeyrsludyr.

Lyngás 
330 fm innkeysludyr. 

Laugavegur 
240 fm skrifstofuhúsnæði.

Tunguháls 
800-2000 fm atvinnuhúsnæði.

Vínlandsleið 
verslunar- og skrifstofuhúsnæði.

Vegna mikillar sölu 
bráðvantar okkur allar 

tegundir eigna til sölu. 

Mikið er spurt eftir 

eignum í 101-105-107.

Atvinnuhúsnæði 
Til leigu

Austurbrún – Reykjavík.
Glæsileg mjög mikið endurnýjuð 78,8fm 3 
herb.risíbúð á vinsælum stað.
Eignin skiptist í : Stofu/borðstofu, bað, eld-
hús, 2 herbergi, geymslu. Eignin er nánast 
öll endurnýjuð. Eignin er laus. V-22,9m. 

Kirkjuteigur – Reykjavík.
Falleg rúmgóð og björt 73,2fm 3 herb. 
íbúð í kj. á vinsælum stað. Eignin er mikið 
endurnýjuð ásamt húsi að utan. V-19,9millj.

MIKLABORG - ÖRUGG SALA  -  MIKLABORG - ÖRUGG SALA

569-7000 | Síðumúli 13 | www.miklaborg.is

Íbúðarhúsnæði óskast til leigu!
Óskum eftir húsnæði til leigu á svæði 101...108, 170 eða 200...203 fyrir 
starfsmann alþjóðastofnunar. Eignin þarf að uppfylla eftirfarandi skilyrði:

 • Gott aðgengi fyrir fatlaða

 • Tvö baðherbergi, lágmark.

 • 4-5 svefnherbergi

 • Laus til afhendingar í byrjun næsta árs

 • Leigutími 12 mánuðir

 • Einbýli, rað og parhús koma til greina. Stór íbúð eða hæð 
  verður skoðað.

Leiguverð á mánuði er allt að 450.000 þúsund fyrir rétta eign.Nánari 
upplýsingar veitir Óskar R. Harðarson löggiltur fasteignasali í síma 661-2100.

MIKLABORG - ÖRUGG SALA  -  MIKLABORG - ÖRUGG SALA

ANDRI

BOGI

FINNBOGI

Gleðileg jól

Skipholti 29a • Sími: 530 6500 • www.heimili.is

Heimili fasteignasala óskar viðskiptamönnum sínum og landsmönnum öllum 
gleðilegrar hátíðar og farsældar á komandi ári. 

Áfram sem áður tileinkum við okkur drengskap og gjörvileika í okkar vönduðu 
vinnubrögðum. Með áreiðanleika og bjartzýni heilsum við nýju ári og nýjum 

og gömlum viðskiptamönnum.

Þú færð Fréttablaðið á kostnaðarverði á 120 stöðum 
um land allt. Nánari upplýsingar á visir.is/dreifing



Óskum viðskiptavinum okkar nær og fjær og landsmönnum öllum gleðilegra jóla



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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SÍMI 5 900 800
Ólafur B. Blöndal, löggiltur fasteignasali.

Starfsfólk fasteign.is þakkar viðskiptin á árinu og óskar landsmönnum gleðlegrar hátíðar og farsælla fasteignaviðskipta á komandi ári

...styrkir Skógræktarfélag 
Reykjavíkur!

Magnús Einarsson
Löggiltur Fasteignasali

897 8266
magnus@landmark.is

Friðbert Bragason
820 6022

fridbert@landmark.is

Sigurður Samúelsson
Löggiltur Fasteignasali

896 2312
sigurdur@landmark.is

Þórarinn Thorarensen
770 0309

th@landmark.is

Rúnar Árnason 
842 5886

runar@landmark.is

www.landmark.is - sími: 512 4900 - Bolholti 4

Allir viðskiptavinir sem setja eign 
í sölu fram að jólum fá veglega 

gjöf fyrir alla fjölskylduna; 
Gjafabréf fyrir ógleymanlega 

stund í jólaskóginum í Heiðmörk, 
piparkökur, kakó, jólasveinar og 

ykkar eigið jólatré!
Hringdu núna í síma 512 4900!

