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SÉRBLAÐ FYLGIR

BORGARFRAMKVÆMDIR Nú vinna
starfsmenn Reykjavíkurborgar að
því hörðum höndum að koma fyrir
nýjum gosbrunni í Tjörninni.
Brunnurinn er þýsk gæðasmíði að
sögn Arnar Sigurðssonar, stað-
gengils sviðsstjóra umhverfis-
sviðs. Ekki verður lengur þörf á því
að starfsmenn fari út í tjörn til að
koma gosbrunninum af stað því að

nýi brunnurinn er fjarstýrður og
hægt er að kveikja á honum með
einni símhringingu úr farsíma.
Spurður hvort það verði þá í verka-
hring borgarstjóra að setja gos-
brunninn af stað sagði Örn kankvís
að það gæti vel farið svo að hann
láti Steinunni hafa númerið. 

Bunan úr nýja brunninum
verður mun lægri en í þeim gamla

en Örn segir að borgarbúar hafi
margir hverjir kvartað yfir því að
hafa blotnað þegar þeir voru á
gangi umhverfis tjörnina þar sem
úða hafi lagt yfir svæðið.

Enn er ekki ljóst hvenær þýski
gæðabrunnurinn verður tilbúinn
að buna fyrir borgarbúa en Örn
býst við að það verði á allra næstu
dögum. – jse

Fjarstýrður gosbrunnur í Reykjavíkurtjörn:

Hægt a› bjalla eftir bununni

ÁLVER „Við höfum meirihluta í
stjórn Orkuveitu Reykjavíkur
fyrir ákvörðun um raforkusölu til
stóriðju og, ef af verður, til álvers
í Helguvík. Mér er hins vegar
kunn afstaða Vinstri-grænna til
stóriðju og veit að þeir vilja held-
ur staldra við. Ástæða þess að við
tókum ekki þátt í því að skrifa
undir viljayfirlýsingu um álver í
Helguvík ásamt Hitaveitu Suður-
nesja, Reykjanesbæ og Norðuráli
var sú að fleiri fyrirtæki hafa sett
sig í samband við okkur og óskað
eftir samstarfi og við erum að
skoða málið í heild sinni,“ segir
Alfreð Þorsteinsson, stjórnarfor-
maður Orkuveitunnar. 

Hann segir
ljóst að ef full-
trúi Vinstri-
grænna í
stjórninni muni
ekki greiða at-
kvæði með
slíkri tillögu sé
engu að síður
meirihluti í
stjórn Orku-
veitunnar og
ekkert því til
fyrirstöðu að
Orkuveitan komi að raforkusölu
og þátttöku í uppbyggingu stór-
iðju í landinu.

„Ég hef ekki trú á öðru en að

Orkuveitan muni koma að fram-
kvæmdum af þessu tagi. Ég geri
ráð fyrir því að sjálfstæðismenn
muni vilja vera með í meirihluta í
stjórninni um mál af þessu tagi
því það þætti sérstaklega nýmæl-
isvert ef þeir legðust gegn stór-
iðju og ekki síst þar sem um er að
ræða mikið hagsmunamál fyrir
Reykjanesbæ,“ sagði Alfreð.
Stjórnarformaður Orkuveitunnar
hefur tvöfalt atkvæðavægi í sex
manna stjórn fyrirtækisins.
Næsti stjórnarfundur í Orkuveit-
unni er 1. júní en þá er gert ráð
fyrir að málefni álvers í Helguvík
verði á dagskrá.              sjá síðu 4 

– hbg

Nýtt viðskiptablað

með Fréttablaðinu

alla miðvikudaga

Sögurnar • Tölurnar • Fólkið 

NÝ HLÝNAR NOKKUÐ NYRÐRA 
Bjart með köflum víða um land en hætt við
síðdegisskúrum. Hiti 6-12 stig að deginum
en nokkuð svalara að næturlagi.
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Á fullt erindi við okkur
í dag
Í kvöld verður
kvikmyndahátíðin
Reykjavík Shorts
and Docs form-
lega sett í Tjarnar-
bíói. Á hátíðinni verða sýndar
fimmtán íslenskar myndir.
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ALFREÐ
ÞORSTEINSSON

Tilhlökkun og kvíði
Gunnar Einarsson fagnar
tvöföldum
tímamótum um
þessar mundir. Í
gær tók hann við
sem bæjarstjóri
Garðabæjar og í
dag á hann
fimmtugsafmæli.   

TÍMAMÓT 20

Segir afstö›u Vinstri-
grænna engu skipta 
Alfre› fiorsteinsson segir ekki skipta máli flótt fulltrúi Vinstri-grænna í stjórn
Orkuveitunnar leggist gegn raforkusölu til álvers í landi Reykjanesbæjar. Gera
megi rá› fyrir stu›ningi sjálfstæ›ismanna sem eru hlynntir stóri›ju.

Dúx á kafi 
í tónlist

SIGRÚN KRISTBJÖRG JÓNSDÓTTIR:

» NÁM 

Ví›förlasta vespa
landsins t‡nd

VEÐRIÐ Í DAG

Dýr rauðvínsflaska:

Gert a› grei›a
120 flúsund
DÓMSMÁL Karlmaður á fertugsaldri
sem pantaði sér rauðvínsflösku á
Kaffi Reykjavík í janúar var dæmd-
ur fyrir að borga ekki flöskuna.

Maðurinn hélt því fram fyrir
dómi að hann hefði greitt fyrir
flöskuna með vöruskiptum og hefði
afgreiðslustúlka fallist á að fá ljóða-
bók í sínar hendur sem greiðslu fyr-
ir flöskuna. Héraðsdómur Reykja-
víkur féllst ekki á rök mannsins og
var hann dæmdur í gær til að greiða
fyrir flöskuna um fimm þúsund
krónur, 25 þúsund króna sekt í ríkis-
sjóð og 90 þúsund króna málsvarn-
arlaun skipaðs verjanda síns. - hb

NÝI GOSBRUNNURINN Starfsmenn Reykjavíkurborgar þurfa ekki að óttast volk og vosbúð þegar nýi gosbrunnurinn er kominn í gagnið
því þeir þurfa ekki lengur að vaða út í tjörn til að skrúfa frá vatninu. 

SNÆFRÍÐUR INGADÓTTIR:

Ferskleiki

og gæði

íslenskrar

matvöru

gerir hana

að úrvals kosti

fyrir heimilin

í landinu.
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Úttekt Hagstofu á ævilengd:

Íslenskir karl-
ar ver›a elstir
ÆVILENGD Lífslíkur íslenskra karla
hafa batnað mikið undanfarin ár og
mega þeir eiga von á því að verða
nær 79 ára gamlir. Það eru betri
lífslíkur en hjá kynbræðrum þeirra
annars staðar. Þetta er meðal þess
sem kemur fram í úttekt Hagstofu
Íslands á dánartíðni og ævilengd
sem birtist í gær.

Konur lifa þó lengur en karlar
en þær mega búast við því að verða
tæplega 83 ára gamlar. Lengi vel
voru lífslíkur íslenskra kvenna þær
mestu í heiminum en nú verma þær
sjötta sætið. – jse 

Vélknúin fisflugvél:

Lenti vi› Litlu
kaffistofuna
LÖGREGLUMÁL Lögreglunni á Sel-
fossi barst í gærkvöld tilkynning
um að svonefndu fisi, vélknúinni
svifflugvél, hefði verið lent við
Litlu kaffistofuna. Að sögn lög-
reglu mátti gera ráð fyrir að vél-
inni hefði verið lent þarna í neyð,
en þegar lögregla kom á staðinn
var vélin á bak og burt. Virtist
sem flugmaðurinn hefði gert sér
það að leik að lenda á þessum fjöl-
farna stað til að taka bensín.    - aa

Segir Garðar dómara
hata sína leikmenn
Ólafur Þórðarson, þjálfari
Skagamanna í Landsbanka-
deildinni, segir knattspyrnu-
dómarann Garðar Örn Hinriks-
son mæta hlut-
drægan til
leikja
Skaga-
liðsins.
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Eftirköst landsfundar Samfylkingarinnar: 

Allt a› flrjátíu segja sig úr flokknum
SAMFYLKINGIN Allt að þrjátíu fé-
lagsmenn hafa sagt sig úr Sam-
fylkingunni að loknum lands-
fundi flokksins um síðustu helgi.
Ingvar Sverrisson, fram-
kvæmdastjóri Samfylkingarinn-
ar, segir töluna ekki nákvæma og
ómögulegt sé að ráða í ástæður
fólks fyrir úrsögn.

Tvær ástæður fyrir úrsögn
eru þó taldar líklegri en aðrar. Í
fyrsta lagi megi búast við að fyr-
ir orð vina og kunningja hafi
nokkrir látið til leiðast að ganga í
Samfylkinguna til þess eins að
styðja annan hvorn frambjóð-
andann í formannskjörinu. Þeir
segi sig úr flokknum nú vegna

þess að þeir vilji ekki vera
flokksbundnir til frambúðar. Þá
er einnig talið líklegt að fáeinir
segi sig úr flokknum vegna óá-
nægju af ýmsum toga, meðal
annars vegna niðurstöðu í kjöri
til formanns og varaformanns og
jafnvel í aðrar trúnaðarstöður
innan flokksins.

Ingvar Sverrisson, fram-
kvæmdastjóri Samfylkingarinn-
ar, segir úrsagnirnar ekki óeðli-
lega margar miðað við heildar-
fjölda félagsmanna, en um tutt-
ugu þúsund flokksmenn fengu
send gögn til atkvæðagreiðslu í
formannskjörinu.

- jh

Enn stirt á milli Kína og Japans:

Rá›herra rauk burt úr heimsókn 
KÍNA, AP Wu Yi, varaforsætisráð-
herra Kína, rauf skyndilega opin-
bera heimsókn sína til Japans á
mánudag og afboðaði fund sem þá
stóð til að hún ætti með Junichiro
Koizumi, forsætisráðherra Japans.
Innt eftir skýringum á þessu til-
greindi Kínastjórn í gær reiði
vegna heimsókna japanskra ráða-
manna í hof þar sem minning jap-
anskra herforingja er heiðruð.
Talsmenn Japansstjórnar fóru
fram á afsökunarbeiðni af hálfu
Kínastjórnar fyrir vikið. 

Samkvæmt þeim skýringum
sem gefnar voru í gær reiddist
Kínastjórn ummælum sem jap-
anskir ráðamenn létu í heimsókn
Wu falla um heimsóknir sínar í Ya-
sukuni-hofið, þar sem þeir Japanar
sem fallið hafa á vígvelli liðinna
stríða eru heiðraðir, þar á meðal
dæmdir stríðsglæpamenn. Kín-
verska ríkisfréttastofan Xinhua

gagnrýndi Koizumi sérstaklega
fyrir ummæli sem hann hefði látið
falla um að hann sæi ekki hvers
vegna hann ætti að hætta að leggja
leið sína í hofið.

Atvikið sýnir glögglega að því
fer enn fjarri að gróið sé um heilt í
milliríkjadeilu asísku stórveldanna
tveggja, deilu sem blossaði upp í
síðasta mánuði þegar til múgæs-
ingarmótmæla kom í mörgum
borgum Kína. Tilefni mótmælanna
var að japönsk yfirvöld lögðu
blessun sína yfir sögukennslubók
þar sem fáum orðum er eytt í að
lýsa óhæfuverkum Japana þegar
þeir hernámu stóran hluta Kína í
síðari heimsstyrjöld. ■

Ræddi vi› suma um-
sækjendur en a›ra ekki
Ættlei›ingarnefnd ræ›ir vi› suma umsækjendur í málum sem koma fyrir 
nefndina, a›ra ekki. Hún er ekki í samvinnu vi› vi›komandi barnaverndar-
nefnd, a› sögn Margrétar Hauksdóttur formanns ættlei›ingarnefndar.

DÓMSMÁL Dómsmálaráðuneytið
sendir mál til umsagnar ættleið-
ingarnefndar í undanþágutilvik-
um og þegar vafi leikur á að skil-
yrði til veitingu leyfis til ættleið-
ingar sé fyrir hendi. Ættleiðingar-
nefnd fer ekki með mál í sam-
starfi við viðkomandi barna-
verndarnefnd hverju sinni, þar
sem verkefni hinnar síðarnefndu
er lokið, lögum samkvæmt, þegar
þar er komið sögu.

Þetta sagði Margrét Hauks-
dóttir, formaður ættleiðinga-
nefndar, innt eftir starfi nefndar-
innar. Hún kvaðst ekki vilja tjá
sig um það einstaka mál sem nú
væri fyrir dómstólum. Það snýst
um að barnaverndarnefnd Eyja-
fjarðar mælti með því að Lilja Sæ-
mundsdóttir mætti ættleiða barn
frá Kína. Ættleiðingarnefnd
mælti ekki með leyfi til ættleið-
ingar. Dómsmálaráðuneytið synj-
aði umsókn Lilju sem fór með
málið fyrir héraðsdóm.

„Þegar dómsmálaráðuneytið
vísar máli til ættleiðinganefndar
nefnir það þau atriði sem það vill
láta athuga,“ sagði Margrét.
Spurð hvort nefndin kallaði þá
viðkomandi umsækjanda og sér-
fræðinga til viðtals kvað Margrét
það fara eftir því hvað um væri að

ræða hverju sinni. „Við höfum afl-
að frekari upplýsinga og rætt við
sérfræðinga, svo og umsækjend-
ur í málum. Það fer eftir því um
hvað er verið að fjalla hverju
sinni. Ég hef ekki athugað það ná-
kvæmlega en get trúað að það
gerist í um það bil helmingi mála.
Það er engin skylda hjá okkur að
kalla umsækjendur fyrir. Við eig-
um einungis að gæta þeirra sjón-
armiða að hvert mál sé rannsakað
með nægjanlegum hætti og
tryggja að fullnægjandi upplýs-
ingar liggi fyrir, sem byggja megi
umsögn nefndarinnar á.“

Spurð hvort það gæti ekki
reynst erfitt að ljúka því sem
ráðuneytið teldi ábótavant í rann-

sókn máls, án þess að kalla fyrir
viðkomandi sérfræðinga og/eða
umsækjendur, sagði Margrét það
fara eftir því hvað verið væri að
athuga. Líta yrði á hvert mál með
heildrænum hætti.

Spurð hvort í umræddum tíu
málum hefði verið stuðst við fyr-
irliggjandi umsagnir barnavernd-
arnefna vísaði Margrét á ráðu-
neytið. Það tæki ákvörðun um að
senda mál til ættleiðingarnefnd-
arinnar og hefði þá sínar forsend-
ur fyrir því.

Björn Bjarnason dómsmála-
ráðherra kvaðst ekki vilja tjá sig
um mál sem væri fyrir dómstól-
um.

jss@frettabladid.is

Viðræður R-listans:

Dagur tekur
ekki flátt
R-LISTAMÁL Dagur B. Eggertsson,
fulltrúi óháðra í borgarstjórn
Reykjavíkur, á ekki aðild að við-
ræðum R-listaflokkanna um
áframhaldandi samstarf þeirra í
borgarstjórn. Hann telur eðlilegt

að flokkarnir ljúki
viðræðum sín á
milli um fram-
haldið og segist
ekki hafa áhyggj-
ur af því að ekki
verði hugað að
stuðningi óflokks-
bundinna við list-
ann.

Sjálfur segist hann ekki gera
tilkall til eins eða neins. „Ég vil
ekki að mitt nafn blandist neitt
inn í þær ákvarðanir um hvort
menn ætli að bjóða fram saman
eða ekki,“ segir Dagur B. Eggerts-
son og neitar því að hann sé á leið
í einhvern R-listaflokkanna.

- ssal

Þýskir jafnaðarmenn:

Lafontaine úr
flokknum
ÞÝSKALAND Oskar Lafontaine, sem
var lengi einn helsti forystumað-
ur þýska jafnaðarmannaflokksins
SPD, hefur sagt
sig úr flokknum
og hyggst bjóða
sig fram fyrir
klofningsframboð
vinstrisinna í boð-
uðum kosningum
til Sambands-
þingsins.

Lafontaine var
um árabil forsæt-
isráðherra Saar-
lands, sem er eitt
16 sambandslanda Þýskalands,
var flokksleiðtogi SPD 1995-1999
og kanslaraefni flokksins í kosn-
ingunum 1990. Hann sagði fyrir-
varalaust af sér sem fjármálaráð-
herra og flokksformaður í mars
1999, eftir að ágreiningur hans og
Schröders kanslara var að hans
mati orðinn óbrúanlegur.

- aa

SPURNING DAGSINS
Svavar Örn, eiga rúmenskar
gallabuxur eftir a› slá í gegn?

„Ekki líst mér á það. Ég held þó að
merkjavara sé ódýrari hér en víða annars
staðar.“

Könnun hagstofu Evrópusambandsins leiðir í ljós
að verð á fötum og skóm er langhæst á Íslandi en
lægst í Rúmeníu. Svavar Örn Svavarsson er ein
helsta „tískulögga“ landsins.

