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Fasteignasalan Miklaborg hefur til sölu fallegt 
270 fm einbýlishús með tvöföldum bílskúr við 
Sunnuflöt í Garðabæ.

E ignin skiptist í forstofu, snyrtingu, hol, stofu, 
borðstofu, eldhús, þvottahús, sjónvarpshol, 
þrjú herbergi, fataherbergi, tölvukrók og bað-

herbergi. Húsið er teiknað af Kjartani Sveinssyni 
arkitekt, er með gott útsýni og fallega lóð.

Komið er inn í flísalagða forstofu með skápum.  
Snyrtingin er flísalögð og það er holið einnig.  Stof-
urnar eru sérlega rúmgóðar og er fallegt Drápuhlíð-
argrjót á vegg í stofu.  Útgangur út á pall í vesturátt 
frá stofunni.  Eldhúsið er með flísalögðu gólfi með 
efri og neðri skápum og flísum á milli.  Í eldhúsinu er 
bæði háfur og góður borðkrókur. Inn af eldhúsinu er 
þvottahús með útgangi út á baklóð.  Gengið er úr hol-
inu upp í rúmgott sjónvarpshol með flísalögðu gólfi 
og arni. Svalir eru út af stofunni til suðurs og eru 

þær mjög sólríkar.  Herbergin eru þrjú og mögulegt 
að fjölga þeim. Eru tvö þeirra með korklögðu gólfi og 
skápum og eitt parketlagt og með fataherbergi inn af 
og tölvukrók.  

Þak hússins er nýlegt og óregonfura í öllum glugg-
um. Húsið er tilbúið til afhendingar samkvæmt sam-
komulagi. 

Útsýni og sólríkar svalir
Húsið er teiknað af Kjartani Sveinssyni arkitekt.

MÁVAHRAUN 25 - HAFNF. 
OPIÐ HÚS Í DAG KL. 18-19

Opið hús

  HOLTSBÚÐ - GARÐABÆ
Vorum að fá í einkasölu einbýlishús á einni 
hæð ásamt góðum bílskúr, samtals 160 
fm. Frábær staðsetning. Stofa, borðst., 3 
góð herbergi, baðherb., sauna. Góð suður 
verönd og garður. Stutt í skóla og þjónustu. 
Miklir stækkunarmöguleikar. Skipti ath. 
Verð 39,8 millj. 

Á þessum vinsæla stað, einbýlishús á 
einni hæð ásamt stórum bílskúr, samtals 
186 fm. Stofa, borðst., 5-6 herb, eldhús, 
þvottahús, baðherb., gestasnyrting. Flísar 
og parket. Góð hellulögð s-verönd. Laust. 
Skipti á minni eign ath. Verð 42,8 millj.   

Einb.

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

Stórglæsilegt 296 fm 
einbýli
Glæsilegt útsýni
Allt hið vandaðasta
Frábær staðsetning
5 svefnherbergi
Innbyggður bílskúr

Fallegt 270 fm einbýli
Ein eftirsóttasta gatan í 
Garðabæ
Þrjár stofur og þrjú 
herbergi
Eignin snýr til suðurs
Tvöfaldur bílskúr 

v. 69,5 m.

MIKLABORG - ÖRUGG SALA - MIKLABORG - ÖRUGG SALA - MIKLABORG - ÖRUGG SALA

Sunnuflöt Vatnsendablettur

v. 88,9 m.

Stangarholt

5 herbergja 110 fm.
Stór bílskúr 30 fm.
Möguleiki á útleigu
Góður staður 

v. 25,9 m. 

Klukkurimi

4ra herbergja
Stór pallur
Vandaðar innréttingar
gólfefni og tæki
góð herbergi

v. 24,4 m. 

Gullengi

3ja-4ra herbergja íbúð
Lítið fjölbýli
Frábært útsýni
Gott skipulag 

v. 24,9 m. 

Laugarnesvegur

Björt og vel skipulögð
3ja herbergja 80 fm
Endaíbúð
Nýtt eldhús

v. 17,9 m. 

v. 0,0 m.

Ásgarður

Gott 130 fm raðhús
Góð staðsetning, 
fallegt útsýni
Suðurgarður
Aukaíbúð í kjallara.
Skipti óskast á 
glæsilegu sumarhúsi

Bleikjukvísl

Glæsilegt einbýli
Vel staðsett í Reykjavík
Hornlóð
3ja herbergja aukaíbúð
Tvöfaldur bílskúr
420,9 fm skv. FMR

v. 88,0 m. 