Fasteignir.is er stærsti og ítarlegasti húsnæðisvefur á Íslandi, með yfir 16 .000 eignir á skrá.

Eini vefurinn með allar sölueignir á skrá
Lifandi og uppfærður leiguvefur
Fjölbreyttar upplýsingar í boði fyrir kaupendur, seljendur og leigjendur
Opin hús, myndasýningar og þjónustusíður fyrir húseigendur

Þú færð góð ráð um fasteignaviðskipti og aðstoð við leigu á íbúð.
Þú finnur draumaeignina þína á fasteignir.is.

...ég sá það á Vísi

FFFFaFaaaaaaFFFaFF steignir

Eini
Lifa
Fjöl
Opi
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STÆRSTI HÚSNÆÐISVEFUR 
LANDSINS

Fasteignir.is
fylgir Fréttablaðinu 

á mánudögum.



með ómótstæðilegri jóladagskrá
Heitt kakó, smákökur, kerti og spil eru ómissandi hluti af dagskrá jólanna rétt eins og sígildar 

jólamyndir í bland við það nýjasta og ferska á Stöð 2. Styttum biðina fyrir þau yngstu með vönduðu 
talsettu barnaefni, upplifum hátíðlega tónleika og hjúfrum okkur öll saman undir hlýju teppi og 

njótum þeirra 200 frábæru kvikmynda sem eru á dagskrá í desember á Stöð 2 og Stöð 2 Bíó.

VILDARÁSKRIFT AÐ STÖÐ 2 INNIHELDUR AUK STIGVAXANDI AFSLÁTTAR. 512 5100   STOD2.IS   VERSLANIR VODAFONE   VERSLANIR OG ÞJÓNUSTUVER SÍMANS 800 7000

Ómissandi þættir og kvikmyndir

Hátíðlegir jólatónleikar

Frumsýnum yfir 20 stórmyndir

Vandað talsett barnaefni



BÍLAR &
FARATÆKI

Bílabúð Benna ehf.
Bíldshöfða 10, 
Sími: 587 1000
www.benni.is

ATH. ERUM FLUTT AÐ SKÚLAGÖTU 19

Hringiðan Internetþjónusta
Skúlagata 19, 101 Reykjavík

Sími: 525 2400
WWW.HRINGIDAN.IS

Ford Escape Limited 4x4 Árgerð 
07/2008, ekinn 117þ.km, sjálfskiptur, 
leður, fallegt eintak. Ástandsskoðun 
til og bíllinn er á staðnum! Frábært 
verð aðeins 2.990.000kr! Raðnúmer 
151202. Sjá nánar á www.stora.is

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 5861414
Myndeftirlit á plani
http://www.stora.is

Fjölbreytt og góð þjónusta. Góð sala 
í hjólum. Komdu við, láttu okkur 
ástandsskoða hjólið og/eða selja fyrir 
þig. Það er alltaf kaffi á könnunni.

Harley-Davidson umboðið
Grensásvegi 16, 108 Reykjavík

Sími: 510 9090
http://www.harley-davidson.is

Rafvespurnar komnar!
Ný sending af rafvespum komnar. Sama 
verð og síðast. Verð 139.900kr.

City Runner ehf
Síðumúla 34, 108 Reykjavík

Sími: 567 1040
Öll viðgerðarþjónusta á 

staðnum
 

Skráið bílinn frítt hjá okkur!!, Vegna 
góðrar sölu vantar okkur allar gerðir bíla 
á skrá, Komdu á staðinn, sendu okkur 
skráningar á 100bilar@100bilar.is eða í 
síma 5179999, 100bílar.is,

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardaga 12-16
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

OpelCorsa 1,4 ‚97 5 dyr, Ek. 131þ. 
Nýskoð. Vetrardekk fylgja. Gæðaeintak. 
V. 230þ. S. 869 9918.

Ford F350 King Ranch 2008 með öllu. 
Góð 37“ dekk og fallegar felgur, bretta-
kantar, pallhús og margt fleira. Ekinn 
46000 km. Bíll í toppstandi og nýskoð-
aður. Ekkert áhvílandi og skipti koma til 
greina. Upplýsingar í síma 8216386.