OSKAR
LAFONTAINE 

DAGUR B. 
EGGERTSSON

Starfsmenn bjórverksmiðju:

Heimta bjór
í vinnunni
DANMÖRK Starfsmenn bjórverk-
smiðjunnar Harboe í Skælsør í
Danmörku hafa lagt niður störf til
að berjast fyrir áframhaldandi
rétti sínum til að drekka allt að
sex bjóra í vinnutímanum. 

Þeir krefjast þess að fá sinn
bjór hvort heldur er í matsal verk-
smiðjunnar eða annars staðar þar
sem þeim hentar. Hjá Carlsberg
og Tuborg-verksmiðjunum gilda
þær reglur að starfmenn mega fá
sér öl í vinnunni en ekki á sjálfu
vinnusvæðinu. Í verksmiðjum
Carlsberg og Tuborg utan Dan-
merkur er öll bjórneysla bönnuð í
vinnutíma en erfitt er að hnekkja
gömlum hefðarrétti Dana í þess-
um efnum. ■

HEIM Í SKYNDI Kínverski varaforsætisráð-
herrann Wu Yi veifar er hún gengur um

borð í flugvél á Haneda-flugvelli í Tókýó á
mánudag. Hún rauf opinbera heimsókn

sína til Japans áður en hún hitti Koizumi
forsætisráðherra.

EFTIRMÁL UMSKIPTA Í FORYSTUNNI Tuttugu til þrjátíu manns höfðu sagt sig úr Samfylk-
ingunni fyrstu tvo dagana eftir landsfundinn.

ÆTTLEIÐINGARNEFND
FJÖLDI MÁLA

MÆLT MEÐ  MÆLT GEGN
2000    2      1 
2001    2      1
2002    0      0
2003    1      0
2004    0      1
2005    0      2

MARGRÉT HAUKSDÓTTIR Ættleiðingar-
nefnd fer ekki með mál í samstarfi við við-
komandi barnaverndarnefnd hverju sinni.

LILJA SÆMUNDSDÓTTIR Sérstaklega hæf,
segir félagsráðgjafi.

Bílvelta í Grímsnesi:

Einn fluttur 
á sjúkrahús
BÍLSLYS Tvær konur og tvö börn
sluppu vel þegar bifreið sem þau
voru farþegar í valt við Sólheima-
veg um klukkan þrjú í gær. Önnur
konan var send til aðhlynningar á
sjúkrahúsinu á Selfossi en aðrir
sluppu ómeiddir. 

Að sögn lögreglunnar á Sel-
fossi voru allir farþegarnir í við-
eigandi öryggisbúnaði og er því
að þakka að ekki urðu alvarleg
slys á fólki. 

Ökumaður missti stjórn á bif-
reiðinni þegar hún kom af malbik-
uðum vegi yfir á malarveg með
fyrrgreindum afleiðingum.

Bifreiðin er mikið skemmd ef
ekki ónýt segir lögreglan á Sel-
fossi. – jse 





KAUP

Gengisvísitala krónunnar

Bandaríkjadalur

Sterlingspund

Evra

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna

Japanskt jen

SDR

USD

GBP

EUR

DKK

NOK

SEK

JPY

XDR

64,33 64,63

117,85 118,43

80,97 81,43

10,87 10,93

9,99 10,05

8,82 8,87

0,60 0,60

95,75 96,33

GENGI GJALDMIÐLA 24.05.2005
GENGIÐ

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

SALA

112,41-0,65%
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EFNAHAGSMÁL Efnahags- og fram-
farastofnunin, OECD, segir í ný-
útkominni skýrslu að hætta sé á
ofhitnun í íslenska hagkerfinu.
Grípa þurfi til frekari aðgerða í
peningamálum til þess að stýra
verðbólgunni í rétt horf. 

Hækka þurfi stýrivexti svo
að koma megi í veg fyrir víxl-
hækkun launa og verðlags og
draga þurfi úr opinberum út-
gjöldum og stefna eigi á meiri
tekjuafgang á fjárlögum en gert
sé ráð fyrir.

Í skýrslunni er því spáð að 6,2
prósenta hagvöxtur verði á ár-
inu en 5,3 prósenta hagvöxtur á
næsta ári.

Arnór Sighvatsson, aðalhag-
fræðingur hjá Seðlabanka Ís-
lands, segir að fátt nýtt hafi
komið fram í skýrslu OECD og
hún sé í samræmi við þær spár
sem komið hafa fram frá Seðla-
bankanum.

„Þeir tala um að hætta sé á
þenslu á árunum 2007 til 2008
þegar stóriðjuframkvæmdum
mun ljúka. Það er ekkert nýtt
því það er alltaf hætta á niður-
sveiflu eftir ofþensluskeið þeg-
ar mikill viðskiptahalli myndast
og vöxtur innlendrar eftirspurn-
ar er meiri en stenst til lengd-
ar,“ segir Arnór.

- sda

ÁLVER „Við teljum
að það sé komið
nóg af álversupp-
byggingu hér á
landi og við mun-
um leggjast gegn
þessari fram-
kvæmd innan
stjórnar Orkuveitu
Reykjavíkur,“ seg-
ir Tryggvi Frið-
jónsson, fulltrúi
Vinstri-grænna í
stjórn Orkuveitunnar. Fulltrúar
Norðuráls, Reykjanesbæjar og
Hitaveitu Suðurnesja hafa undir-
ritað samkomulag um könnun á
möguleikum á rekstri álvers í
Helguvík sem áætlað er að gæti
tekið til starfa á árunum 2010 til
2015. Hitaveita Suðurnesja hefur
átt samstarf við Orkuveituna um
stækkun álversins á Grundar-

tanga og hefur litið
hýru auga til
frekara samstarfs
við OR vegna ál-
vers í Helguvík.

Tryggvi segir
skýran mun á
þeirri ákvörðun
Vinstri-grænna að
samþykkja stækk-
un álversins á
Grundartanga og
þeirri ákvörðun að
leggjast gegn framkvæmdum í
Helguvík. „Það er stigsmunur á
því að stækka álver sem fyrir er
og að leggja af stað í nýjan leið-
angur auk þess sem aðrar for-
sendur voru til staðar við stækk-
unina á Grundartanga sem tengj-
ast meðal annars öðrum virkjana-
framkvæmdum í landinu.“

Guðlaugur Þór Þórðarson, full-

trúi Sjálfstæðisflokksins í stjórn
Orkuveitunnar, telur málið anga
af vandræðagangi R-listans.
„Þetta mál hefur verið lítið rætt í
stjórninni en þetta er mikið vand-
ræðamál fyrir meirihlutann og
Vinstri-grænir bera jafn mikla
ábyrgð og við sjálfstæðismenn á
uppbyggingunni á Grundartanga.
Nýkjörinn formaður Samfylking-
arinnar, sem staðið hefur fyrir
stóriðjustefnu í Reykjavík, er allt
í einu farinn að tala gegn henni og
menn spyrja sig hvort hún sé búin
að taka u-beygju í þessu máli eins
og mörgum öðrum,“ segir Guð-
laugur. 

Ekki náðist í fulltrúa Samfylk-
ingarinnar í stjórn Orkuveitunn-
ar, Sigrúnu Elsu Smáradóttur, í
gær. Næsti stjórnarfundur Orku-
veitunnar er 1. júní. 

hjalmar@frettabladid.is

Útvarpsráð skipar nefnd:

Kannar
launajafnrétti
JAFNRÉTTISMÁL Útvarpsráð sam-
þykkti í gær tillögu Svanfríðar
Jónasdóttur, fulltrúa í útvarps-
ráði, um að skipuð verði þriggja
manna nefnd til að kanna stöðu
jafnréttismála innan Ríkis-
útvarpsins.

Meðal annars mun nefndin
kanna kjaramál, yfirfara jafn-
réttisáætlun RÚV og setja inn
mælanleg markmið með ábyrgð-
araðila gagnvart einstökum
þáttum. Tillaga Svanfríðar var
samþykkt einróma og á nefndin
að gera grein fyrir verkum sín-
um í október. 

-hbg

KLÁMEFNI Mikill fjöldi geisladiska og
tölvubúnaðar var gerður upptækur í
ítölsku rassíunni.

Ítalska lögreglan:

Rá›ist gegn
barnaklámi
RÓM, AP Ítalska lögreglan handtók í
gær 186 menn sem grunaðir eru
um að tilheyra barnaklámhring. Í
hópnum eru þrír kaþólskir prestar.

Hópurinn hafði komið sér upp
lokaðri heimasíðu á netinu sem
hýsti fjölda mynda af misnotkun á
börnum. Síðan hafði aðeins verið á
netinu í níu daga þegar yfirvöld
komust á snoðir um hana í júlí á
síðasta ári og lokuðu henni.

Í gær réðst svo lögreglan til at-
lögu víða um land gegn 159 níðing-
um en hinir 27 höfðu verið gripnir
mánuðina þar á undan. Auk prest-
anna voru bæjarstjóri, lögreglufor-
ingi og félagsráðgjafi í hópnum. ■

BANKARÁN ÚR BÖNDUNUM
Öryggisverðir bönuðu tveimur
ræningjum sem reyndu að ræna
banka í Moskvu í gærkvöld. Lög-
reglan fékk tilkynningu um að
skotbardagi stæði yfir í bankan-
um. Tveir öryggisverðir særðust
í átökunum.

Alvarlegar kirkjudeilur:

Orflódoxar
ræ›a málin
AÞENU, AP Leiðtogar rétttrúnaðar-
kirkjunnar settust í gær á rök-
stóla í Istanbúl, hinni fornu höf-
uðborg aust-rómverska keisara-
dæmisins, og reyndu að leysa
þann djúpstæða ágreining sem
ríkir í orþódoxu kirkjunni í Ísra-
el. Slíkir fundir eru frekar sjald-
gæfir og sýnir hann því hversu
alvarleg deilan er.

Forsaga málsins er sú að
Íreneus I, patríarki í Jerúsalem,
lánaði kirkjumuni til gyðinga í
Austur-Jerúsalem. Samstarfs-
menn hans brugðust ókvæða við
þar sem vitað var að Palestínu-
mönnum myndi gremjast lánið
og kröfðust afsagnar Íreneusar.
Hann neitaði hins vegar að láta
af embætti og því er allt í hnút. ■

RÚSSLAND

VEÐRIÐ Í DAG

GUÐLAUGUR
ÞÓR ÞÓRÐAR-
SON „Vand-
ræðagangur hjá
R-listanum.“

ARNÓR SIGHVATSSON AÐALHAGFRÆÐING-
UR HJÁ SEÐLABANKA ÍSLANDS Segir að
fátt nýtt hafi komið fram í skýrslu OECD og
hún sé í samræmi við þær spár sem kom-
ið hafa fram frá Seðlabankanum.

Skýrsla OECD um efnahagsþróun á Íslandi:

Hagkerfi› gæti ofhitna›

Tímaferðalög:

Ormagöngin
ekki hentug
FURÐUFERÐIR Breskir og bandarísk-
ir vísindamenn hafa komist að
þeirri niðurstöðu að svonefnd
ormagöng séu ekki hentug til
tímaferðalaga.

Sumar kenningar heimsfræð-
innar gera ráð fyrir að ormagöng
í geimnum geri manni kleift að
komast á milli fjarlægra staða í
geimnum á örskotsstundu, jafnvel
í framtíð eða fortíð. Gert er ráð
fyrir að hægt sé að opna göngin
með einhvers konar framandi efni
sem er fráhverft þyngdarafli.

Á vef BBC kemur hins vegar
fram að vísindamenn telji nú að
göngin séu ýmist of þröng til að
koma frumeindum þar inn – hvað
þá mönnum – eða of óútreiknanleg
til að treystandi sé á að maður
komi út á þeim tíma sem maður
óskaði sér.

Þeir sem töldu að tímaferðalög
væru handan við hornið verða því
að bíða enn um sinn. -shg
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TRYGGVI FRIÐ-
JÓNSSON „Nóg
af álversupp-
byggingu hér á
landi.“

HELGUVÍK Í GÆR. Fyrirhugað álver mun rísa á þessu landi.

Vinstri-grænir vilja
ekki álver í Helguvík
Vinstri-grænir í stjórn Orkuveitu Reykjavíkur ætla ekki a› fallast á a› fyrir-
tæki› selji raforku til fyrirhuga›s álvers í Helguvík í landi Reykjanesbæjar.
Fulltrúi sjálfstæ›ismanna segir máli› dæmi um vandræ›agang R-listans.

SEKTAÐ VEGNA NAGLADEKKJA
Lögreglan í Reykjavík stöðvaði
marga ökumenn í gær sem enn
óku um götur borgarinnar á
nagladekkjum. Sektin fyrir að
aka á negldum hjólbörðum eftir
15. maí er 5.000 krónur. Umfelg-
un á viðurkenndu hjólbarðaverk-
stæði kostar ívið minna.

LÖGREGLUFRÉTTIR



Undankeppni HM 2006 er aftur komin á fullan skri› og strákarnir flurfa flinn stu›ning gegn Ungverjalandi

og Möltu dagana 4. og 8. júní. Af flví tilefni ver›ur hægt a› kaupa einn mi›a á bá›a leikina á frábæru

ver›i. Leikirnir fara fram á Laugardalsvelli og hefjast bá›ir kl. 18:05. Áfram Ísland!

Ísland – Ungverjaland, 4. júní og Ísland – Malta, 8. júní
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Sex stig
flriggja!Á VER‹I

Forsala er hafin á ksi.is og esso.is – tryggi› ykkur mi›a tímanlega!

Sæti í n‡ju stúkunni

Forsala á Netinu
25. maí – 2. júní

Forsala hjá ESSO
3. júní

1.500 kr. 1.500 kr.

Sala á leikdag
4. júní

2.000 kr.
Frábært tilbo› – Einn mi›i sem gildir á bá›a leikina!

Sæti í gömlu stúkunni

Forsala á Netinu
25. maí – 2. júní

Forsala hjá ESSO
3. júní

2.000 kr. 2.000 kr.

Sala á leikdag
4. júní

2.500 kr.

Mi›i á Ísland – Ungverjaland 4. júní

Sæti í gömlu stúkunni

Forsala á Netinu
25. maí – 6. júní

Forsala hjá ESSO
7. júní

2.000 kr. 2.000 kr.

Sala á leikdag
8. júní

2.500 kr.

Mi›i á Ísland – Malta 8. júní

50% afsláttur fyrir 16 ára og yngri
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HREFNUVEIÐAR Sendiherrar Bret-
lands, Frakklands og Þýskalands
sendu utanríkisráðuneytinu yfir-
lýsingu í gær þar sem þeir lýsa
andstöðu sinni við tillögur Haf-
rannsóknastofnunar um veiðar á
39 hrefnum í vísindaskyni á þessu
ári. Þeir skora á ríkisstjórn Ís-
lands að hunsa þessi tilmæli og
láta af öllum áætlunum þar sem
vísindalegar forsendur séu vafa-
samar. 

Stefán Ásmundsson, skrif-
stofustjóri hjá sjávarútvegsráðu-

neytinu, segir þessi viðbrögð
sendiherranna ekki koma sér á
óvart. Þau séu þó frekar til marks
um að andstaða við hvalveiðar
hafi dofnað þar sem mun fleiri
þjóðir hafi mótmælt ákvörðun
sjávarútvegsráðherra um að
hefja hvalveiðar árið 2003.

Spurður hvort það sé ekki hag-
stæðara fyrir Íslendinga að láta af
hvalveiðum frekar en að ögra
vinaþjóðum okkar segir Stefán að
ekki megi skynja neina hótun í
þessum viðbrögðum. Að hans

sögn bendir ítarleg ítarleg könnun
samgönguráðuneytisins til þess
að hvalveiðar hafi ekki neikvæð
áhrif á ferðamannaiðnaðinn.    – jse 

HERMANNAVEIKI Hermanna-
veiki eða Legionella dregur
nafn sitt af því að veikin var
fyrst greind árið 1976 eftir að
fjöldi fyrrverandi hermanna
veiktist á samkomu í Fíla-
delfíu í Bandaríkjunum. Alls
veiktust 182 og þar af létust
29.

Veikin er afbrigði af
lungnabólgu og hefur hún
verið rakin afturvirkt allt
aftur til ársins 1947. Bakterí-
an sem veikinni veldur fyrir-
finnst víða í náttúrulegu um-
hverfi en verður fyrst hættu-
leg þegar hún nær að fjölga
sér. Það gerist helst í vatni
þar sem hitastig er tiltölu-
lega hátt eða 35-50 gráður.
Hún smitast ekki milli manna

heldur berst hún með úða frá
menguðu vatni. 

Helstu uppsprettur veik-
innar eru ýmiss konar dreifi-
kerfi drykkjarvatns, hita-
kerfi, loftræstikerfi og kælit-
urnar. Sömuleiðis eru dæmi
um að veikin geti smitast
með vatni í sturtuklefum og
heitum pottum.

Fyrstu einkenni veikinnar
eru höfuðverkur, verkir í
vöðvum og slappleiki. Síðan
fylgir hár hiti, þurr hósti og
önnur einkenni frá öndunar-
vegi.

Hægt er að beita fúkka-
lyfjum gegn veikinni en and-
látstíðni sjúklinga er milli 5
og 30 af hundraði.