Lækjarvað

Glæsileg 173 fm efri 
sérhæð
Bílskúr
Glæsilegar innréttingar
Íbúðin er öll hin 
vandaðasta

v. 39,5 m.

Steinagerði 

Frábær staðsetning
130 fm
Lítið einbýli m/bílskúr
Stór garður 

v. 36 m.

Langalína

Glæsileg 120 fm 4ra herb
5. hæð - glæsilegt útsýni
Tvö stæði í bílageymslu
Fullbúin án gólfefna 

v. 31,4 m.

Reynimelur 

Góð 3ja herb. íbúð á 
efstu hæð
Franskir gluggar í stofu
Bílskúr fylgir með
Góð staðsetning, auka-
herb. í risi

v. 24,9 m.

Gullsmári

Rúmgóð og vel skipulögð
3 - 4 herbergja
Lyftuhús og húsvörður
Vel staðsett 

v. 22,5 m.

Álfaborgir

Falleg 3ja herb endaíbúð
Frábært útsýni
Sérinngangur ínn í íbúð
Vandaðar innréttingar, 
eikarparket.

v. 19,9 m.

Auðarstræti 

Efri sérhæð og ris
Sérinngangur
Góður bílskúr
Sérlega glæsileg mikið 
uppgerð hæð
Alls 165,3 fm.

v. 39,9 m.

Reykás 41

Opið hús í dag
frá kl. 17–18
130 fm. íbúð á efstu hæð 
og ris
Góður bílskúr
Nýlega uppgerð að hluta
Glæsilegt útsýni 

v. 28,0 m.

Elín
Viðarsdóttir
lögg. 
fasteignasali

Óskar R. 
Harðarson
hdl. og lögg. 
fasteignasali

Jason
Guðmundsson
hdl. og lögg.
fasteignasali

Ragna S. 
Óskarsdóttir
MBA Löggiltur 
fasteignasali, 

Halldór Ingi 
Andrésson,
lögg. 
fasteignasali

Jón Sigfús 
Sigurjónsson
hdl. og lögg. 
fasteignasali

Hilmar 
Jónasson 
sölufulltrúi

Heimir H. 
Eðvarðsson 
sölufulltrúi

Ólafur 
Finnbogason
sölufulltrúi

Safamýri - sérhæð

Neðri sérhæð og bílskúr
4 svefnherbergi
Uppgert eldhús
Gott hús

v. 37,0 m.

Hvassaleiti 

Góð 127 fm, 4-5 herb. 
íbúð
21,6 fm bílskúr.
Gott skipulag
Frábær staðsetning

v. 25,9 m.

Mikil eign, aldeilis stórglæsilegt 281 fm einbýlishús í Norðlingaholtinu.
Sérlega vandað hús með fimm svefnherbergjum, stofum, sjónvarpsholi 
og þremur baðherbergjum. Stór timburverönd við húsið og heitur pottur. 

 v. 83,3 m.

Þingvað

Kögursel

2ja hæða parhús/bílskúr
Vel viðhaldið hús
Skjólsælt og gróið hverfi
Makaskipti koma til 
greina

v. 36,4 m.

OPIÐ HÚS
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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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Stórhöfði 33
110 Reykjavík

Stórglæsilegt skrifstofu / verslunar / lagerhúsnæði

Stærð: 870,7 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 2001
Brunabótamat: 171.050.000

Verð: 0

Til  leigu  eða  sölu  frábærlega  staðsett  verslunar  og  lagerhúsnæði,  alls
870,7fm  til  sölu  (1.217fm  til  leigu)  á  tveimur  hæðum  með  mörgum
innkeyrsludyrum að Stórhöfða í Reykjavík.  Efri hæðin (götu-skrifstofuhæðin)
er  343fm  með  frábæru  útsýni,  sex  skrifstofuherbergjum,  kaffistofu  og
fundarherbergi.   Lagerhúsnæðið (neðri  hæðin)  er  alls  527,7fm með 5 metra
lofthæð og stóru útisvæði.  Hillur og rekkar geta fylgt.  Húsið er klætt að utan
með viðhaldsfrírri álklæðningu og álgluggum og er í mjög góðu ástandi. Allur
frágangur  húsnæðisins  er  vandaður.   Aðkoma  að  húsinu  er  góð,  næg
bílastæði og tenging við helstu umferðaræðar mjög góð.