Góður disel Musso
Musso disel árg.‘98. sjálfsk. ek. 190 
þús. sk.‘11. Krókur. Gott staðgreiðslu 
verð. Uppl. í s. 891-9847

Til sölu Chevrolet Matiz árg.‘06 ek. 128 
þús. Ný tímareim, vatnsdæla og altena-
tor. Sumar&vetradekk fylgja. Verð 650 
þús staðgr. Uppl. 845-3126

 0-250 þús.

Subaru Legacy 4x4 Tilboð 
250þús !!!!!!

Subaru Legacy Station 2.0, 4x4, árg ‚98 
ekinn 235þús, beinskiptur, dráttarkrók-
ur, skoðaður 2011, ný kúpling!,bíllinn 
lítur vel út og er mjög góður í akstri, 
Tilboðsverð aðeins 250þús, uppl í 
s:659-9696

190 þús á nýjum vetra-
dekkjum!

NISSAN ALMERA 1,4 árg‘99 ek.200 
þús,skoðaður 2011,á nýjum harðkorna 
vetrardekkjum! ásett verð 350 þús 
TILBOÐ 190 ÞÚS! s.841 8955

Smábíll sem eyðir litlu 
170 þús!

Ford Fiesta 1,3 árg.‘97 ek. 135 þús. 
skoðaður 2011 fínasti snattari sem eyðir 
litlu! Verð 170 þús. S. 841 8955.

Vegna flutninga er til sölu Hyundai 
Accent árg 1999, ekinn aðeins 117þ. Bíll 
í góðu standi. Verð 200 þ. Upplýsingar 
í síma 8647848

 Bílar óskast

Óska eftir Toyota Yaris árg. ‚03-05 ssk. 
og 4dyra staðgr. í boði uppl. 699 
8968.

Óska eftir toyotu á 2-300þús. 
Upplýsingar í S:8957506

Vantar bíl, 0-200 staðgr.
Vantar bíl á verðinu 0-200. Skoða allt. 
Jeppa, fólksbíl. Má þarnast lagfæringar. 
Sími 857 9326.

Óska eftir Kia grand sportage Eða sam-
bærilegum jeppling ekki eldri en 2000 
Allt að kr. 400 þús. staðgreitt Hafið 
samband í síma 8207575

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

Óska eftir bíl, 30-150 þús. Má þarfnast 
lagfæringar. Uppl. í s. 868 8565.

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Kerrur

HESTAKERRUR.
Nýjar og notaðar 3, 4 og 5 hesta 
kerrur. Íslensk framleiðsla Upplýsingar: 
8941236 mosblikk@mosblikk.is

Vinnsælu netakerrurnar komnar aftur 
á frábæru verði stutt kr 179,999 löng 
kr 229,999

 Hagkaup, sími 563-5000.

 Vinnuvélar

BRAVISOL INNILYFTURNAR - PASSA 
INN UM 90CM HURÐARGÖT OG FARA 
Í 4,9m VINNUHÆÐ. DAGLEIGA AÐEINS 
KR. 4900.+vsk DS-LAUSNIR EHF 561-
8373 www.dslausnir.is

 Lyftarar

Innfluttir notaðir TOYOTA rafmagnslyft-
arar 1,0-2,5 T. Gámagengir. Lyftihæð allt 
að 4,7 mtr. Til afgreiðslu strax. Orkuver 
ehf. Smiðjuvegi 11 Kópavogi. s. 534 34 
35 myndir á: www.orkuver.is

 Varahlutir

Kaupum Toyota bíla. Opið virka daga 
9-18. Við erum þjónustuaðilar fyrir 
Úrvinnslusjóð. Eigum bíla til sölu. 
Bílapartar, Grænamýri 3, Mosfellsbær.

Bílapartasala
Höfum opnað varahlutasölu með 
notaða varahluti í nýlega bíla www.
netpartar.is

VW, Skoda, Audi, vara-
hlutir og viðgerðir 

 S: 534 1045
Varahlutir í VW, Skoda og Audi bíla. 
Kaupum bíla til niðurrifs. Sérhæfum 
okkur einnig í viðgerðum á sömu teg-
undum. Bílabúið, Suðurhella 10, Hfj.