- ssal

HEILBRIGÐISMÁL Heilbrigðisyfir-
völd í Noregi hafa verulegar
áhyggjur af hermannaveikifar-
aldrinum sem kominn er upp í
bænum Friðriksstað skammt
sunnan við Osló. Um 30 manns
hafa veikst og þar af hafa fimm
látist.

Veikin gaus upp á Østfold-
svæðinu um helgina en nú leikur
grunur á að hún sé að skjóta upp
kollinum víðar. Þannig var kona
lögð inn á sjúkrahús í Drammen
í gær sem er mun nær Osló og er
staðfest að hún er með her-
mannaveiki.

Það sem veldur norskum yfir-
völdum mestu hugarangri er að
uppspretta veikinnar hefur ekki
fundist og er allt kapp lagt á að
finna hana, en athyglin beinist
fyrst og fremst að stórum bygg-
ingum í Friðriksstað og ná-
grenni.

Nokkur uggur er í norskum
almenningi; þannig var stórt
verslunarhús í Friðriksstað
meira og minna mannlaust í gær
eftir að orðrómur komst á kreik
um að fólk hefði smitast eftir
komu þangað.

Haraldur Briem sóttvarnar-
læknir segir að Landlæknisemb-
ættið geri engar sérstakar ráð-
stafanir vegna hermannaveik-
innar. „En ef einhver er að koma
hingað frá þessu svæði og fær
einhver einkenni, höfuðverk,
hita, slappleika og hósta, á hann
auðvitað að leita læknis,“ segir
Haraldur. 

Hann leggur áherslu á að her-
mannaveikin smitist ekki manna
milli þannig að engin hætta sé á

að veikin breiðist
út. „Þetta er í
sjálfu sér alls ekki
sjaldgæfur sjúk-
dómur, það er
bara við svona
kringumstæður
þegar þetta nær
að magnast upp og
verða að hópsýk-
ingu að veikin
vekur sérstaka athygli,“ segir
hann.

Hér á landi hafa orðið ein-
staka tilfelli um hermannaveiki
árlega en hópsýkingar hafa ekki
komið upp síðan fyrir tíu til
fimmtán árum. „Þá komu upp
nokkur sýkingarvandamál á
Landspítalanum og það tókst að
finna bakteríur í sturtuhausum
sem gátu skýrt málið og menn
komust fljótt fyrir þetta,“ segir
Haraldur Briem sóttvarnar-
læknir.

- ssal@frettabladid.is

BROSMILDIR George W. Bush og Hamid
Karzai ræddu málin í Washington í gær.

Afgönsk stjórnvöld:

Rá›ist gegn
ópíumrækt
KABÚL, AP Eftir að hafa sætt ámæli
fyrir að draga lappirnar í barátt-
unni við ópíumræktendur hafa af-
gönsk yfirvöld blásið til stórsókn-
ar síðustu daga. Rassían fór fram
í suðurhluta landsins og að henni
lokinni höfðu fimmtán manns ver-
ið handteknir og 4.590 kíló af ópí-
um gerð upptæk. 

George W. Bush Bandaríkja-
forseti sagði að hersveitir Banda-
ríkjamanna í Afganistan yrðu
áfram undir bandarískri stjórn,
þrátt fyrir óskir Hamid Karzai,
forseta landsins, um að hafa
meira um aðgerðir þeirra að
segja, en hann er í heimsókn í
Washington. ■

Áfrýjun Pitcairn-búa:

Bei›ninni
hafna› 
WELLINGTON, AP Hæstiréttur
Pitcairn-eyju hefur hafnað beiðni
sex manna á Pitcairn-eyju í
Kyrrahafi um að máli þeirra verði
vísað frá. 

Mennirnir voru dæmdir til
nokkurra ára fangelsisvistar fyrir
kynferðisferðisafbrot af ýmsu
tagi í október síðastliðnum en
brotin höfðu staðið yfir í marga
áratugi.

Þeir báru því hins vegar við að
þeir hefðu ekki gert sér grein fyr-
ir að bresk lög giltu á eyjunni. Því
hafnaði dómstóllinn algerlega, en
hann kom saman á Nýja-Sjálandi.

Rúmlega 50 manns búa á
Pitcairn-eyju en þeir eru afkom-
endur uppreisnarmanna af skip-
inu Bounty. ■

Óprúttnir tölvuþrjótar:

Gjald fyrir
læst skjöl
WASHINGTON, AP Tölvuþrjótar hafa
fundið enn eina aðferðina til að
gera tölvunotendum lífið leitt. Til
viðbótar við vírus- og ormasend-
ingar eru þeir farnir að ástunda
að læsa skjölum í tölvum fólks og
heimta lausnargjald fyrir að opna
þau aftur.

Viðskiptavinur netþjónustu í
San Diego í Kaliforníu uppgötvaði
á dögunum að hann gat ekki leng-
ur opnað mikilvæg skjöl í tölvu
sinni. Skömmu síðar fékk hann
tölvupóst þar sem um 25.000 ís-
lenskra króna var krafist í „lausn-
argjald“ fyrir skjölin. Leggja átti
peningana inn á bankareikning á
netinu gegn því að fá kóða sendan
í tölvupósti. ■

Forseti Indlands:

Kalam sækir
okkur heim
HEIMSÓKNIR Dr. A.P.J. Abdul
Kalam, forseti Indlands, kemur í
opinbera heimsókn til Íslands í
boði forseta Ís-
lands á sunnudag-
inn kemur og mun
dvelja hér til 1.
júní.

Á meðan á dvöl-
inni stendur mun
hann undirrita loft-
ferðasamning fyrir
hönd lands síns við
Ísland en auk þess
hyggst hann heim-
sækja hérlendar menntastofnanir.

Kalam er múslimi sem fæddist
árið 1931 í Tamil Nadu-héraðinu á
sunnanverðu Indlandi. Hann er
flugvélaverkfræðingur að mennt
en starfaði lengstum að þróun eld-
flauga. Hann er af mörgum talinn
faðir indversku kjarnorku-
sprengjunnar. ■

Spilar flú golf? 

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Telur›u a› íslenskir kaup-
menn leggi óe›lilega miki› á
föt og skó? 

Niðurstöður gærdagsins á visir.is

80%

20%
Nei

Já

Farðu inn á fréttahluta visir.is 
og segðu þína skoðun

KJÖRKASSINN

Nýr forseti Mongólíu:

Ætlar a› berj-
ast vi› fátækt
ÚLAN BATOR, AP Nambariin Enkhbay-
ar er nýkjörinn forseti Mongólíu.
Hann er bókmenntafræðingur að
mennt. Hann kemur úr Byltingar-
flokki alþýðunnar
sem er gamli komm-
únistaflokkurinn í
þessu fyrrverandi
leppríki Sovétríkj-
anna.

Enkhbayar lofar
því að vinna með
pólitískum andstæð-
ingum sínum að því
að berjast gegn fá-
tæktinni sem hrjáir
stóran hluta mongólsku þjóðarinn-
ar. Það ætlar hann að gera með því
að efla innlenda og erlenda fjárfest-
ingu og skapa þannig fleiri störf. ■

ABDUL KALAM 

NAMBARIIN
ENKHBAYAR 
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ØSTFOLD Í héraðinu Østfold sunnan við Osló þar sem hermannaveikin kom upp búa alls
rúmlega 250 þúsund manns. 

Hvað er hermannaveiki?

Smitast ekki milli manna

HARALDUR
BRIEM SÓTT-
VARNARLÆKNIR 

Fleiri Nor›menn fá
hermannaveiki
Íslensk heilbrig›isyfirvöld segja enga ástæ›u til a›ger›a hér á landi enda smit-
ast veikin ekki milli manna. Einstök tilfelli koma upp árlega á Íslandi en hóp-
s‡king hefur ekki komi› upp í meira en áratug.

HREFNUVEIÐAR Talið er að um 44 þúsund
hrefnur séu við Ísland. Sendiherrar Bret-
lands, Frakklands og Þýskalands skora á
ríkisstjórn Íslands að hunsa tilmæli stofn-
unarinnar um að veiða 39 hrefnur á þessu
ári.

Hafrannsóknastofnun um hvalveiðar:

Sendiherrar mót-
mæla tillögunum

Darfur í Súdan:

NATO b‡›ur
‡msa a›sto›
SÚDAN Jaap de Hoop Scheffer,
framkvæmdastjóri Atlantshafs-
bandalagsins, greindi frá því í gær
að bandalagið hefði ákveðið að
bjóða Afríkusambandinu (AU)
ýmsa aðstoð við friðargæsluverk-
efni þess í Darfur-héraði í Súdan. 

Alþjóðleg ráðstefna um ástand-
ið í Darfur hefst í Addis Abeba,
höfuðborg Eþíópíu, á morgun og af
því tilefni ákvað NATO að bjóða
ýmiss konar tæknilega aðstoð, en
áður hafði Evrópusambandið boð-
ist til að sjá um flutninga á hinu
7.700 manna friðargæsluliði sem
mun fara á vegum Afríkusam-
bandsins á vettvang í Darfur. ■

Fredriksstad

Øst fo ld

Noregur

Sv íþ jóð

Osló





1Könnun hvaða stofnunar leiðir í ljós
að föt og skór eru dýrust á Íslandi?

2Hver lék á kassagítarinn sem trú-
badorinn JoJo ætlar að bjóða upp?

3Frá hvaða landi eru hermennirnir sem
taldir eru hafa orðið úti í Andesfjöll-

um í síðustu viku? 
SVÖRIN ERU Á BLS. 70

VEISTU SVARIÐ?
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HEILBRIGÐISMÁL Embætti yfirdýra-
læknis hefur sótt um fjárveitingu
til stjórnvalda til að láta fara fram
svokallaða skimun á alifuglum og
vatnafuglum hér á landi. Er þetta
gert í varúðarskyni gegn ýmsum
sjúkdómum, þar á meðal
fuglaflensu, að sögn Sigurðar
Arnar Hanssonar aðstoðaryfir-
dýralæknis. Hann sagði að ekki
væri komin niðurstaða frá stjórn-
völdum enn.

Talið er að rannsókn af því tagi
sem yfirdýralæknir vill láta fara

fram kosti eina og hálfa milljón
króna.

„Það hefur verið gerð rann-
sókn á alifuglum áður með tilliti
til ýmissa sjúkdóma, en núna telj-
um við að tímabært sé og ástæða
til að kanna þetta líka í villtum
fuglum, úr því að fregnir herma
að þessi veira hafi drepið villta
fugla í Kína,“ sagði Sigurður Örn.
Hann sagði að rannsókn af þessu
tagi gæti tekið fáeina daga sem
forgangsverkefni en ella nokkrar
vikur. 

„Auk þessa erum við með
margvíslegar varnir gegn því að
þessi sjúkdómur berist til lands-
ins, svo og viðbragðsáætlanir
gegn alvarlegum smitsjúkdómum
í dýrum,“ sagði Sigurður Örn. - jss

BAGDAD, AP Ofbeldið í Írak hélt
áfram í gær sem aldrei fyrr. Sex
Írakar dóu í sprengingu fyrir utan
barnaskóla í Bagdad í gær og sjö
bandarískir hermenn biðu bana í
árásum í eða við höfuðborgina.

Tilræðið við stúlknaskólann í
austurhluta Bagdad varð snemma
í gærmorgun en þá sprakk bíll í
loft upp. Sex Írakar dóu en ekki er
talið að skólabörn hafi verið þar á
meðal.

Þá féllu sjö bandarískir her-
menn í valinn í tveimur sprengju-
tilræðum. Annað var framið í mið-
borg Bagdad en hitt í borginni
Haswa sem er litlu sunnar. Alls
hefur 1.641 bandarískur hermað-

ur fallið síðan ráðist var inn í
landið í mars 2003.

Uppreisnarmenn náðu bænum
Tal Afar, sem er skammt frá Mos-
ul í norðurhluta landsins, á sitt
vald í fyrrinótt en skömmu áður
höfðu sprungið þar tvær öflugar
sprengjur sem bönuðu tuttugu
manns.

Í gærmorgun var svo þingkonu
úr flokki sjía sýnt banatilræði
þegar hópur vopnaðra manna hóf
skothríð á bílalest hennar. Þetta
er í þriðja sinn á einu ári sem
reynt er að ráða hana af dögum en
sem fyrr sakaði hana ekki. Fjórir
fylgdarmenn hennar særðust hins
vegar alvarlega í árásinni. ■

... gOÐur MeÐ GrIlLmAtnum
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Írski lýðveldisherinn:

Vígvæ›ingin
heldur áfram
NORÐUR-ÍRLAND Herskáir hópar
norður-írskra lýðveldissinna ráða
enn í sínar raðir menn sem þeir síð-
an þjálfa í vopnaburði og meðferð
sprengiefna.

Þetta eru niðurstöður skýrslu
nefndar sem rannsakar starfsemi
slíkra hópa á Norður-Írlandi, The
Independent Monitoring Commis-
son. Frá þessu var greint í breska
blaðinu The Guardian í gær.

Skýrslan segir að þetta eigi jafnt
við um sjálfan Írska lýðveldisher-
inn, IRA, svo og öfgasinnaða klofn-
ingshópa úr honum. Auk þess standi
IRA ennþá að skipulagðri glæpa-
starfsemi í fjármögnunarskyni. ■

EKKERT LÁT Á SORGINNI Litli drengurinn á myndinni missti móður sína í sprengjutilræði
við sjíamosku í Mahmoudiya í fyrradag. Konurnar reyna að hugga hann en geta vart
hamið sinn eigin harm.
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Róstusamt í Írak enn einn daginn:

Sprengjutilræ›i
vi› stúlknaskóla

VATNAFUGLAR Gæsir og endur eru meðal
þeirra villtu fuglategunda sem rannsakaðar
verða ef vilji yfirdýralæknis gengur eftir.

Embætti yfirdýralæknis bíður fjárveitingar:

Vill rannsaka ali-
fugla og vatnafugla



8.249kr
Áður 10.999,-

TILBOÐ

Girl One
Fjöldi gíra: 1
Bremsur: Fótbremsur að aftan,
handbremsa að framan

Fjöldi gíra: 1
Bremsur: Fótbremsur að aftan,
handbremsa að framan

20"hjól 7-9ára16"hjól 5-7ára 24"hjól 9-12ára

11.249kr

Áður 14.999,-

TILBOÐ

5.999kr

Áður 7.999,-

TILBOÐ

5.249kr

Áður 6.999,-

TILBOÐ

11.249kr

Áður 14.999,-

TILBOÐFox Princess Serval
Fjöldi gíra: 1
Bremsur: Fótbremsur að aftan,
handbremsa að framan

Fjöldi gíra: 6
Tegund gíra: Shimano 
Bremsur: Trektro handbremsa að
framan og aftan

Fjöldi gíra: 6
Tegund gíra: Shimano Grip shift
Bremsur: Trektro handbremsa að
framan og aftan

16"hjól 5-7ára 24"hjól 9-12ára20"hjól 7-9ára

11.244kr

Áður 14.999,-

TILBOÐ

14.999kr

Áður 19.999,-

TILBOÐ

9.749kr
Áður 12.999,-

TILBOÐDame Mud Racer Offroad
Fjöldi gíra: 1
Bremsur: Fótbremsur að aftan,
handbremsa að framan

Fjöldi gíra: 12
Tegund gíra: Shimano Grip shift
Bremsur: Trektro handbremsa að
framan og aftan

Fjöldi gíra: 18
Tegund gíra: Shimano Grip shift
Bremsur: Alloy Silver handbremsa að
framan og aftan

26"hjól fyrir dömur26"hjól fyrir herra 26"hjól fyrir herra

12.749kr
Áður 16.999,-

TILBOÐ

18.749kr
Áður 24.999,-

TILBOÐRacer Tiger Jaguar

29.999kr

Áður 39.999,-

TILBOÐ
Fjöldi gíra: 18 Tegund gíra:
Shimano Grip shift
Bremsur: Alloy Silver handbremsa
að framan og aftan

Fjöldi gíra: 18 Tegund
gíra: Sram Grip Shift
Bremsur: Alloy Silver
handbremsa að
framan og aftan

Fjöldi gíra: 21
Tegund gíra: Shimano Grip shift
Bremsur: Diskbremsa að framan og
aftan
Ál stell

Gildir til 31. maí eða á meðan birgðir endast.

12"hjól 3-5ára12"hjól 3-5ára

25 afsláttur 
af öllum Prostyle hjólum
Prostyle 2005 – alvöru merki í hjólum
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ALLUR ER VARINN GÓÐUR Kínverskir emb-
ættismenn eru þegar farnir að bólusetja
kjúklinga við fuglaflensu í Qinghai-héraði í
vesturhluta landsins. Þeirra bíður ærinn
starfi því þrjár milljónir alifugla þurfa að fá
sprautu.
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KAÍRÓ, AP Á vefsíðu sem al-Kaída í
Írak hefur notað til að birta yfirlýs-
ingar sínar birtust í gær fregnir um
að Jórdaninn Abu Musab al-
Zarqawi, leiðtogi þeirra, hefði særst
í árás. 