Hverfið  er  eftirsótt  og  hentar  mjög  vel  fyrir  ýmis  konar  atvinnustarfsemi.
Margar verslanir, heildsölur og skrifstofur eru í götunni. Starfsemi er í húsinu
allan sólarhringinn.  Tölvulagnir eru góðar í húsinu.
Allar  frekari  upplýsingar  gefur  Bergur  Steingrímsson  í  s.  896-6751.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Bergur
Steingrímsson

Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

bergurst@remax.is

Til leigu eða sölu - frábær staðsetning !

RE/MAX Lind - Bæjarlind 4 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

8966751
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S. 562 1200   862 3311

Kári Fanndal Guðbrandsson,
Sigrún Sigurpálsdóttir,

lögg. fasteignasali.

Ásgarður
Raðhús, tvær æðir og kjallari, samt. 129,6 fm. 
Hús á frábærum stað. Á hæðinni er stofa, eldhús 
og forstofa. Á efri hæð eru 3 herbergi og bað. Í 
kjallara er þvottaherbergi og geymslur (hægt að 
gera herbergi).  Laust. Verð 24,9 millj.  

Stakkahlíð, glæsiíbúð
Efri hæð, 3ja herbergja íbúð, 125,9 fm með 
geymslu.  Tvö stæði í bílageymslu.  Íbúðin, sem 
er í nýlegu fallegu húsi, skiptist í rúmg. stofu og 
opið eldhús, stórt hjónaherbergi og rúmgott 
barnaherbergi, baðherbergi, þvottaherbergi og 
gang. Mjög vönduð og falleg eign.   Verð 34,0 
millj.

Sæviðarsund
Raðhús, hæð og kjallari með 3 íbúðum, 
samtals 289 fm. Mjög gott hús fyrir t.d. stór-
fjölskylduna.  Verð 53,0 millj. 

Dalaland
Höfum í einkasölu góða 2ja herbergja íbúð á 
1. hæð (jarðhæð) á góðum stað. Laus fl jótlega.  
Verð 12,9 millj.  

SKIPALÓN,  Hafnarfi rði,  fyrir  50 +
Höfum til sölu glæsilegar 2ja, 3ja og 4ra herbergja íbúðir fyr-
ir 50 ára og eldri. Mjög vandaðar íbúðir, fl estar með tveimur 
baðherbergjum, tvennum svölum og stæði í bílageymslu. 
Öll tæki í eldhúsi.  Þetta eru frábærar íbúðir á einstöku 
verði.  Stór lán geta fylgt. Dæmi um verð: 4ra herbergja, 
127,9 fm íbúð á 2. hæð kr. 26,9 millj.  

 Við sýnum þegar þér hentar.  

Skipalón
Stórglæsileg, ný 3ja herbergja 
99,1 fm íbúð á 5. hæð, efstu, í 
álklæddu fjölbýlishúsi. Íbúðin 
er stór stofa, tvö rúmgóð 
svefnherbergi, baðherbergi, þvot-
taherbergi og forstofa. Vandaðar 
innrétting með öllum tækjum, 
m.a. kæli-/frystiskápur og up-
pþvottavél. Fallegt eikarparket. 
Stórar svalir. Útsýni. Útborgun 
aðeins rúmar 2,2 millj. Stæði 
í bílageymslu. Íbúð fyrir allan 
aldur.  Verð 23,0 millj.
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Hjálparsveit Skáta er í húsnæði hjá Eik fasteignafélagi sem sérhæfir sig í rekstrarleigu atvinnuhúsnæðis.
Við bjóðum m.a. húsnæði sem hentar vel fyrir bæði hjálpfúsar hendur og risatrukka. Einnig er í boði húsnæði
fyrir verslanir, lagerhald, skrifstofur, veitinga- og skemmtistaði og margt fleira. Ef þú ert að efla starfsemina,
flytja, stækka, endurskipuleggja eða hefja rekstur er Eik með rétta kostinn fyrir þig.

Hafðu samband við sérfræðinga okkar í síma 590 2200.