Bílhlutir, Kaplahrauni 14, 
S. 555 4940.

Sérhæfum okkur í Volkswagen, Skoda 
og Daihatsu. Eigum einnig varahluti 
í fleiri tegundir bíla. Kaupum bíla til 
niðurrifs.

Partahúsið - S. 555 6666
VW Bora, Golf, Passat, Caddy, Audi 
A4. Hyundai Getz H1, Starex, Santa 
Fe, I30. Honda Jazz, CRV. Toyota 
Avensis, Yaris. M.Benz margar gerð-
ir. Fiat Punto. Suzuki Swift. Chevrolet 
Lacette. MMC Galant, Pajero. Citroen 
Berlingo. Daihatsu Terios. Peugot 206. 
Man 26530 árg.‘05. Musso og margt 
fleira. Kaupum bíla til niðurrifs. S. 555 
6666 & 898 8835. Hvaleyrarbraut 20 
Hafnarfirði.

Hringbraut.is 
 Varahlutasala

Eigum til notaða bílavarahluti. MMC, 
VW, Skoda, Toyota, Peugeot, Honda, 
Renault ofl . hringbraut.is S.420-1200

Renault traffic árg‘06 , VW Fox árg‘06, 
Fiet Pundo árg‘07, Honda Crv árg‘00, 
Nissan Patrol árg‘96, VW Caddy árg‘00-
08, Skoda Octavia árg‘98-08, Mercedez 
Benz árg‘05 og margir fleiri bílar. 
Partahúsið S. 555 6666

Partabilar.is 770-6400 
Lónsbraut 6 Haf.

Erum að rífa bmw525d 02 lanos 98-
02 carvan97 neon01 mondeo98 jeep 
grand 00 kia sportage 99 mazda323 96 
m.benz e 1980 almera 99 terrano 01 
vectra 99 twingo 99 felisia97 swift 05-
2010 xl7 05yaris 05 vw lt 35 98 kango 
99 primera diesel 99 fiesta 98.balleno 
99 caddy 02 Kaupum bíla í niðurrif eða 
uppgerðar.

Varahlutir í VW Golf, Polo,Yaris, Fiat 
Brava og Kangoo. Viðgerðir. Gírkassar. 
Bremsuviðgerðir, renni diska og skálar. 
Kaupi bíla. Uppl. í s. 892 7852.

Partatorg.is Notaðir varahlutir í ýmsar 
gerðir nýlegra bíla. partatorg@parta-
torg.is 565-6020.

ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

Pípulagnir
Faglærðir píparar geta bætt við sig 
verkefnum í bæði viðhaldi og nýlögn-
um. Vönduð vinnubrögð. Upplýsingar í 
síma 663 5315.

Faglærðir Píparar
Tökum að okkur viðhald og nýlagn-
ir, vönduð vinnubrögð mikil reynsla. 
Pípulagnaþjónusta Reykjavíkur S: 770 
4499.

 Hreingerningar

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

Vy-þrif ehf.
Öll almenn þrif regluleg ræsting sam-
eigna verðtilboð. Sími 512 4010 www.
vy.is

A-Ö Þrif & Hreinlæti 
Sími 662 0 662

Hreingerningar, Flutningsþrif, 
Gólfbónun, Teppahreinsun og 
Húsgagnahreinsun.

 Bókhald

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

 Málarar

Málningaþjónusta 
Reykjavíkur 20% afsláttur 

fyrir eldri borgara, 
öryrkja og húsfélög.

 Fagleg vinnubrögð. Margra ára reynsla. 
Fáðu tilboð strax í dag, þér að kostnað-
arlausu. Haukur, S. 777 3374.

 Búslóðaflutningar

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

 Húsaviðhald

Húsaviðgerðir
Múrarar, málarar og smiðir með mikla 
reynslu í viðhaldi fasteigna geta bætt 
við sig verkum. Allt viðhald fasteigna 
inni og úti. Viðhaldsverk ehf S. 699 
0712 & 618 7712 verk@vidhaldsverk.is

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