Fréttin hefur ekki fengist stað-
fest enda kemur þar hvorki fram
hvenær né hvar al-Zarqawi á að
hafa særst. Fyrr í mánuðinum bár-
ust hins vegar óstaðfestar fréttir af
því að bandarískir leyniþjónustu-
menn væru að rannsaka orðróm
þess efni að al-Zarqawi hefði verið

fluttur til aðhlynningar á sjúkrahús
í bænum Ramadi. Yfirlýsingin sem
birt var í gær er sögð vera skrifuð
af Abu Maysarah al-Iraqi, sem er
talinn nokkurs konar blaðafulltrúi
írösku samtakanna. Þar eru
múslimar hvattir til að biðja fyrir
skjótum bata al-Zarqawi. 

Í fyrradag lýsti svo grunaður
hryðjuverkamaður sem réttað er
yfir í Jórdaníu þessa dagana að
Osama bin Laden, leiðtogi al-Kaída,
og al-Zarqawi áformuðu að stofna
kalífadæmi á næstu misserum.

Fyrstu aldirnar eftir dauða Mú-
hameðs spámanns var hinum ís-
lamska heimi stýrt af kalífum sem
gegndu bæði pólitísku og trúarlegu
hlutverki. Stjórn landsins var auk
þess byggð á kennisetningum trúar-
innar. ■

HÚSBYGGINGAR Bæjaryfirvöld í
Mosfellsbæ kröfðu þá sem sóttu
um byggingalóðir í Tröllateigs-
hverfi árið 2003 um bankaábyrgð.
Ragnheiður Ríkharðsdóttir bæj-
arstjóri segir ánægju hafa ríkt
um þessa ákvörðun.

„Við tókum þá ákvörðun að
umsækjendur myndu sýna fram á
bankaábyrgð fyrir heildarkostn-
aði framkvæmda á viðkomandi
lóð. Við erum mjög ánægð með þá
ákvörðun okkar því hverfið hefur
byggst vel upp og okkur er ekki
kunnugt um nein vandræði sem
hlotist hafa af framkvæmdun-
um,“ segir Ragnheiður. Hún segir
næstu úthlutanir í Mosfellsbæ
vera í hinu nýja Krikahverfi og
ekki hafi verið tekin formleg
ákvörðun um hvort farin verði
sama leið en hún ætti við jafnt
fyrirtæki og einstaklinga. 

Fjöldi íbúa í Grafarholti í
Reykjavík hefur lent í vandræð-
um vegna gjaldþrots verktaka og
dæmi eru um að húseigendur hafi
þurft að leggja út í mikinn kostn-
að og vinnu við að leita réttar
síns.

Eyjólfur Bjarnason, bygginga-
tæknifræðingur hjá Samtökum
iðnaðarins, segir spurður um
hvort slíkar reglur um bankaá-
byrgð séu ekki nauðsynlegar fyr-
ir verktaka að SI hafi ekki leitt
hugann að slíku. „Þetta er eitt-
hvað sem er alveg hægt að athuga
en trygging væntanlegs eiganda
fyrir íbúð getur líka verið fólgin í
því að greiðslum sé stillt í takt við
það sem framkvæmt er. Þegar
framkvæmdinni er lokið og ekki
fyrr, eigi að vera hægt að greiða

fyrir íbúðina,“ segir Eyjólfur.
Hann bendir á að hér sé um ræða
mál sem varði mikla hagsmuni og
fara þurfi varlega í sakirnar. „Oft
er um að ræða allt sparifé ein-
staklinga og fjölskyldna og það
þarf að fara afar varlega í mál af
þessum toga og við verðum að
hafa í huga að fasteignasalar geta
oft borið verulega ábyrgð,“ segir
Eyjólfur. 

hjalmar@frettabladid.is

BROTIST INN Í GRÖFU Seint í
fyrrinótt var brotist inn í vega-
vinnugröfu sem var í Vattar-
nesskriðum sem eru milli Fá-
skrúðsfjarðar og Reyðarfjarðar.
Stolið var geislaspilara og út-
varpi en engar skemmdir unnar á
vélinni. Lögreglan segir það fær-
ast í vöxt að brotist sé inn í
vinnuvélar. 

Ranglega var
farið með nafn
á útilistaverki í
Fréttablaðinu
síðastliðinn
mánudag.
Verkið heitir
Gegnum hljóð-
múrinn og er
eftir Ásmund
Sveinsson. Ásmundur gerði verk-
ið árið 1952 og þessi afsteypa,
sem er úr áli og klædd bronsi,
var sett við Hótel Loftleiðir árið
1966.

LÖGREGLUFRÉTTIR

LEIÐRÉTTING

Hún mætir aftur næsta sunnudagsmorgun kl. 9
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Sænskir fjölmiðlar:

Persson gegn
klámvæ›ingu
FJÖLMIÐLAR Göran Persson, forsæt-
isráðherra Svíþjóðar, vill skera upp
herör gegn klámvæðingu sænskra
fjölmiðla. Hefur hugmyndum hans
verið fálega tekið af fjölmiðlum,
sem fullyrða að þetta sé ekkert ann-
að en ósvífin tilraun til ritskoðunar.

Það er meðal annars fjölgun
mynda af fáklæddum konum í dag-
blöðum sem fer fyrir brjóstið á ráð-
herranum. Það þykir hins vegar
draga úr trúverðugleika hans að
hugmyndirnar koma fram um líkt
leyti og kvennahreyfing jafnaðar-
manna heldur þing sitt. Því vilja
menn líta á þetta sem tilraun Pers-
sons til að höfða til kvenna. ■

ABU MUSAB AL-ZARQAWI Áhangandi hans
segir þá Osama bin Laden ætla að setja á
fót kalífadæmi.
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Múslimar hvattir til að biðja fyrir liðsmanni al-Kaída:

Al-Zarqawi sag›ur
sær›ur eftir árás

NÝBYGGINGAR Í MOSFELLSBÆ Töluvert hefur verið um framkvæmdir í Mosfellsbæ undan-
farin misseri. Næst á að byggja upp í Krikahverfi en ekki liggur fyrir hvenær lóðum þar
verður úthlutað.

RAGNHEIÐUR RÍK-
HARÐSDÓTTIR
Ánægð með kröfur
Mosfellsbæjar.

EYJÓLFUR BJARNA-
SON Telur að menn
eigi að greiða í takt
við framkvæmdir.
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Bankaábyrg›ar 
krafist í Mosfellsbæ
Mosfellsbær kraf›i umsækjendur um ló›ir í bæjarfélaginu um bankaábyrg›.
fieir sem ekki gátu s‡nt fram á traust komu ekki til greina. Samtök i›na›arins
telja a› stilla eigi grei›slum fyrir framkvæmdir í takt vi› framkvæmdir.





BANDARÍKIN Tvö sakamál þar sem
börn eru í aðalhlutverki hafa vakið
mikinn óhug í Bandaríkjunum og
víðar. Í öðru málinu fannst barnið á
lífi en því hafði verið misþyrmt en
í hinu er tveggja systkina saknað
eftir að nánustu ættingjum þeirra
hafði verið banað. Hátt í átta hund-
ruð þúsund bandarísk börn voru
skráð týnd árið 1999.

Á sunnudaginn var fannst átta
ára gömul stúlka grafin undir
grjóthrúgu í ruslagámi í bænum
Lake Worth í Flórída. Það má telj-
ast kraftaverk að hún fannst á lífi
því lögreglumaður sá fyrir tilviljun
glitta í fingurgóma hennar í hrúg-
unni.

Í ljós kom að telpunni hafði ver-
ið nauðgað af unglingspilti sem
hafði dvalið á heimili guðmóður
hennar og hann síðan skilið hana
eftir til að deyja. Þegar hún fannst
var hún í furðu góðu ásigkomulagi
þrátt fyrir eldraunina. Hún bað
strax um að fá að hitta prest til að
þakka Guði fyrir björgunina. Ill-
virkinn hefur verið handtekinn og
hefur hann játað á sig sök. 

Í Idaho-ríki er nú gerð dauðaleit
að systkinunum Dylan og Shasta
Groene en þau eru aðeins átta og
níu ára gömul. Þeirra hefur verið
saknað síðan í byrjun síðustu viku
en þá fundust móðir þeirra, bróðir
og stjúpfaðir myrt á heimili þeirra
í bænum Coeur D’Alene. 

Í fyrradag hétu yfirvöld rúmum
sex milljónum íslenskra króna
hverjum þeim til handa sem gæti

veitt upplýsingar sem leiddu til að
börnin fyndust á lífi en lögreglan
hefur engar áreiðanlegar vísbend-
ingar um hverjir kynnu að hafa
rænt börnunum. Faðir barnanna er
ekki grunaður um verknaðinn en
hann hefur verið niðurbrotinn frá
því að honum var tilkynnt um mál-
ið.

Þótt þessi tvö mál hafi vakið
sérstaka athygli þá eru slíkir harm-
leikir því miður ekki einsdæmi í

Bandaríkjunum. Á árinu 1999 fékk
lögreglan 797.500 tilkynningar um
börn sem sögð voru týnd, þar af
voru 58.200 þeirra numin á brott af
fólki utan fjölskyldunnar. 115 börn-
um var rænt af mönnum sem tald-
ir voru hættulegir barnaræningjar
og til þeirra spurðist ekkert í afar
langan tíma. Ekki kemur fram
hversu mörg börn komu í leitirnar
heil á húfi.

sveinng@frettabladid.is

FÖGUR SJÓN Það var fallegt að sjá hljóð-
láta loftbelgi stíga upp til himins við Debr-
ecen í Ungverjalandi í fyrrakvöld en þessa
dagana fer þar fram Evrópumótið í loft-
belgjaflugi.
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Rauði krossinn safnar afgangsklinki og seðlum frá útlöndum:

Selma gaf afganginn frá Úkraínu
SÖFNUN Selma Björnsdóttir söng-
kona og Sigríður Anna Þórðar-
dóttir umhverfisráðherra gáfu í
gær Rauða krossi Íslands af-
gangsklink og seðla frá ferðum
sínum til Úkraínu og Kína.

Þeirra gjöf markaði upphaf
landssöfnunar Rauða krossins á
erlendri mynt og seðlum sem ef-
laust fylla skúffur og krukkur
margra landsmanna. Næstu daga
verða sérstök umslög send inn á
öll heimili og fólk er hvatt til þess
að tæma umræddar skúffur og
krukkur í þágu góðs málefnis.

Afraksturinn verður síðan
nýttur til þess að styrkja starf
Rauða krossins hér innanlands en

um 1.400 sjálfboðaliðar starfa á
vegum Rauða krossins hérlendis.
Að sögn Þóris Guðmundssonar,
upplýsingafulltrúa Rauða kross-
ins, mætti Sigríður Anna með kín-
verskt seðlabúnt sem var þó ekki
nema nokkur hundruð króna
virði, enda kínverskir seðlar
stundum jafnvel minna virði en
myntin. Selma mætti með fullan
poka af klinki en var víst ekki
búin að telja saman verðgildið.

Síðast þegar Rauði krossinn
stóð fyrir slíkri söfnun söfnuðust
um fjórar milljónir króna og seg-
ist Þórir vonast til að jafnvel enn
meira safnist í þetta skiptið. Hann
tekur einnig fram að vegna góðra

samninga við breskt fyrirtæki
sem flokkar gjaldmiðlana séu af-

föllin af gjöfunum ekki nema rétt
um 10 prósent. - oá

– hefur þú séð D– hefur þú séð DV í dag?V í dag?

Upplifði martröð
allra mæðra

Yfirvöld tóku barnið af Árnýju Evu
einum og hálfum tíma eftir fæðingu
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Átta hundru› flúsund
börn t‡nast á ári hverju
Tvö óhugnanleg sakamál flar sem börn eru fórnarlömbin hafa vaki› mikla 
athygli í Bandaríkjunum og ví›ar a› undanförnu. Slíkir harmleikir eru fló flví
mi›ur ekki einsdæmi.

SJÓNVARPSDAGSKRÁ 
VIKUNNAR » 

ÞÝSKALAND Sköllóttir
karlmenn geta nú
kennt mæðrum sínum
um skallann. Ný rann-
sókn þýskra vísinda-
manna sýnir að það eru
gen móðurinnar sem
ráða því hvort karl-
menn fá skalla eður ei
en ekki föðurins eins
og áður hefur verið
talið.

Vísindamenn við há-
skólann í Bonn hafa
uppgötvað gen á x-litn-
ingi sem veldur skalla
en genið hefur áhrif á
framleiðslu karlhorm-
óns. Þennan tiltekna
litning erfa karlmenn
eingöngu frá móður, en
konur erfa hann hins
vegar frá báðum for-
eldrum. ■

SKALLI Sumir rífa hár sitt
og skegg þegar þeir átta
sig á að þeir eru að verða
sköllóttir.

ILLVIRKI HANDTEKINN Milagro Cunningham hefur játað að hafa nauðgað ónafngreindri
telpu og skilið hana eftir í ruslagámi. Hans bíður ævilöng fangelsisvist fyrir vikið.

DYLAN OG SHASTA GROENE Ekkert hefur til þeirra spurst síðan þau hurfu fyrir rúmri viku.

Þýsk rannsókn á hárlosi:

Skallinn er frá mömmu
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SELMA BJÖRNSDÓTTIR OG SIGRÍÐUR ANNA ÞÓRÐARDÓTTIR Selma og Sigríður gáfu
Rauða krossinum afgangsklink frá Úkraínu og Kína.
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Ferðafrelsi
Og Vodafone

Nú getur þú notað Frelsið 
þitt í útlöndum. Skráðu þig 
í Ferðafrelsi Og Vodafone 
um leið og þú gengur frá 
vegabréfinu. Skráning í 
Ferðafrelsi er án aukagjalds.
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HEILBRIGÐISMÁL Útivera fólks getur
haft veruleg áhrif á myndun skýs á
augasteini síðar á ævinni. Gler-
augu og höfuðföt geta þó dregið úr
hættunni. Þetta kemur fram í nið-
urstöðum Reykjavíkurrannsóknar-
innar, sem Friðbert Jónasson yfir-
læknir á auglækningadeild Lands-
spítalans hefur stýrt. 

Ríflega þúsund manns tóku þátt
í fyrstu rannsókninni árið 1996 en
um 850 í þeirri síðari sem gerð var
árið 2001.

Niðurstöðurnar benda til þess
að mikil útivera auki líkurnar á
skýmyndun í berki augasteins.
„Það kemur greinilega í ljós að
áhætta þeirra sem vinna úti undir
beru lofti er þreföld miðað við

hina, og er þetta mjög aukin
áhætta“, segir Friðbert. 

Íslensku læknarnir báru þessar
niðurstöður sínar saman við sams
konar rannsóknir sem gerðar voru
í Melbourne í Ástralíu og Singa-
pore í Asíu. Þær staðfestu niður-
stöðurnar en munurinn á skýmynd-
un á augasteini milli svæða er sá að
á Íslandi er tíðnin mest í efri hluta
augasteinsins en í neðri hlutanum
bæði í Singapore og í Melbourne.
Og það skýrist fyrst og fremst af
afstöðu sólar.

- ssal

Íslensk rannsókn á skýmyndun á augasteini:

Útivist eykur áhættuna 

ÚTIVISTARFÓLK Íslensk rannsókn sýnir
að mikil útivera getur haft áhrif á augn-

heilsu manna síðar á ævinni.
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Toyota, Nýbýlavegi 4-8, sími 570 5070

RAV4 SPORT. Fyrir allt sem í þér býr og meira til.

Nú fæst hinn feikivinsæli RAV4 í sérstakri útfærslu með sportlegu 
yfirbragði. Aukahlutapakki að verðmæti 160.000 kr. fylgir. Pakkinn 
inniheldur sílsahlíf, krómgrind á afturljós, sportgrill, krómstút á 

púst, sílsarör og dráttarbeisli. RAV4 SPORT sameinar því þægindi, 
kraft, öryggi, sportlegt útlit og hagstæð kjör, en hann fæst frá 
aðeins 2.720.000 kr. Komdu og prófaðu RAV4 SPORT í dag.