BÍLAR &
FARATÆKI

NISSAN TERRANO. Árgerð 2005, 
ekinn 132 þ.km, DÍSEL, 5 gírar. Verð 
2.190.000. Bílabankinn S 588-0700 
Sjá myndir www.bilabankinn.is Skoðar 
skipti 865-7539

Bílabankinn
Breiðhöfða, 112 Reykjavík

Sími: 588 0700
Opið 12-16 laugardaga
www.bilabankinn.is

SUZUKI GRAND VITARA LUXURY V6. 
Árgerð 2007, ekinn 59 Þ.KM, BENSÍN, 
SJÁLFSKIPTUR. Verð 3.490.000. 
Rnr.250107.Sjá fleiri myndir á www.
bilalif.is

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík

Sími: 562 1717
Opið virka daga 10-18 laug. 

12-16.
www.bilalif.is

Skráðu þinn bíl núna með mynd á 
bilfang.is ef það gerist þá gerist það 
hjá okkur!

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.

Sími: 567 2000
www.bilfang.is

Vorum að fá aftur þessar frábæru 50cc 
Vespur, sem slógu svona rækilega í 
gegn í fyrra. Búið að setja í þær racing 
kveikju CDI. Til í svörtu og beinhvítu. 
Verð 298.000.- Síðan eigum við líka 
eingöngu tvær Hybride 50cc vespur, 
sem ganga bæði fyrir rafmagni og 
bensíni, litur svart/grá/rauðar. Verð 
298.000.-

Vorum að fá í hús, stórar og rúmgóðar 
50cc Vespur á 16“ dekkjum, með racing 
kveikju CDI. Í tveimur litum rauðum og 
bláum. Verð aðeins 329.000.-

Mótorsport ehf
Síðumúla 34, 108 Reykjavík

Sími: 567 1040
Öll viðgerðarþjónusta á 

staðnum
www.motorogsport.is

 Bílar til sölu

V.W. Caravelle 4x4 Dísel 9 manna árg 
98. Verð 350 þ. Uppl. s. 698 4323 s. 
897 6269.

Subaru legacy árg‘98, ek 157þ. ssk. 
Ný skoðaður. V. 300-350þ. Uppl í s. 
892 4387

 0-250 þús.

toyota carina 2l. sjsk. 96“ ek 190 þús. 
skoðaður verð 250 þús. s.6935383 
björn

 500-999 þús.

Toyota RAV4‘01 ek. 107þ km. Sjálfsk. 
Ný skoðaður. Hiti í framsætum. Verð 
1.100þ / 850þ stgr. s. 8642075

 Bílar óskast

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

Kaupi bíla sem þarfnast lagfæringar, 
á ca. 20-120 þús. Stgr. Uppl. í s. 896 
6744.

Óska e.að kaupa Skoda Octavia árg. 
2000 eða yngri. Ekki staition. Uppl. í 
s: 866 0471.

 Jeppar

MITSUBISHI PAJERO INSTYLE LÚGA 33‘‘ 
ár 08 ekinn 30 þús. verð 7.9m upls s. 
660 1304

Toyota RAV4‘01 ek.107þ km. Ný skoð-
aður. Sjálfsk. V+S dekk. Hiti í fram-
sætum. Verd 1.100þ/ 850þ stgr. s. 
8642075

 Hópferðabílar

Til sölu BOVA FL12 50 manna árg 2000.
ekinn 390 þús. Uppl. S: 615 2700.

 Vörubílar

Varahlutir -Varahlutir
Nýjir, uppgerðir og einnig notaðir vara-
hlutir fyrir flestar gerðir vinnuvéla og 
vörubíla. Útvegunarþjónusta, lagervör-
ur, áratuga reynsla S: 897-1050 -696-
1050. okspares.os@simnet.is

 Mótorhjól

Ný Polaris 850 Touring 2010, hvít 
númer, Vökvastýri, 70hp, verð 2.590 
þús Sjá www.motorhjol.net, nánari 
upplýsingar í 824 6600.

HONDA GOLDWING „06 (07) mikið 
króm og aukahl, engin sk 3,8 milj uppl 
í GSM 6980700

 Kerrur

Álkerra heildarþyngd 750 kg. Burðargeta 
581 kg. Verð 238.460 kr. www.topp-
lausnir.is s:898-7126

 Hjólhýsi

Til sölu Adria Classica 613 pk. Alde 
hitakerfi, gólfhiti, Sólarsella og fl. Árg. 
‚07 Uppl. í s. 696 9503.