Jafnt í borg sem til fjalla
RAV4 SPORT

Aukahlutapakki að verðmæti 160.000 kr. fylgir með.
Verð frá 2.720.000 kr.



www.toyota.is

Sportgrill Sílsarör Krómgrind 
á afturljós

Sílsahlíf
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261 LEIKSKÓLI VAR STARFANDI Á ÍS-
LANDI Í DESEMBER 2004.
Heimild: Hagstofa Íslands

SVONA ERUM VIÐ

„Ég hef verið að æfa mjög mikið og
verið að breyta þjálfuninni,“ segir
Ragnheiður Ragnarsdóttir sundkona
sem heldur utan til Andorra á
sunnudaginn til að keppa í smá-
þjóðaleikunum. „Ég er í nokkuð
góðu formi og á að verða rosalega
góð,“ segir Ragga bjartsýn en hún
hefur verið að kenna sjö ára krökk-
um sund undanfarið.
Síðustu helgi útskrifaðist hún af list-
námsbraut Fjölbrautaskólans í
Garðabæ þar sem hún lærði fata-
hönnun. „Við hönnuðum heila
tískusýningu,“ segir Ragga um loka-
verkefni sitt úr skólanum og fór
mikill tími í það síðastliðinn mánuð.
„Það er allt búið og maður veit
varla hvað maður á að gera næst,“

segir Ragga hlæjandi.
„Í sumar verð ég syndandi, æfandi
og keppandi,“ segir Ragga en hún
ætlar að flytja til Kaliforníu í
nokkra mánuði í haust. Þar ætlar
hún að skoða skóla og heimsækja
vini. Að sjálfsögðu mun hún verja
miklum tíma í lauginni líka.
Ragnheiður öklabrotnaði illa í nóv-
ember síðastliðnum. Hún segist
varla finna fyrir meiðslunum leng-
ur enda sundið góð sjúkraþjálfun.
Fóturinn sé þó ekki fallegur á að
líta enda settur örum. 
Nýlega skipti Ragga um félag, fór
úr SH yfir í KR. „Ég er mjög sátt við
KR, þar eru æðislegir krakkar sem
ég æfi með, frábær þjálfari og ynd-
isleg stjórn.“

Í gó›u formi og rosalega gó›
HVAÐ ER AÐ FRÉTTA? RAGNHEIÐUR RAGNARSDÓTTIR

Verðkönnun hagstofu Evrópusam-
bandsins sýnir að verð á fötum og
skóm er hæst á Íslandi og munar jafn-
vel tugum prósenta á verði. Dr. Hannes
Hólmsteinn Gissurarson stjórnmála-
fræðingur segir þessar fréttir koma sér
á óvart, sérstaklega að vöruverð á Ís-
landi sé mun hærra en í Bretlandi.
„Þar sem það eru komnar svo góðar
samgöngur við Bretland hefði ég hald-
ið að fólk keypti meiri fatnað þar. Það
má kannski segja að neytendur sýni
visst ábyrgðarleysi. Ef hægt er að
kaupa sömu vörur á lægra verði í Bret-
landi geta menn bara sjálfum sér um
kennt því núorðið hafa nánast allir efni
á að skreppa til Bretlands.“ 
Þá segir Hannes að spyrja megi hvort
ekki séu ósýnilegar hömlur á sam-
keppni milli erlendra kaupmanna og
íslenskra; til dæmis séu takmörk á
hversu mikinn fatnað megi flytja til
landsins. „Svo er þetta kannski líka
upplýsingaskortur og svona kannanir
eru til þess fallnar að upplýsa neytend-
ur um hvar sé hagstæðast að versla.“
Sjálfur kaupir Hannes öll sín föt í frí-
höfnum flugvalla um allan heim. 

Allir geta skroppi›
til Bretlands

HÁTT FATAVERÐ Á ÍSLANDI

SJÓNARHÓLL
Bílakirkjugarður í Ögursveit:

Skilagjaldi›
væri drjúgt
Þegar keyrt er um Ísafjarðardjúp
blasir við óvenjuleg sjón. Við bæinn
Garðsstaði í Ögursveit hefur af-
kastamikill bílasafnari, Þorbjörn
Steingrímsson, viðað að sér bílum
og öðrum ökutækjum úr öllum átt-
um. Hátt í 500 bílar, vinnuvélar og
gröfur blasa við þeim sem eiga leið
um djúpið hvort sem farið er um
loft, láð eða lög. 

„Ég hef gaman að þessu,“ er eina
skýringin sem Þorbjörn hefur fyrir
þessu gríðarlega safni. Hann hefur
safnað bílum á jörðina allt frá árinu
1982 en hann býr sjálfur orðið á Ísa-
firði.

Töluvert er um að fólk komi og
skoði safnið en Þorbjörn segist ekki
hafa auglýst þetta neitt. 

Þorbjörn sér ekki fram á annað
en að halda áfram að safna bílum.
Þó segir hann að mun minna bætist
við nú þar sem skilagjald fáist fyrir
bíla. „Það væri gaman að geta feng-
ið skilagjald á alla 500 bílana,“ seg-
ir Þorbjörn og hlær. En það verður
víst ekki af því og ljóst að bílasafn-
ið á Garðsstöðum er ekki á förum. ■

VÍÐISTAÐASKÓLI Húsvörðurinn Elías Sigurbjörnsson segir óskila-
munina vera af öllu tagi.

AUSTURBÆJARSKÓLI Þorleifur Garðarsson húsvörður gefur Rauða krossinum sex til átta fulla ruslapoka á hverju ári.

LANGHOLTSSKÓLI Rauði krossinn útdeilir fötunum sem eftir
verða í skólunum til fólks sem þarf á þeim að halda.

HANNES HÓLMSTEINN GISSURARSON

GARÐSSTAÐIR Um 500 ökutæki blasa
við þeim sem eiga leið um Ísafjarðardjúp.

Húsverðir í skólum á höfuðborg-
arsvæðinu gefa mikið magn til
góðgerðarmála á hverju ári. „Það
er alveg hellingur í óskilum hjá
mér og mikið af dýrum flíkum,
flíspeysum, skóm og öðru þess
háttar,“ segir Þorleifur Garðar
Sigurðsson, oftast nefndur
Búbbi, húsvörður í Austurbæjar-
skóla. Þorleifur segir að sex til
átta fullir ruslapokar af fötum
séu gefnir til Rauða krossins á
hverju ári. „Ef eitthvað er þá
stækkar skammturinn á hverju
ári, fólk virðist ekki sjá mikið
eftir þessum ágætu fötum,“ bæt-
ir Þorleifur við.

Svipaða sögu er segja í Lang-
holtsskóla. Rikhard Óskarsson
húsvörður segir magnið hjá sér
aukast ár frá ári. „Það er gífur-
lega mikið af fötum hérna af öll-
um tegundum, vettlingar, skór,
úlpur og allt þar á milli,“ segir
Rikhard. Hann telur magnið vera
um tíu til tólf ruslapokar og
verður það allt gefið til Rauða
krossins eftir að skólaári lýkur. 

Elías Sigurbjörnsson, hús-
vörður í Víðistaðaskóla, segist
reyna eftir fremsta megni að
koma fötunum til eiganda sinna.
„Ég held óskilamunum frá hverj-
um skólavetri eftir til næsta

hausts og held þá smá sýningu
fyrir foreldra, sem geta þá skim-
að eftir týndum flíkum,“ segir
Elías. Hann nær með þessu móti
að halda skammtinum í þremur
til fjórum ruslapokum.

Hagaskóli og Fellaskóli gefa
einnig mikið magn til góðgerðar-
mála, eða rétt um fjóra rusla-
poka hvor skóli. 

Á höfuðborgarsvæðinu eru 66
grunnskólar og miðað við þessa
litlu vettvangsrannsókn má leiða
að því líkur að grunnskólarnir
gefi tæpa 400 fulla ruslapoka af
óskilamunum til góðgerðarmála. 

magnush@frettabladid.is

Grunnskólarnir eru
fullir af óskilamunum
Óskilamunir hafa hrannast upp í grunnskólum Reykjavíkur í vetur og virðist sem
foreldrar kæri sig ekki of mikið um að vita hvað verði um flíkur barna sinna.





Stendhalismo er því miður einn
af sjaldgæfari sjúkdómum
heimsins. Hann lýsir sér með
svima, skorti á einbeitingu, and-
þrengslum og erfiðleikum við að
standa og ganga. Lasleikinn er
kenndur við franska rithöfund-
inn Stendhal sem lýsti fyrstur
einkennum veikinnar sem hann
þekkti af eigin raun. Orsök þess-
arar sjaldgæfu sóttar er sögð
vera fegurð Flórens. Stendhal
réði ekki við fegurðina, var
reikull í spori eftir að skoða
Flórens og fæturnir gáfu sig við
kirkju hins helga kross. Manni
er sagt að nokkur tilvik af
Stendhalismo séu meðhönduluð
á spítölum borgarinnar á hverju
ári, og að talsvert fleiri en þeir
rúmföstu þurfi aðhlynningu. 

Sóttin sækir víðar á menn en
í Flórens. Sjálfur hef ég stund-
um staulast andstuttur um
klausturgarða austur í Japan.
Hætturnar liggja þannig víða í
þessum heimi en það er dálítið
undarlegt hvað margir þeirra
staða sem líklegastir eru til að
valda mönnum andþrengslum,
svima og fótaskorti eru á Ítalíu.
Ítalir eiga þá ófrumlegu skýr-
ingu á þessu að almættið hafi
vandað sig alveg sérstaklega
þegar það bjó til landið þeirra.
Sú tilfinning kviknar svo sem
úti í ítalskri náttúru að almætt-
inu hafi óvíða tekist betur til.
Það sem situr þó fastar í manni
eftir dvöl á Ítalíu er hvað ótrú-
lega margir mennskir snillingar
hafi vandað sig mikið og vel í
þessu landi. Það er heldur ekki
fegurð Flórens, Feneyja eða
annarra frægra borga sem býr
til flestar minningar um Ítalíu,
heldur þessi margendurtekna
ánægja að finna í óþekktum af-
kimum einhver mannanna verk
sem væru talin mestu þjóðar-
gersemar í fátækari löndum. 

Kannski er stór hluti ítölsku
þjóðarinnar líka haldinn ein-
hverju afbrigði af Stendhal-
ismo.

Þótt hvergi sé notalegra að
spássera á sólríku síðdegi en í
ítalskri borg og hvergi séu föt
mannanna betur sniðin, virðist
þjóðfélagið sjálft vera reikult
og ringlað. Það er djúp og versn-
andi kreppa í atvinnulífinu, upp-
lausn og öngþveiti í stjórnmál-
um, ófremdarástand í mennta-
málum, skelfingarástand á fjöl-
miðlun, neyðarástand í ríkis-
fjármálum, lömun í dómskerf-

inu og djúpstæð spilling í opin-
beru lífi. Það er eins og enginn
geti talað um ítalskt atvinnulíf
eða stjórnmál án þess að nota
samlíkingar úr læknisfræði og
æ oftar virðast þær ættaðar af
skurðstofum spítala. Um daginn
helgaði líka breska vikuritið
Economist forsíðu sína þeirri
kenningu að Ítalía væri hinn
sjúki maður Evrópu.

Örvænting ítala sést á því að
þeir hafa kosið til valda mann
sem aðrar vestrænar þjóðir
hefðu stungið í fangelsi. Annars
staðar væri Berlusconi ekki að-

eins dæmdur sakamaður, heldur
væri hann almennt fordæmdur
fyrir algert siðleysi í viðskipt-
um og stjórnmálum. Þessi mað-
ur frumstæðra skoðana hefur
heldur allsendis engar lausnir á
vanda Ítalíu. Þó er stjórnartíð
hans orðin löng á ítalskan mæli-
kvarða enda ítalskir stjórnmála-
menn ekki þess megnugir að
finna siðlegra og skynsamlegra
svar við vanda samtímans. 

Rætur þeirra djúpu kreppu
sem Ítalir hafa lent í liggja auð-
vitað víða. Það er hins vegar
hnattvæðing viðskipta sem
hratt henni af stað og í því liggja
ákveðnir lærdómar fyrir aðrar
þjóðir. Ítalir voru óheppnir að
því leyti til að þeir byggðu
meira á iðnaði af því tagi sem nú
er að flytjast til Kína en margar
aðrar þjóðir Evrópu. Dæmi úr
samtímanum sýna hins vegar að
það eru viðbrögð stjórnmála-
manna og viðskiptalífs við
hnattvæðingunni frekar en
staða atvinnulífsins áður en til
hennar kom sem mestu skiptir
um hvernig til tekst. Ítalskir
stjórnmálamenn til hægri og
vinstri hafa ekki brugðist við
hnattvæðingunni með öðru en
afneitun og lýðskrumi. Margir
kjósenda virðast trúa því að
með því að hindra alþjóðavið-
skipti geti ítalir látið eins og
Asía sé ekki til, gert áfram það
sem þeir gerðu í gær og farið
síðan á góð eftirlaun 57 ára
gamlir. 

Þó er Ítalía eitt þeirra landa
sem gæti hagnast mest á nýrri
stöðu í atvinnulífi heimsins. Í
samtímanum hagnast menn á
sköpun, hugviti og hönnun en
lítið á einfaldri framleiðslu.
Ónýtt stjórnmálakerfi og van-
rækt menntakerfi beinir nú
Ítölum frá því sem þeir hafa
alltaf gert betur en aðrir menn
og yfir í það öngstræti að verja
deyjandi atvinnugreinar og
réttindi sem engin innistæða er
til fyrir. ■

M álefnum neytenda er stöðugt gefinn meiri gaumur í ís-
lensku samfélagi. Það hefur allt of lengi verið lenska að
neytendur láti bjóða sér að bera fjárhagslegt tjón af því

að þeir aðilar sem þeir kaupa af verk og þjónustu vandi ekki til
vinnu sinnar eða hreinlega svindli á neytendum. Við og við koma
þó upp mál sem minna á að frumskógarlögmálið er víða í fullu
gildi í viðskiptum neytenda á Íslandi.

Í Fréttablaðinu á mánudag var sagt frá húsi í Grafarholti þar
sem fram hafa komið skemmdir sem rekja má til vanrækslu verk-
taka. Vandi húseigendanna er sá að verktakinn er til gjaldþrota-
meðferðar og því erfitt að sækja bætur. Í samtali blaðsins við
byggingarfulltrúa borgarinnar kemur fram að margir byggingar-
stjórar ræki ekki skyldur sínar og láti ekki taka út þær byggingar
sem þeir reisa þrátt fyrir að bygging sé í raun ekki lögformlega
risin fyrr en slík úttekt hefur farið fram. Í Fréttablaðinu í gær
bendir Sigurður Helgi Guðjónsson, formaður Húseigendafélags-
ins, á að um mál sem þessi eigi að gilda eins og önnur lögbrot, að
lögreglan sjái um að góma glæpamennina. Undir þessi orð Sigurð-
ar ber að taka því það nær auðvitað ekki nokkurri átt að neytend-
ur bíði fjárhagslegt tjón vegna vanefnda byggingaraðila.

Mál sem þessi eru vitanlega alvarlegust þegar þau tengjast
byggingum og fasteignaviðskiptum vegna þess að þá er iðulega al-

eiga fólks að veði. Lengi hafa íslenskir neytendur litið á það eins og
hverja aðra skráveifu að láta svindla á sér. Á þessu virðist sem bet-
ur fer vera að verða nokkur breyting. Almenningur sækir í aukn-
um mæli rétt sinn gagnvart svikum. Félagasamtök eins og Neyt-
endasamtökin og Húseigendafélagið hafa eflst og samtök launa-
fólks, einkum ASÍ, hafa einnig í auknum mæli gefið málefnum
neytenda gaum.

Á undanförnum árum hefur verð á matvöru lækkað. Ýmsar
skýringar eru á því en ein þeirra er áreiðanlega aukin verðvitund
neytenda. Vissulega eiga Íslendingar alllangt í land með að verð
hinnar daglegu innkaupakörfu verði sambærilegt og í nágranna-
löndum okkar þar sem launakjör eru svipuð þeim sem hér þekkj-
ast. Enn lengra eiga íslenskir neytendur þó í land þegar litið er á
verðkönnun hagstofu Evrópusambandsins á skóm og fatnaði í 30
Evrópulöndum og sagt var frá í Fréttablaðinu í gær. Þar kemur
fram að verð á þessum vörum sé 49 prósentum hærra hér á landi
en að meðaltali í löndunum sem könnunin náði til, þrátt fyrir að
verð á þessari vöru hafi áreiðanlega lækkað talsvert síðustu ár.

Það er því ljóst að íslenskir neytendur eiga verk að vinna í að
veita seljendum vöru og þjónustu aðhald. Númer eitt er auðvitað að
láta ekki svindla á sér og þar á eftir kemur aðhald í verðlagsmál-
um. Neytendasamtökin eru stofnuð utan um hagsmuni neytenda.
Þau samtök þarf að efla enn frekar með aðild og virkni neytenda.
Aðeins þannig verður frumskógarlögmálinu eytt í viðskiptum hins
almenna neytanda. ■

25. maí 2005 MIÐVIKUDAGUR

SJÓNARMIÐ
STEINUNN STEFÁNSDÓTTIR

Íslenskir neytendur eru stöðugt betur á verði um
hagsmuni sína.

Burt me› frum-
skógarlögmáli› 

FRÁ DEGI TIL DAGS
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Opið frá 10-18:15

TILBOÐ
Nýr skötuselur

Aðeins 1290 kr.kg

Stór humar
Sigin grásleppa

Gó› og slæm veikindi

Einn af hinum stóru
Stefán Jón Hafstein borgarfulltrúi hefur
á undanförnum mánuðum verið
óþreytandi við að boða „nútímalega
jafnaðarstefnu“ sem hann kallar svo.
Hefur jafnvel framtíðarhópur nýkjörins
formanns fallið í skuggann fyrir ákafa

borgarfulltrúans, sem
fram að þessu hef-
ur gefið málflutn-
ingi sínum aukið
vægi með því að
kynna sig sem for-
mann framkvæmda-

stjórnar flokksins –
einn af hinum stóru í

Samfylkingunni.
Um tíma héldu
menn að Sam-

fylkingin ætlaði að gera hann að borg-
arstjóra í Reykjavík. Og þegar lands-
fundurinn rann upp trúðu ýmsir því að
honum væri nýr frami vís.

Óvænt úrslit
Það kom því mörgum á óvart að þegar
Stefán Jón freistaði þess á nýafstöðn-
um landsfundi Samfylkingarinnar að
feta enn ofar í virðingar- og áhrifastöðu
meðal jafnaðarmanna og bauð sig
fram í ritaraembætti flokksins féll hann
fyrir óþekktri konu sem DV í gær kallar
„óframfærna norðanstúlku“. Segir blað-
ið að nýi ritarinn, Helena Þuríður Karls-
dóttir, hafi ekki þurft annað en að
koma í ræðustól og segja: „Ég er kona
utan af landi“ til þess að sigra með
yfirburðum.

Einföld skýring
Stefán Jón kann skýringu á þessu. Það
var ekki verið að hafna honum á lands-
fundinum og ekki hinni nútímalegu
jafnaðarstefnu hans. Þó það nú væri!
Helena var ekki kosin fyrir eigin verð-
leika heldur vegna þess að hún er
kona og búsett úti á landi. „Lands-
byggðarmál?“ spyr blaðamaður DV,
sem strax kveikir á perunni og Stefán
Jón svarar að bragði: „Ekkert annað. Ég
lít ekki svo á að þetta hafi verið van-
traust á neitt annað en kynferði mitt og
búsetu.“ En sem sönnum jafnaðar-
manni sæmir er hann jákvæður í mót-
blæstrinum: „En ég hef þá meiri frítíma
en ég reiknaði með. Svona gerast hlut-
irnir landsfundi á.“

gm@frettabladid.is
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LESTU GREININA Á VISIR.IS 
OG SEGÐU SKOÐUN ÞÍNA

Í DAG
ÍTALÍA

JÓN ORMUR 
HALLDÓRSSON

„Ón‡tt stjórnmálakerfi og
vanrækt menntakerfi beinir
nú Ítölum frá flví sem fleir
hafa alltaf gert betur en
a›rir menn og yfir í fla›
öngstræti a› verja deyjandi
atvinnugreinar og réttindi
sem engin innistæ›a er til
fyrir.“

Lengi hafa íslenskir neytendur liti› á fla› eins og hverja
a›ra skráveifu a› láta svindla á sér. Á flessu vir›ist sem
betur fer vera a› ver›a nokkur breyting.



Smáauglýsingar
byrja í dag á bls. 4 

Flokkar

Bílar & farartæki 

Keypt & selt 

Þjónusta

Heilsa

Skólar & námskeið

Heimilið

Tómstundir & ferðir

Húsnæði

Atvinna

Tilkynningar 

Góðan dag!
Í dag er miðvikudagur 25. maí, 

145. dagur ársins 2005.

REYKJAVÍK 3.41 13.25 23.10
AKUREYRI 3.00 13.09 23.22

Heimild: Almanak Háskólans

Sólarupprás Hádegi Sólarlag

Sigrún Kristbjörg Jónsdóttir varð dúx
á stúdentsprófinu frá Flensborg. Við
útskriftarathöfnina sallaði hún á sig
verðlaunum fyrir námsárangur í
tungumálum og spilaði auk þess á
básúnu í sprellhljómsveit skólans.

„Ég fékk nú ekkert fullt af tíum,“ segir
Sigrún Kristbjörg aðspurð og gefur ekki
meira upp um það mál. Spurð út í verðlaun-
in segir hún hógvær. „Jú, eitthvað fékk ég
af þeim,“ en getur ekki talið þau upp fyrr
en að rannsökuðu máli. Hún hefur heldur
ekki haft fyrir því að reikna út meðalein-
kunnina sína og segir það hafa komið sér
verulega á óvart þegar hún varð dúx. „Ég
átti alls ekki von á þessu,“ segir hún.
Tungumálin eru hennar eftirlætisfög enda
fékk hún verðlaun fyrir íslensku, dönsku,
ensku, frönsku og þýsku. „Ef maður hefur
áhuga á einhverju er maður miklu viljugri
að leggja eitthvað á sig. Það er líka svo

gaman að læra eitthvað sem maður getur
notað og þannig eru tungumálin.“ 

Sigrún Kristbjörg verður tvítug í sept-
ember og þótt hún væri fjögur ár í fram-
haldsskólanum lauk hún námsefninu á
þremur og hálfu. Eina önn var hún í Þýska-
landi en fékk hana ekki metna hér. Svo
stundar hún nám í básúnuleik líka og
kveðst hafa verið í hópi tónlistarnema sem
séð hafi um söngkeppnina í Flensborg.
„Þegar eitthvað hefur verið um að vera höf-
um við oft staðið fyrir einhverju sprelli,“
segir Sigrún Kristbjörg, sem hyggst taka
frí frá bóknámi næsta vetur og einbeita sér
að básúnunni, auk þess að vinna eitthvað
með. Greinilegt er að líf hennar mun snúast
mikið um tónlist á næstunni því í sumar
ætlar hún að starfa með tónlistarhópi á veg-
um Hafnarfjarðarbæjar og fram undan er
ferð með Bigbandi Tónlistarskólans til Sví-
þjóðar. Fyrst verða reyndar Bigbandstón-
leikar í Tónlistarskóla Hafnarfjarðar. Þeir
eru á dagskrá næsta þriðjudagskvöld. ■

Einbeitir sér að
tónlistinni í sumar

nam@frettabladid.is

Innritun í framhaldsskóla 
verður rafræn þetta vorið og
væntanlega til framtíðar.
Menntamálaráðuneytið hefur
ákveðið að nemendur
sem nú eru að útskrif-
ast úr grunnskólum geti
sótt um á netinu. 10.
bekkingar hafa fengið
sent bréf þar sem fyrir-
komulagið er útlistað
en innritun á vefnum
stendur til 14. júní.

Viðskiptaháskólinn á Bifröst 
undirritaði um síðustu helgi
samning við Háskólann í
Shanghai og er það einn viða-
mesti samn-
ingur sem
íslenskur
háskóli hef-
ur gert við
háskóla í
Asíu. Samn-
ingurinn er
um víðtækt
samstarf
skólanna
tveggja
varðandi kennslu, rannsóknir
og ráðstefnuhald auk þess sem
Bifröst og Shanghai-háskóli

munu skiptast á kennurum.
Gert er ráð fyrir að næsta vor
verði 15 nemendur frá Bifröst í
Shanghai og að tugir kínverskra

nemenda muni nema á
Bifröst næstu misseri
og ár.

Alþjóðleg ráðstefna 
um hugbúnaðarþróun
verður haldin 30. og
31. maí í Háskóla Ís-
lands. Þann 27. maí

og 1. júní verða haldin fjögur
stutt námskeið í tengslum við
ráðstefnuna. Markmið ráðstefn-
unnar er að afla nýrrar þekk-
ingar og deila reynslu af hug-

búnaðarþró-
un. Meðal
umfjöllunar-
efnis verður
áhættustjórn-
un, hugbún-
aðarferli, nyt-
semi hug-
búnaðar,
gæðastjórn-
un og kvikar
(e. agile) að-

ferðir við hugbúnaðarþróun.
Nánari upplýsingar er að finna
á vefnum hi.is.

„Ef maður hefur áhuga fyrir einhverju er maður miklu viljugri að leggja eitthvað á sig,“ segir Sigrún Kristbjörg
sem hér situr með verðlaunin sín.

LIGGUR Í LOFTINU
í námi

FASTEIGNIR HEIMILI HEILSA HÚS NÁM FERÐIR MATUR BÍLAR ATVINNA BRÚÐKAUP FJÁRMÁL TILBOÐ o.fl.

KRÍLIN

Það er auðvelt að fá
mömmu til að hlæja.
Ég byrja bara og þá

fer hún strax að
herma eftir mér!

Einkaflugmaður tekinn með hraði 
BLS. 2

][
SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER 550 5000

SMÁAUGLÝSINGAR
Á 995 KR.

ÞÚ GETUR PANTAÐ
ÞÆR Á visir.is
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M Krakkar fá innsýn í sveitalífið

BÖRNUM ER BOÐIÐ UPP Á REIÐNÁMSKEIÐ OG SVEITADVÖL Í
SKAGAFIRÐI.

Boðið er upp á á sveitadvöl og reiðnámskeið fyrir krakka á aldrinum
8 til 14 ára á bænum Flugumýri í Skagafirði þar sem rekið er hrossa-
ræktarbú og hestatengd ferðaþjónusta. 
Boðið er upp á vikudvöl í sveitinni þar sem börnum gefst kostur á
að taka þátt í daglegu lífi á búinu og fá leiðsögn í umgengni og reið-
mennsku við hæfi hvers og eins. Dvölin er frá mánudagsmorgni til
sunnudagseftirmiðdags vikulega í júní, það fyrsta hefst mánudaginn
6. júni. Dvölin er hugsuð sem heimsókn á sveitabæ þar sem krakkar
fá innsýn í sveitalíf-
ið og náttúruna á
staðnum meðfram
reiðkennslunni. Á
bænum eru einnig
kindur og kýr, sem
áhugavert er að
skoða og kynnast.
Einnig verður farið í
sund í Varmahlíð
auk þess sem
krakkarnir fá tæki-
færi til að skoða sig
um í Skagafirði og
skoða áhugaverða
staði þar eins og
Hóla í Hjaltadal og
Vesturfarasetrið á
Hofsósi.



Námsefni
Nú er ráð að fá bækurnar hjá þeim sem eru í árganginum á undan og
eru að klára prófin og tryggja sér bækurnar fyrir næsta vetur. Með
þessu er hægt að losna við erilinn á skiptibókamarkaðnum í haust.[ ]
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Stúdentaferðir verða með kynningu á EF málaskólunum fimmtudaginn
26. maí kl. 17.30 á Café Sólon 2. hæð.  Við hvetjum eindregið þá  sem

eiga bókað í EF málaskóla til að mæta.

Nýtt og spennandi nám
í Borgarholtsskóla

Verknám og listnám sameinast í nýju margmiðlunarnámi.

Borgarholtsskóli í Reykjavík
býður í haust upp á nýtt nám
þar sem tvinnað er saman
listnám á sviði margmiðlun-
arhönnunar og iðnnám í fjöl-
miðlatækni.

Borgarholtsskóli hefur frá upp-
hafi lagt áherslu á upplýsinga-
tækni og meðal þess sem hefur
verið í boði um skeið er nám í
margmiðlunarhönnun á listnáms-
braut og fjölmiðlatækninám á
upplýsinga- og fjölmiðlabraut á
verknámssviði. Nú hefur verið
unnið að breytingum á námskrá
skólans og í haust verður í fyrsta
skipti boðið upp á námsleiðir þar
sem listnámið og fjölmiðlatækni-
námið tvinnast saman. 

Nemendur sem innrita sig í
margmiðlunarhönnun á listnáms-
braut taka sameiginlegan kjarna í
list- og fjölmiðlatæknigreinum en
geta svo valið hvort þeir taka

margmiðlunarkjörsvið, þar sem
lögð er áhersla á fagurfræði og
hönnun, eða fjölmiðlatæknikjör-
svið þar sem tæknilega hliðin fær
meira vægi. Um þriggja ára nám
er að ræða, sem veitir nemendum
góðan grunn fyrir áframhaldandi
listnám og býr þá jafnframt undir
störf á fjölmiðlum.

Kristján Ari Arason, fagstjóri í
fjölmiðlagreinum við Borgar-
holtsskóla, segir að samtvinnun
listnáms og iðnnáms með þessum
hætti miði að því að tengja náms-
brautir og brjóta niður afmörkun
milli greina. „Um áratugaskeið
hefur verið gríðarlegt gap á milli
verknáms annars vegar og bók-
náms hins vegar og listnámið hef-
ur staðið þarna til hliðar. Nú erum
við að reyna að brúa þetta bil og
gerum það með því að tengja sam-
an þessar námsleiðir sem hafa svo
marga snertifleti,“ segir Kristján
og fullyrðir að með samtvinnun-
inni fái nemendur meira út úr
náminu. „Það er ekki nóg að

kunna bara á tæknina, maður þarf
að skilja hverju maður er að miðla
og að sama skapi þarf sá sem vill
miðla einhverju að þekkja tækn-
ina og þá möguleika sem hún
gefur.“

Borgarholtsskóli hefur undan-
farin ár starfrækt svokallað dreif-
nám þar sem fagfólk í upplýsinga-
og fjölmiðlageiranum hefur feng-
ið tækifæri til að bæta við mennt-
un sína. „Okkur fannst hefðbund-
in fjarkennsla ekki sinna nemand-
anum nógu vel og þróuðum þess
vegna dreifnámið, sem hefur gef-
ið gríðarlega góða raun,“ segir
Kristján. Dreifnámið fer þannig
fram að kennt er með virkri fjar-
kennslu á netinu en auk þess
koma nemendur í skólann einu
sinni í mánuði til að vinna að verk-
efnum. Vikulega hittist hópurinn
svo á spjallrás á netinu þar sem
rætt er um námsefnið og þannig
myndast samstaða og stemning í
hópnum.

Nýja námið sem boðið verður
upp á í haust stendur nemendum
til boða hvort sem þeir kjósa að
stunda hefðbundinn dagskóla eða
dreifnám.

thorgunnur@frettabladid.is

Mikil eftirspurn eftir hraðferð í flugnámi
Flugskóli Íslands býður í sumar upp á sex vikna hraðnámskeið til einkaflugmannsprófs.

Þeir sem vilja læra að fljúga hafa hingað til þurft að sitja tólf vikna
kvöldnámskeið í Flugskóla Íslands á veturna. Slíkt nám verður áfram í
boði í haust en óþolinmóðir geta flýtt fyrir sér og klárað námið á
helmingi styttri tíma á hraðnámskeiði í sumar. Kennt verður alla virka
daga milli klukkan 8.30 og 14 og geta nemendur safnað verklegum
flugtímum seinnipartinn og um helgar. 
Baldvin Birgisson, skólastjóri Flugskóla Íslands, segir að mikill áhugi sé
fyrir hraðnámskeiðinu og það hafi komið starfsmönnum flugskólans
töluvert á óvart. „Við héldum að flestir vildu vera í fríi á sumrin en
annað kom á daginn og eftirspurnin er mikil. Hluti nemenda hyggur á
atvinnuflugmannsnám og með því að klára einkaflugmannsprófið í
sumar ná þeir að byrja í atvinnufluginu í haust og geta verið komnir
með atvinnuflugmannsréttindi í júní á næsta ári. Þetta fyrirkomulag
styttir námstímann því töluvert,“ segir Baldvin.
Skráning á námskeiðið stendur yfir og kennsla hefst miðvikudaginn 1.
júní.

Í Borgarholtsskóla er góð aðstaða fyrir nemendur.

Kristján Ari Arason fagstjóri segir að mikill
áhugi sé fyrir nýja náminu.
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Nám sem nýtist þér!
Skrifstofubraut I 

Er tveggja anna braut þar sem höfuðáhersla er lögð á viðskipta- og samskip-
tagreinar.
Inntökuskilyrði: Grunnskólapróf.
Kennslutími: 8:20 12:55. Kennsla hefst 24. ágúst

Skrifstofubraut I 
Fjarnám

Nú gefst fólki utan höfuðborgarsvæðisins í fyrsta sinn tækifæri til fjarnáms
á skrifstofubraut I - sjá frekari upplýsingar á mk.is

Framhaldsnám - Skrifstofubraut II
Nú stendur einnig yfir innritun í tveggja anna framhaldsnám á skrifstofubraut
Menntaskólans í Kópavogi. Mikil áhersla er lögð á tölvunám, viðskipta- og
samskiptagreinar. 
Inntökuskilyrði: Krafist er þekkingar í ensku, bókfærslu og tölvunotkun.
Þeir nemendur sem lokið hafa námi af skrifstofubraut Menntaskólans í
Kópavogi ganga fyrir um skólavist. 
Kennslutími: 8:20 12:55. Kennsla hefst 24. ágúst.

Upplýsingar veitir fagstjóri hagnýtra viðskipta- og fjármálagreina 
í síma 594 4000 milli kl. 9:00 og 12:00. Netfang. ik@mk.is 

MENNTASKÓLINN Í KÓPAVOGI

MIÐVIKUDAGUR 25. maí 2005

Gerum eitthvað
skemmtilegt saman
Námskeið í kvikmyndaleik verður haldið á Ísafirði í sumar á vegum
Vest-Norræna æskulýðssamstarfsins.

Hilmar Oddsson hefur með höndum kennslu í kvikmyndadeild Leiklistarháskólans og er
því þrautþjálfaður.

Báru saman daglegt líf
Konur frá ýmsum Evrópulöndum héldu ráðstefnu hérlendis á dögunum
sem var liður í verkefni um að auka sjálfstraust kvenna. Nemendur úr
enskuskóla Erlu Ara tóku þátt.