 Vinnuvélar

Sláttutraktór óskast! Vel með farinn 
sláttutraktór óskast. Upplýsingar í síma 
863-6373

 Lyftarar

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

 Bátar

Handfærarúllur
BJ5000 Handfærarúllur. Sjóvélar ehf. 
553 3311 www.sjo.is

Koparskrúfur beint frá framleiðanda 
oskar@somiboats.is eða 004670405 
1340

6 tonna bátur til sölu. Tilboð óskast, 
Skipti athugandi. Uppl. í s. 849 3230.

 Bílaþjónusta

Gerðu felgurnar eins og 
nýjar!

Níðsterkt Powdercoat WWW.duft.is 
Sími 512 4460.

 Varahlutir

Startarar og alternatorar
Fyrir f lestar gerðir 
Fólksbíla,jeppa,vörubíla og vinnuvélar, 
varahluta og viðgerðaþjónusta. Gerum 
föst verðtilboð í viðgerðir þér að kostn-
aðarlausu. Ljósboginn yfir 50ár í þjón-
ustu við bíleigendur! Bíldshöfða 14 sími 
553-1244.

partabílar.is 770-6400
Er að rífa Swift 05-09, Grand Vitara ‚05 
Yaris ‚05 BMW 525 disel ‚02 Honda Civic 
‚97 Renult Kango ‚99, Dodge Carvan ‚97 
og Nissan Primera ‚99, almera ‚99, 
Peugot 306 ‚98. Kia Spotage ‚00, Jeep 
Grand Cheroke 4,7 ‚99 Kaupum bíla 
í niðurrif.

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

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

VW, Skoda, Audi. 
 S. 534 1045

Varahlutir í VW, Skoda og Audi bíla. 
Kaupum bíla til niðurrifs. Bílabúið, 
Suðurhella 10, Hfj.

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

Varahlutir í MMC Space Wagon ‚97, 
Yaris ‚00, Hatcback ‚96, ‚97 1600, Xli 
1300 ‚94, Escord ‚98. Accent ‚95 & ‚97. 
Impreza ‚99. Legacy ‚96. Almera ‚98. 
Carina ‚97, Vento ‚97, Lanos ‚99, Elantra 
Wagon ‚97, Civic ‚99. Golf ‚95. Kaupi 
bíla til niðurrifs. S. 896 8568.

555 6666
Partahúsið erum að rífa Bens 200 
Compreser árg ‚05, Bens CLS 500 ‚04, 
H1 Bensín ‚99, I30 ‚08, Berglingo ‚04, 
Partner ‚04, Galant ‚97-02, Audi A4 ‚96-
03, Caddy ‚99-07, Man TGA 530 ‚05, Og 
fl. bílar. Hvaleyrarbraut 20, 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.

 Hjólbarðar

Dekkjavélar
Affelgunar og Ballancevélar, einnig 
tveggjapósta bílalyftur. S: 696-1050 
okspares.os@simnet.is

ÞJÓNUSTA

 Veislusalir

Veislusalur til leigu með eða án veit-
inga. Uppl. s. 696 2242.

 Hreingerningar

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

A-Ö Þrif & Hreinlæti Sími 
662 0 662

Hreingerningar, Flutningsþrif, 
Gólfbónun, Teppahreinsun og 
Húsgagnahreinsun.

 Garðyrkja

Smávélaviðgerðir, viðgerðir á utan-
borðsmótorum: Garðsláttuvélar, sláttu-
orf, sláttutraktorar, jarðvegsþjöppur, 
dælur, kerrusmíði, Gokart þjónusta, 
keðjusagir, rafstöðvar, einnig úrval af 
notuðum sláttuvélum. Vélverk JS S. 554 
0661. www.velaverkjs.is

Trjáklippingar og fellingar, laufahreins-
un, stéttahreinsun, þökulagnir, girð-
ingasmíði, jarðvegsvinna og margt 
fleira. Garðar best ehf s. 698 9334 
gardarbest.is netfang: gardarbest@
gardarbest.is Facebook: Garðar best.

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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Tökum að okkur allt sem viðkemur 
garðinum, auk allrar almennrar smíða-
vinnu - lögg. húsasmíðameistari. Vanir 
menn, snör handtök. Sælugarðar s. 
824 1238.

Trjáklippingar / fellingar 
/ sláttur

Öll almenn lóðaumhirða. Sláttu-og 
garðaþjónustan. S. 577 4444 & 892 
9999.

Trjáklippingar
Trjáfellingar og öll almenn garðavinna. 
Eiríkur Sæland garðyrkjufræðingur s. 
848 1723.