„Þetta er námskeið fyrir ungt fólk
frá Íslandi, Grænlandi og Færeyj-
um og ég ætla að kenna því grunn-
undirstöðu þess að standa fyrir
framan kvikmyndavélar og túlka
tilfinningar og gjörðir,“ segir Hilm-
ar. „Við gerum eitthvað skemmti-
legt saman og útkoman verður
mynd sem krakkarnir horfa á og
eiga að læra af. Það er bara hálft
gagn af því að leika ef maður sér

aldrei hvað maður gerir.“
Námskeiðið er liður í þriggja ára

leiklistarverkefni sem Vest-Nor-
ræna æskulýðssamstarfið stendur
að. Ungmennafélag Íslands er full-
trúi landsins. Samstarfið hófst í
fyrra er ungmenni frá Íslandi,
Grænlandi og Færeyjum lærðu að
leika trúða í Qaqortoq á Grænlandi.
Þriðja námskeiðið verður haldið að
ári í Færeyjum. ■

Þátttakendur komu frá Tyrklandi,
Þýskalandi, Portúgal, Spáni, Finn-
landi og Danmörku.
Konurnar hafa síðasta
ár hlotið kennslu í
tölvunotkun og þjálfun
í kynningum. Íslensku
konurnar tóku virkan
þátt í að undirbúa ráð-
stefnuna og taka á móti
konunum. Meðal ann-
ars buðu þær þeim í
hefðbundinn íslenskan
hádegismat á einu
heimili og hnallþórur á
öðru og fóru með þær í
heimsókn á vinnustaði
sína.
Á heimleið úr dagsferð að Gullfossi
og Geysi var komið við hjá húsmóð-

ur á Laugarvatni sem fór með hóp-
inn að hver að grafa upp rúgbrauð.

Á heimili hennar var
síðan boðið upp á rúg-
brauð með reyktum sil-
ungi, sem að sjálfsögðu
var veiddur og reyktur á
staðnum, og íslenskar
vöfflur með rabarbara-
sultu og rjóma.
Á ráðstefnunni kynntu
konurnar líf sitt og
heimaland og að sögn
Erlu Ara var sú kynning
mjög athyglisverð. Verk-
efnið var styrkt af
Grundvig, fullorðins-
fræðslu Sókratesar, sem

vinnur að því að efla Evrópuvitund í
símenntun með evrópsku samstarfi.

Gullfoss var meðal við-
komustaða ráðstefnugesta.
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SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER 550 5000

Volkswagen Passat Basic Line Skráður
12/98 bsk. Ek. 109 þús. km. Verð
860.000. Tilboð 680.000. 100% Lána-
möguleikar. Hafið samband við sölu-
ráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Peugeot 307 Skráður 03/04 ek. 16 þús.
km. Verð 1.670.000. 100% Lánamögu-
leikar. Hafið samband við söluráðgjafa
okkar í síma 525 8020.

Opel Vectra 1.6CD Skráður 07/98 ek.
92 þús. km. Verð 790.000. Tilboð
620.000.- 100% Lánamöguleikar. Hafið
samband við söluráðgjafa okkar í síma
525 8020.

Daewoo Nubira Skráður 04/99 bsk. Ek.
98 þús. km. Verð 560.000. 100% Lána-
möguleikar. Hafið samband við sölu-
ráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Opel Zafira Comfort Skráður 02/02 ssk.
Verð 1.490.000. 100% Lánamöguleikar.
Hafið samband við söluráðgjafa okkar í
síma 525 8020.

Opel Astra 1.2 Skráður 06/03 bsk. Ek.
59 þús. km. Verð 1.270.000. Ofurtilboð
990.000. 100% Lánamöguleikar. Hafið
samband við söluráðgjafa okkar í síma
525 8020.

Nissan Almera Visia Skráður 03/03 bsk.
Ek. 74 þús. km. Verð 1.130.000. 100%
Lánamöguleikar. Hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Subaru Legacy Wagon Skráður 03/96
bsk. Ek. 172 þús. km. Verð 650.000.
100% Lánamöguleikar. Hafið samband
við söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Daewoo Nubira Skráður 09/98 ek. 103
þús. km. Verð 490.000. 100% Lána-
möguleikar. Hafið samband við sölu-
ráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Subaru Forester Skráður 10/99 ek. 82
þús. km. Verð 1.070.000. 100% Lána-
möguleikar. Hafið samband við sölu-
ráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Opel Astra 1.6GL Skráður 11/98 bsk.
Ek. 95 þús. km. Verð 770.000. Tilboð
620.000. 100% Lánamöguleikar. Hafið
samband við söluráðgjafa okkar í síma
525 8020.

Opel Corsa Comfort Skráður 05/01 bsk.
Ek. 76 þús. km. Verð 780.000. 100%
Lánamöguleikar. Hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Opel Zafira Comfort Skráður 05/02 ssk.
ek. 72 þús. km. Verð 1.680.000. Ofurtil-
boð 1.380.000. 100% Lánamöguleikar.
Hafið samband við söluráðgjafa okkar í
síma 525 8020.

Saab 9-3 Skráður 07/01 ssk. Ek. 74 þús.
km. Verð 1.660.000. 100% Lánamögu-
leikar. Hafið samband við söluráðgjafa
okkar í síma 525 8020.

Suzuki Baleno Skráður 07/01 ek. 51
þús. km. Verð 1.100.000. 100% Lána-
möguleikar. Hafið samband við sölu-
ráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Volkswagen Passat Skráður 09/00 bsk.
Ek. 116 þús. km. Verð 1.040.000. 100%
Lánamöguleikar. Hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Opel Vectra 1.6GL Skráður 07/98 ek.
145 þús. km. Verð 690.000. 100%
Lánamöguleikar. Hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Mitsubishi Lancer Wagon Skráður
06/97 bsk. Ek. 109 þús. km. Verð
650.000. 100% Lánamöguleikar. Hafið
samband við söluráðgjafa okkar í síma
525 8020.

Toyota Avensis Skráður 10/99 ssk. Ek.
88 þús. km. Verð 1.050.000. 100%
Lánamöguleikar. Hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Opel Corsa 1.4 Skráður 05/97 bsk. Ek.
129 þús. km. Verð 350.000. Lánamögu-
leikar. Hafið samband við söluráðgjafa
okkar í síma 525 8020.

Subaru Impreza GL Skráður 01/00 ssk.
Ek. 87 þús. km. Verð 980.000. 100%
Lánamöguleikar. Hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Mitsubishi Lancer Wagon 4x4 Skráður
06/01 bsk. Ek. 90 þús. km. Verð
1.060.000. 100% Lánamöguleikar. Haf-
ið samband við söluráðgjafa okkar í
síma 525 8020.

Suzuki Baleno GLX Skráður 04/99 ssk.
Ek. 78 þús. km. Verð 720.000. Ofurtil-
boð 520.000. 100% Lánamöguleikar.
Hafið samband við söluráðgjafa okkar í
síma 525 8020.

Subaru Forester CS Skráður 08/00 ssk.
Ek. 98 þús. km. Verð 1.260.000. Tilboð
1.060.000. 100% Lánamöguleikar. Haf-
ið samband við söluráðgjafa okkar í
síma 525 8020.

Subaru Impreza WRX skráður 10/04
bsk. Ek. 3 þús. km. Leður og lúga Verð
2.980.000. 100% Lánamöguleikar. Haf-
ið samband við söluráðgjafa okkar í
síma 525 8020.

Nissan Patrol Elegance Skráður 05/03
ssk. Ek. 44 þús. km. Verð 4.190.000.
100% Lánamöguleikar. Hafið samband
við söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Isuzu Trooper 3.0 35” Skráður 04/99
bsk. Ek. 166 þús. km. Verð 1.690.000.
Tilboð 1.470.000.- 100% Lánamögu-
leikar. Hafið samband við söluráðgjafa
okkar í síma 525 8020.

Toyota Land Cruiser 4700 Skráður
08/99 Ek. 111 þús. km. Verð 3.330.000.
100% Lánamöguleikar. Hafið samband
við söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Subaru Impreza GL Skráður 04/99 ssk.
Ek. 136 þús. km. Verð 770.000. 100%
Lánamöguleikar. Hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Mitsubishi Space Star Skráður 05/99
bsk. Ek. 118 þús..km. Verð 650.000. Til-
boð 530.000. 100% Lánamöguleikar.
Hafið samband við söluráðgjafa okkar í
síma 525 8020.

Volkswagen Golf GL Skráður 08/97 bsk.
Ek. 130 þús. km. Verð 490.000. 100%
Lánamöguleikar. Hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Subaru Legacy Wagon Skráður 09/96
ssk. Ek. 140 þús. km. Verð 710.000.
100% Lánamöguleikar. Hafið samband
við söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Subaru Legacy GL Skráður 04/00 bsk.
Ek. 77 þús. km. Verð 1.120.000. 100%
Lánamöguleikar. Hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Opel Corsa Comfort Skráður 02/04 ssk.
Ek. 16 þús. km. Verð 1.480.000. Tilboð
1.280.000. 100% Lánamöguleikar. Haf-
ið samband við söluráðgjafa okkar í
síma 525 8020.

Suzuki Baleno stw 4x4 Skráður 07/02
ek. 34 þús. km. Verð 1.310.000. 100%
Lánamöguleikar. Hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Nissan Almera Visia Skráður 03/03 bsk.
Ek. 66 þús. km. 1.170.000. 100% Lána-
möguleikar. Hafið samband við sölu-
ráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Subaru Legacy Outback Skráður 05/98
ssk. Ek. 118 þús. km. Verð 1.190.000.
Tilboð 1.040.000.- 100% Lánamögu-
leikar. Hafið samband við söluráðgjafa
okkar í síma 525 8020.

Toyota Avensis skráður 08/00 bsk. Ek.
76 þús. km. Verð 1.090.000. 100%
Lánamöguleikar. Hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Subaru Legacy Wagon Skráður 04/00
ssk. Ek. 71 þús. km. Verð 1.230.000.
100% Lánamöguleikar. Hafið samband
við söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Opel Corsa 1.4 Skráður 04/98 bsk. Ek.
79 þús. km. Verð 470.000. 100% Lána-
möguleikar. Hafið samband við sölu-
ráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Nissan Patrol Elegance 35” Skráður
12/03 ssk. Ek. 34 þús. km. Verð
4.520.000. Lánamöguleikar. Hafið sam-
band við söluráðgjafa okkar í síma 525
8020.

Nissan Patrol Elegance Skráður 07/04
ssk. Ek. 12 þús. km. Verð 4.380.000.
Lánamöguleikar. Hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Ingvar Helgason
Sævarhöfða 2, 110 Rvk.

Sími: 525 8000
www.ih.is



Fiat Brava, skrd. 07/1998 ek. 78.000
km, 1600cc, sjálfskiptur. Ásett verð
540.000 kr Tilboð 390.000 kr. 100%
lán S. 515 7000.

Volvo S60 AWD 2,5 Turbo,skrd.
05/2003, ek. 22.000 km, 2521cc, sjálf-
skiptur. Ásett verð 3.820.000 kr. Tilboð
3.590.000 kr 100% lán S. 515 7000.

Citroen C3, skrd.02/2004, e:28.000
km, 1400cc, beinskiptur. Ásett verð
1.340.000 kr. Tilboð 1.190.000 kr.
100% lán S:515-7000

Volvo XC90 T6, skrd.08/2004, e:7.000
km, 2900cc, sjálfskiptur. Ásett verð
5.990.000 kr Tilboð 5.690.000 kr.
100% lán S:515-7000

BMW X5, skrd. 12/2003, e:29.000 km.
4600cc, sjálfskiptur. Ásett verð
8.050.000 kr. Tilboð 6.990.000 kr
100% lán S:515-7000

Daihatsu Gran Move ,skrd.12/1998,
e:77.000 km, 1600cc, beinskiptur. Ásett
verð 580.000,- kr. 100% lán S:515-
7000 TI-208

Ford Explorer Limited V8, Skrd.
10/2004, e:11.000 km. 4600cc, sjálf-
skiptur. Ásett verð 4.750.000 kr. Tilboð
3.990.000 kr. 100% lán S:515-7000.

Citroen Picasso Exclusive, skrd.
04/2003, e:36.000 km. 1800cc, bein-
skiptur. Ásett verð 1.560.000 kr Tilboð
1.390.000 kr 100% lán S:515-7000.

Honda CRV, skrd.01/1998, e:118.000
km, 2000cc, sjálfskiptur. Ásett verð
980.000 kr. Tilboð 880.000 kr. 100%
lán S:515-7000

VW Passat 4Motion station, skrd.
03/2000, e:66.000 km. 1800cc, bein-
skiptur, Ásett verð 1.290.000,- kr. Tilboð
1.090.000 kr. 100% lán S:515-7000.

SsangYoung Rexton, skrd.07/2002,
e:45.000 km, 2874cc, diesel, sjálfskipt-
ur. Ásett verð 2.950.000 kr. Tilboð
2.650.000 kr. 100% lán S:515-7000

Honda Civic Si, skrd. 09/1996,
e:103.000 km, 1400cc, sjálfskiptur.
Ásett verð 590.000 kr. 100% lán S:515-
7000

MMC Lancer GLXi, skrd.03/1999,
e:120.000 km, 1300cc, beinskiptur.
Ásett verð 650.000 kr. Tilboð 530.000
kr. 100% lán S:515-7000

Renault Megane Classic, skrd.09/1998,
e:118.000 km, 1600cc, sjálfskiptur
Ásett verð 660.000 kr. Tilboð 520.000
kr. 100% lán S:515-7000 EM-476

Citroen Xsara SX station, skrd.02/2003,
e:30.000 km, 1600cc, beinskiptur, Ásett
verð 1.230.000 kr. Tilboð 1.090.000 kr
100% lán S:515-7000

Daihatsu Applause, skrd.06/1999,
e:66.000 km, 1600cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 690.000 kr. Tilboð 579.000 kr
100% lán S:515-7000

Daihatsu Terios 4x4, skrd.06/2000
e:78.000 Km , 1300 cc , beinskiptur.
Ásett verð 740.000 Kr Tilboð 590.000
kr 100% lán S:515-7000

Toyota Rav 4, skrd.05/2002 e:36.000
Km , 2000 cc, sjálfskiptur. Ásett verð
2.020.000 Kr 100% lán. S:515-7000 LP-
016

Volvo S60 AWD 4x4 LPT-Turbo,
skr.9/2003 e: 18.000 Km , 2500 cc,
Sjálfskiptur, m/öllu. Ásett verð
3.790.000 Kr Tilboð 3.440.000 kr 100
% lán S:515-7000

Subaru Legacy, skrd.01/1998,
e:140.000 km, 2000cc, sjálfskiptur.
Ásett verð 850.000 kr Tilboð 590.000
kr. 100% lán S:515-7000

Ford Mondeo Ghia station,
skrd.04/2003, e:44.000 km, 2000cc,
sjálfskiptur. Ásett verð 2.030.000 kr Til-
boð 1.790.000 kr 100% lán S:515-
7000

Volvo S70 2,5 20v, skrd.09/1998,
e:75.000 km, 2500cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 1.290.000 kr.Tilboð 1.150.000 kr.
100% lán S:515-7000

Suzuki Sidekick, skrd.01/1992,
e:222.000 km, 1600cc, sjálfskiptur.
Ásett verð 350.000 kr Tilboð 199.000
kr. 100% lán S:515-7000

Ford Focus H/S station, skrd.10/2000,
e71.000 km, 1600cc, beinskiptur. Ásett
verð 1.050.000 kr. Tilboð 950.000 kr
100% lán S:515-7000

Ford Focus C-Max, skrd.01/2004,
e:23.000 km, 1800cc, beinskiptur. Ásett
verð 1.720.000 kr. 100% lán S:515-
7000 TP-150

Citroen Xsara Advance, skrd.11/2003,
e:29.000 km, 1600cc, beinskiptur. Ásett
verð 1.440.000 kr Tilboð 1.190.000 kr.
100% lán S:515-7000

Renault Megane Classic, skrd.06/1999,
e:109.000 km, 1400cc, beinskiptur.
Ásett verð 690.000 kr. Tilboð 550.000
kr. 100% lán S:515-7000

VW Golf 4x4 station skrd.08/1997, ár-
gerð 1998, e:163.000 km, 1800cc,
beinskiptur. Ásett verð 650.000 kr Til-
boð 490.000 kr 100% lán S:515-7000

Volvo V70 LPT-Turbo, skrd.07/2004,
e:15.000 km, 2000cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 3.690.000 kr Tilboð 3.390.000 kr.
100% lán S:515-7000

Volvo S80 LPT-Turbo, skrd.05/2004,
e:10.000 km, 2000cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 3.890.000 kr Tilboð 3.690.000 kr
100% lán S:515-7000

Citroen Picasso, Xsara Exclusive. skrd.
01/2003, e:55.000 km, beinskiptur.
Ásett verð 1.390.000 kr Tilboð
1.190.000 kr. 100% lán S:515-7000

Kia Sorento EX, skrd. 07/2004,
e:23,000 km, 2400cc, beinskiptur. Ásett
verð 2.360.000 kr 100% lán S:515-
7000

Renault Megane, skrd.11/1999
e:55.000 km, 1400cc, beinskiptur. Ásett
verð 790.000 kr Tilboð 650.000 kr.
100% lán S:515-7000

MMC Outlander 4x4, skrd.05/2003,
e:27.000 km, 2000cc, beinskiptur. Ásett
verð 1.995.000 kr. 100% lán S:515-
7000