Smágröfuþjónusta, hellulagnir, dren-
lagnir og öll almenn lóðavinna. Vönduð 
og góð vinnubrögð. Erum með vörubíl 
með krana. SS Hellulagnir. 691 8907. 
Sjá nánar á www.sshellulagnir.is

 Bókhald

FRAMTAL 2010
Góð og traust þjónusta fyrir ein-
staklinga og verktaka. Vönduð 
vinna. Ódýr þjónusta. Sæki um 

viðbótarfrest fram í maí. 
Opið einnig um helgar.

Framtalsþjónustan, Ármúla 19, 
S: 533 1533.

Account Bókhald og 
rekstrarráðgjöf slf.

Framtöl, M&A o.fl. S. 571 0040 
Vesturgötu 42.

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

Skattaframtal 2010
Bókhald,framtöl,stofnun fél,ársreikn.VSK 
uppgj, erfðarfjárskýrslur o.fl.HAGSTÆTT 
VERÐ. s. 517-3977,framtal@visir.is

 Fjármál

Rekstrar- og fjármálaráðgjöf til fyrir-
tækja og einstaklinga, í samstarfi við 
lögfræði-, skatta- og bókhaldsstofur. 
Einnig útreikningar og gagnaöflun vegna 
greiðsluaðlögunar, yfir 20 ára reynsla, 
sími: 577-7796, 770-7796,www.regis.is

 Málarar

Getum bætt við okkur inni- og útiverk-
efnum. Vönduð vinnubrögð og góð 
umgengni. Tilboð eða tímavinna. Lítið 
Mál ehf. S. 896 5758.

Málarameistari
Jón Ingvar Garðarsson málarameistari 
tilboð - tímavinna s. 896 6148.

 Búslóðaflutningar

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

 Húsaviðhald

ERU RENNURNAR FARNAR AÐ 
LEKA OG KOMINN TÍMI Á AÐ LAGA 
ÞÆR. Tek að mér Lagfæringar, 
Upppsetningar, Þakviðgerðir, Viðgerðar 
á Bárjárnsklæðningu og alla aðra 
Blikksmíðavinnu. Uppl. s. 694 8448 
Ólafur.

Steingæði ehf viðhalds-
þjónusta

Getum bætt við okkur í flísa-
lögn, múrverki, málingu, pípu-
lögn, glerísetningum og fleira. 
Sérhæfum okkur í lekavanda-

málum. Fljót og góð vinnubrögð. 
Komum og gerum tilboð að 

kostnaðarlausu.
Steingæði Uppl. í síma 899 

2924 
VISA - EURO - MASTER

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

N & V Verktakar ehf
Flísar - parket - gifs- steinslípun - 
gifsmúr - mála og margt fleira sem 
viðkemur húsaviðhaldi að utan sem 
innan. Frábært verð! Uppl. í s. 661 
3149.

Ryð og lekavarnir á 
þökum!

Við sérhæfum okkur í viðgerðum og 
málun á öllum stærðum og gerðum 
þaka. Varist kostnaðarsamar fram-
kvæmdir. Byggingarfélagið Reisir. S. 
773 4441.

Lekur þakið ?
Tek að mér að leggja P.V.C dúk á þök 
og bílskúra, erum líka í þakviðgerðum. 
Uppl. í s. 659 3598.

Málarameistari, múrarar, flísalagnir, 
parket, svo sem málun utan sem innan 
og steypumúr og margt fleira. s. 771 
6673.

 Stífluþjónusta

 Tölvur

Tölvuviðgerðir, vírushreinsun, gagna-
björgun. 18 ára reynsla, fínt verð, afsl. f. 
félaga ÖBÍ & FEB. Stefán S. 821 6839.

Tölvuviðgerðir, gagnabjörgun. Kem 
á staðinn. Gott verð. S. 699 6735 
Baldvin.

Vantar þig að láta gera við tölvu? Þá 
erum við rétta fólkið! Hafðu þá sam-
band við okkur í síma 8665000 eða á 
netfangið asdisjenna@simnet.is

 Nudd

Whole body massage. S. 849 5247.

Whole body massage. Frábært nudd, 
fullkomin þjónusta. Uppl. í s: 845-
9969

NUDD
Whole body massage. S. 841 8529.

Very good massage for men. Gsm. 
690 9182.

Gott nudd - good massage. S. 857 5015 
& 857 4850.

 Spádómar

Miðla til þín, því sem 
þeir sem farnir eru segja 

mér um framtíð þína.
Einkatímar.

Tímapantanir í s. 587 4517 Erla.

Spásíminn 908 5666. Stjörnuspá. Tarot. 
Ársspá. Draumráðningar, ást og pening-
ar. Andleg hjálp. Trúnaður.

Láttu spá fyrir þér beint á netinu. Live 
readings. www.spamidill.is

 Rafvirkjun

LOFTNET
UHF loftnet ódýrast fyrir allar 

íslenskar stafrænar rásir. 
Góð lausn eftir aftengingu 

„Breiðbands“.
Rafeindameistarinn ehf

898 4484

 Viðgerðir

Reiðhjóla og sláttuvéla-
þjónustan - enginn bið-

tími !
Tek við öllum gerðum af reiðhjólum 
og sláttuvélum. Einnig aðrar smávéla 
viðgerðir. Vagnhöfða 6, S. 821 0040.

 Önnur þjónusta

Tanka og pallaviðgerðir - Viðgerðir á 
ál-vélahlutum - Kerru viðgerðir - Öll 
almenn ál og ryðfrí smíði - 5 met. inn-
keyrsluhurðir - Áratuga reynsla.

KEYPT
& SELT

 Til sölu

Stamping Nail Art. Sími 897 0584 & 
578 5520. Heimilisfang Smiðjuvegi 
4(Græn Gata).

Tveir ónotaðir Víking björgunarbúningar 
til sölu, og rekakker fyrir skútur og 
handfæra báta, viðurkennt. Uppl. s. 
897-1071.

 Gefins

Óska eftir ísskáp og þvottavél gefins, 
má vera bilað. Uppl. í s. 896 8568.

 Óskast keypt

KAUPUM GULL - JÓN & 
ÓSKAR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

Jón og Óskar - jonogoskar.is 
s. 552-4910.

Kaupi gull !
Ég, Magnús Steinþórsson gull-
smíðameistari, kaupi gull, gull 

peninga og gull skartgripi. Kaupi 
allt gull, nýlegt, gamalt og illa 

farið. Leitið til fagmanns og fáið 
góð ráð.

Upplýsingar á demantar.is 
í s. 699 8000 eða komið 
í Pósthússtræti 13 ( við 

Austurvöll ), Verið velkomin

KAUPI GAMLA MYNT OG SEÐLA - Gull 
og minnispeninga Sigurður 8251016

Loftpressa óskast
Vantar 2500-3500 L af loftpressu. Uppl 
í s. 770 4477

 Til bygginga

Harðviður til húsabygg-
inga. 

 Sjá nánar á www.vidur.is
Vatnsklæðning, panill, pallaefni, park-
et, útihurðir, ofl. Gæði á góðu verði. 
Nýkomnar Eurotec A2 harðviðarskrúf-
ur. Penofin harðviðarolía. Indus ehf, 
Óseyrarbraut 2 Hf, Uppl.hjá Magnúsi í 
símum 660 0230 og 561 1122.

Til sölu Undirsláttarefni undir plötu, 
dregarar, járnstoðir, dokar, setur, 2*4, 
1*6 og vinnuskúr. S. 663 4736

Krossviður, kambstál, gips og fl. Uppl. í 
s: 555 7905 og www.ulfurinn.is

Óska eftir plötuvagni /gifsborði. S. 
8637249.

 Verslun

HEILSA

 Heilsuvörur

Aloe Vera Heilsunnar vegna Betri lífstíll 
- meiri orka. Magnús og Hlíf sjálfstæðir 
dreifingaraðilar 822 8244 www.flp1.is

www.toppform.is Lestu árangurssög-
urnar okkar á www.toppform.is

Botnlaus orka betri líðan! Herbalife 
Shapework. Heilsuráðgjöf og eftirfylgni. 
Kaupauki fylgir. Halldóra Bjarna hjúkr-
unarfræðingur. www.halldorabjarna.is 
S. 861 4019 & 868 4876.

Árangur með Herbalife í 30 ár. Pantaðu 
frían prufupakka. Edda Borg S. 896 
4662 www.lifsstill.is

Taktu þér tak! Með HERBALIFE nærðu 
árangri. Erla Bjartmarz S. 899 4183 
www.eco.is Ný netverslun: www.betr-
iheilsa.is/erla

 Fæðubótarefni

Viltu léttast? Eða þyngjast? Prófaðu 
Herbalife! Ólöf 861 5356, osa@
ismennt.is