Kia Grand Sportage, skrd.04/2002,
e:45.000 km, 2000cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 1.420.000 kr. 100% lán S:515-
7000

Ford Focus Ghia, skrd.04/2003,
2000cc, e:32.000 km, sjálfskiptur. Ásett
verð 1.690.000 kr. 100% lán S:515-
7000

Opel Vectra station, skrd.07/1998,
e:114.000 km, 1600cc, beinskiptur.
Ásett verð 770.000 kr Tilboð 590.000
kr. 100% lán S:515-7000

Subaru Impreza station, skrd.10/2000,
e:108.000 km, 2000cc, sjálfskiptur.
Ásett verð 1.020.000 kr 100% lán
S:515-7000

Volvo V70 XC “CrossCountry”,
skrd.05/2004, e:23.000 km, 2521cc,
sjálfskiptur. Ásett verð 4.590.000 kr Til-
boð 4.390.000 kr 100% lán S:515-
7000

Suzuki Liana 4x4, skrd.05/2004,
e:13.000 km, 1600cc, beinskiptur. Ásett
verð 1.670.000 kr.Tilboð 1.440.000 kr.
100% lán S:515-7000

VW Passat Turbo, skrd.08/1999,
e:127.000 km, 1800cc, beinskiptur.
Ásett verð 1.090.000 kr 100% lán
S:515-7000

Opel Astra Caravan station,
skrd.09/1998, e:107.000 km, 1600cc,
sjálfskiptur. Ásett verð 820.000 kr. Til-
boð 590.000 kr. 100% lán S:515-7000

Dodge Durango SLT, skrd.12/2001,
e:72.000 km, 5900cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 2.990.000 kr. Tilboð 2.490.000 kr.
100% lán S:515-7000

Ford Focus H/S, skrd.01/2000,
e:85.000 km, 1600cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 940.000 kr. Tilboð 840.000 kr.
100% lán S:515-7000

Ford Focus H/S, skrd.01/2000,
e:85.000 km, 1600cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 940.000 kr. Tilboð 840.000 kr.
100% lán S:515-7000

Ford Mondeo Ghia, skrd. 07/1997,
e:128.000 km, 2000cc, sjálfskiptur.
Ásett verð 690.000 kr. Tilboð 550.000
kr. 100% lán S:515-7000

Volvo XC90 LPT-Turbo, skrd. 05/2004,
e:16.000 km, 2500cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 5.690.000 kr. 100% lán S:515-
7000

Volvo V40, skrd. 02/1997, e:110.000
km, 2000cc, beinskiptur. Ásett verð
770.000 kr. Tilboð 650.000 kr. 100%
lán S:515-7000

Ford Mondeo Ghia station, skrd.
03/2003, e:68.000 km, 2000cc, sjálf-
skiptur. Ásett verð 1.890.000 kr. Tilboð
1.690.000 kr. 100% lán S:515-7000

Brimborg
Bíldshöfða 6, 110 Rvk.

Sími: 515 7000
www.brimborg.is
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BMW 520I Nýskr. 09/1991, 2000cc 4ra
dyra, sjálfskiptur, grár, ekinn 167 þ. Verð
390.000 OT-099 B & L. S. 575 1230.

FORD MONDEO Nýskr. 08/2000,
2000cc 4ra dyra, sjálfskiptur, grár, ekinn
60 þ. Verð 1.050.000 VI-491 B & L. S.
575 1230.

Honda CR-V Nýskr. 10/1997, 2000cc 5
dyra, sjálfskiptur, ljósbrúnn, ekinn 124
þ. Verð 1.060.000 PF-890 B & L. S. 575
1230.

Hyundai Accent Nýskr. 06/2002,
1500cc 4ra dyra, beinskiptur, dökkblár,
ekinn 52 þ. Verð 850.000 AY-746 B & L.
S. 575 1230.

Hyundai Starex Nýskr. 02/2004, 2500cc
4ra dyra, fimm gíra, hvítur / grár, ekinn
62 þ. Verð 2.750.000 RM-405 B & L. S.
575 1230.

Land Rover Freelander Nýskr. 07/2004,
2500cc 5 dyra, sjálfskiptur, ljósgrænn,
ekinn 15 þ. Verð 3.690.000 DE-882 B &
L. S. 575 1230.

Mercedes CLK Nýskr. 06/1997, 2300cc
2ja dyra, sjálfskiptur, blár, ekinn 97 þ.
Verð 2.290.000 EG-680 B & L. S. 575
1230.

Mitsubishi Carisma Nýskr. 06/1998,
1600cc 4ra dyra, fimm gíra, rauður, ek-
inn 86 þ. Verð 620.000 LN-820 B & L. S.
575 1230.

Mitsubishi Pajero Nýskr. 09/2000,
3200cc 5 dyra, sjálfskiptur, ljósbrúnn,
ekinn 107 þ. Verð 3.390.000 AZ-807 B
& L. S. 575 1230.

Nissan Terrano II Nýskr. 07/2001, 0cc 5
dyra, fimm gíra, ekinn 74 þ. Verð
2.190.000 YB-060 B & L. S. 575 1230.

Nissan Terrano II Nýskr. 08/1998,
2400cc 5 dyra, fimm gíra, dökkblár, ek-
inn 108 þ. Verð 1.190.000 US-239 B &
L. S. 575 1230.

Renault Megane Nýskr. 10/2000,
1600cc 5 dyra, fimm gíra, grár, ekinn 80
þ. Verð 880.000 AH-688 B & L. S. 575
1230.

Renault Megane II Nýskr. 02/2003,
1600cc 5 dyra, fimm gíra, ljósbrúnn, ek-
inn 43 þ. Verð 1.390.000 ZG-332 B & L.
S. 575 1230.

Renault Megane II Nýskr. 01/2004,
1400cc 5 dyra, fimm gíra, ljósbrúnn, ek-
inn 26 þ. Verð 1.490.000 YH-236 B & L.
S. 575 1230.

Subaru Legacy Nýskr. 03/1997, 2000cc
5 dyra, fimm gíra, dökkrauður, ekinn
125 þ. Verð 650.000 AM-887 B & L. S.
575 1230.

Toyota Corolla VVTI Nýskr. 06/2001,
0cc 5 dyra, fimm gíra, rauður, ekinn 62
þ. Verð 1.010.000 TE-061 B & L. S. 575
1230.

Volkswagen Transporter Nýskr.
06/2000, 2000cc 2ja dyra, fimm gíra,
hvítur, ekinn 93 þ. Verð 830.000 OH-
098 B & L. S. 575 1230.

Bílaland, B & L
Grjótháls 1, 110 Rvk.

Sími: 575 1230
www.bilaland.is

Til sölu Toyota Land Cruiser 90 VX Comm-
on rail Ekinn 86.000 km, leður, krókur,
upphækkaður 33x16”, spoiler, hvítur. Fal-
legur bíll, verð 3.550.000 ath skipti. Upp-
lýsingar í síma 421 8808 & 864 7853.

GS Umboðið
Brekkustíg 38, 260 Njarðvík

Sími: 421 8808

Harley Davidson Vrod 100 Aneversiry
árg. 2003 ekið 14 þús. Verð 2100 geggj-
aður gripur. Uppl. í s. 577 4747.

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík

Sími: 577 4747
www.hofdabilar.is

BMW 318 I. Árg ‘02. Ek 105 þ.km. Kast-
arar, fjarst samlæs, innspýting. Verð kr.
2350.000.

BMW Z4 ROADSTER. Árg 2003. Ekinn
15 þ. Ssk. Álfelgur, leðuráklæði. Innflutt-
ur nýr.231 hestöfl. Áhv kr. 4.000 þús-
und, mán afborgun kr. 57 þúsund. Verð
kr. 4.900.000.

CHERVOLET LACETTI CDX STATION. Árg
‘05. Ek 7 þ.km. Cd magasín, dráttarkúla,
filmur. Áhv kr. 1600 þúsund, mán afborg-
un kr. 24 þúsund. Verð kr. 1790.000

CHRYSLER TOWN AND COUNTRY LXI.
Árg ‘01. Ek 47 þ.mílur. Ssk. Cd, álfelgur,
Tv og video. ATH skipti ódýrari.Verð kr.
2650.000.

Höfðahöllin
Vagnhöfða 9, 110 Rvk.

Sími: 567 4840
www.hofdahollin.is

Mercedes Benz E 230 Avantgarde ár-
gerð 1996 ek. aðeins 69 þkm. Sjálf-
skiptur, topplúga, leðurinnrétt. ofl. Verð
kr. 1.950.000

Mercedes Benz 280 CE árgerð 1982 ek.
197 þkm. Sjálfskiptur, leðurinnrétting
ofl. Einn eigandi í 20 ár, uppgerður
2002 Í fullkomnu standi Verð kr.
1.950.000

Master ehf
Glæsibær Álfheimar 74, 104

Reykjavík
Sími: 5402200

www.masterbill.is

BMW 328 IA Árgerð 2000. Ekinn 73
þ.km. Bensín knúinn. Skráður 5 manna.
Sjálfskiptur 2800cc slagrými. 4 dyra.
Verð kr. 2490.000. Litur Svartur Skipti:
Dýrari/Ódýrari 100% lán SG Bílar s:421
4444

Húsbíll DEV Ferre árgerð 2000. Ekinn
26 þ. km. Dísel knúinn. Skráður 8
manna. 5 gírar 2500cc slagrými. 3ja
dyra. Verð kr. 4300.000. Litur Hvítur SG
Bílar s. 421 4444.

CHRYSLER TOWN & COUNTRY Árgerð
2000. Ekinn 160 þ.km. Bensín knúinn.
Skráður 7 manna. Sjálfskiptur 3800cc
slagrými. 5 dyra. Verð kr. 1690.000. Lit-
ur Hvítur. SG Bílar s:421 4444

HYUNDAI SANTA FE Árgerð 2002. Ekinn
46 þ.km. Bensín knúinn. Skráður 5
manna. Sjálfskiptur 2700cc slagrými. 5
dyra. Verð kr. 2190.000. Litur Hvítur SG
Bílar s:421 4444

HYUNDAI COUPE SPORT Árgerð 2003.
Ekinn 28 þ.km. Bensín knúinn. Skráður
5 manna. 5 gírar, 2000cc slagrými. 3
dyra. Verð kr. 1690.000. Litur Rauður.
SG Bílar s:421 4444

HYUNDAI GETZ Árgerð 2003. Ekinn 55
þ.km. Bensín knúinn. Skráður 5 manna.
5 gírar, 1300cc slagrými. 5 dyra. Verð kr.
1090.000. Litur Blásans SG Bílar s:421
4444 ath 100% lán.

Sími 567 1800
Finndu rétta bílinn • www.bilamarkadurinn.is

Opið

Virka daga
kl. 10-19

Sunnudaga
kl. 13-17

Finndu rétta bílinn
www.bilamarkadurinn.is

Vw Polo 1.4i árg 1997, sjálfskiptur, ekinn að-
eins 80 þús km, 2 felgugangar með sumar og

vetrardekkjum, fjarst samlæs,
Verð 420 þús.

Buick Rendevous 4WD árg 2002, sjálfskiptur,
ekinn 42 þús km, 7 manna, leður, topplúga,
álfelgur, rafmagn í öllu, cd-magasín. Flottur

jeppi. Verð 2850 þús.

Subaru Forrester árgerð 1999 2000cc ssk. 
ekinn 92 þús km samlæsingar. mjög vel með

farinn bíll. Einn eigandi frá upphafi ásett 
verð: 1150

Opel Corsa 1.2  árgerð 1999 keyrð 108 
þúsund bsk 5 gíra,  ásett verð 390 þús

Ford Transit 150 árgerð 1999, Ekinn 109 
þúsund bsk 5 gíra, dísel 2.5
ásett verð 980. TILBOÐ 790

Ford Thunderbird 1959
Blásans, sjálfskiptur, 352 cc

gæða eintak, ásett verð 2.5 milljón

Dodge Caravan 3.0 SE árg 2002, sjálfskiptur,
ekinn 150 þús km, abs, geislaspilari, rafmagn
í rúðum og speglum. Verð 2100 þús. Áhví-

landi 1660 þús. TILBOÐ 1790 þús.

Chevrolet Astro wan 4.3 4x4
árgerð 1999. ekinn 82 þúsund.

ssk, allt rafdrifið ásett verð 1650 þúsund

Vw Golf GTI Turbo árg 2000, beinskiptur, ek-
inn 72 þús km, abs, 17“ álfelgur, recaro

körfustólar, glertopplúga. Spoilerkitt allan
hringinn, mikið breyttur. Flottur bíll.
Verð 1890 þús. Áhvílandi 950 þús.

Toyota Corolla Liftback   árgerð 1998 ekinn
116 bsk 5 gíra ásett verð 690 þús

M. Benz C 230 Kompressor Sport
árgerð 1999. ekinn 80. þús, ssk. bensín.

ásett verð 2.350. TILBOÐ 1990 þús

Jeep Grand Cherokee Spec. Edition
Árgerð 2004, ek.28 þús grár. ssk ,álfelgur, cd,

rafmagn í öllu. Gott eintak. 
verð. 3250, tilboð 2980

Chrysler Town and Country Limited 4WD
árg 2002, sjálfskiptur, ekinn 48 þús km,

leður, krómfelgur, rafmagn í öllu, rafmagns opn-
un á hliðarhurðum og skotti. litað gler. Flottur

fjölskyldubíll. Verð 3190 þús. TILBOÐ 2980 þús.

Hyundai Coupe 2.0 árg 2003, beinskiptur,
ekinn 28 þús km, abs, álfelgur, rafmagn í

rúðum og speglum, hiti í sætum. Verð
1690 þús. Áhvílandi 1500 þús. 27 þús á

mán.

Renault Mégane Station 1.6 árg 2000,
beinskiptur, ekinn 89 þús km, abs, fjarst
samlæs, dráttarkr, rafmagn í rúðum og

speglum, Verð 890 þús. TILBOÐ 690 þús.

SSang Musso 2.3L Bensín árg 1998, sjálf-
skiptur, ekinn 105 þús km,abs, álfelgur,
dráttarkr, rafmagn í rúðum og speglum,

spoiler. Verð 950 þús. Áhvílandi 600 þús.

Vw Beetle 2.0 árg 2001, sjálfskiptur, ekinn
75 þús km, abs, fjarst samlæs. Verð 1250

þús. Áhvílandi 900 þús.

GMC Sierra 2500 6.6 Dísel Turbo
árg 2001, sjálfskiptur, ekinn 98 þús km,

abs, álfelgur, dráttarkr, fjarst samlæs, hiti í
sætum, cruise control, rafmagn í rúðum og

speglum. Verð 2790 þús.

Kia Grand Sportage 2.0 árg 2001, beinskipt-
ur, ekinn 50 þús km, abs, álfelgur, dráttarkr.

spoiler, rafmagn í rúðum og speglum.
Verð 1250 þús.

MMC Pajero 3.2 DID árg 2001, sjálfskiptur,
ekinn 87 þús km, abs, álfelgur, dráttarkr,

fjarst samlæs, hiti í sætum, rafmagn í rúðum
go speglum, Öll þjónusta gerð hjá Heklu,
Einn eigandi. Gott eintak. Verð 3250 þús.

Tilboð 2980 þús.

BÍLAR TIL SÖLU



 Í
SL

EN
SK

A
 A

U
G

LÝ
SI

N
G

A
ST

O
FA

N
/S

IA
.I

S 
 L

B
I2

83
03

 0
5/

20
05

 Í
SL

EN
SK

A
 A

U
G

LÝ
SI

N
G

A
ST

O
FA

N
/S

IA
.I

S 
 L

B
I2

83
03

 0
5/

20
05 7,6%*

Góð og örugg ávöxtun á lausafé fyrir einstaklinga, fyrirtæki, sveitarfélög og aðra fjárfesta. 
Kynntu þér ótvíræða kosti Peningabréfa hjá ráðgjöfum Landsbankans.

* Nafnávöxtun frá 01.04.2005–30.04.2005 á ársgrundvelli.

Peningabréf Landsbankans

410 4000  |  landsbanki.is Banki allra landsmanna

Peningabréf eru fjárfestingarsjóður í skilningi laga nr. 30/2003, um verðbréfasjóði og fjárfestingarsjóði. Athygli fjárfesta er vakin á því að fjárfestingar- 
sjóðir hafa rýmri fjárfestingarheimildir skv. lögunum heldur en verðbréfasjóðir. Um frekari upplýsingar um sjóðinn, m.a. hvað varðar muninn á verð- 
bréfasjóðum og fjárfestingarsjóðum og fjárfestingarheimildir sjóðsins, vísast til útboðslýsingar og útdráttar úr útboðslýsingu sem nálgast má í 
afgreiðslum Landsbanka Íslands hf. auk upplýsinga á heimasíðu bankans www.li.is

Fjölmiðlanotkun:

Ný tækni
mælir áhorf

Fasteignamarkaðurinn

Stefnir í jafnvægi
Breskir vísindamenn:

Rauður er 
vinningslitur

Sögurnar... tölurnar... fólkið...
Miðvikudagur 25. maí 2005 – 8. tölublað – 1. árgangur Veffang: visir.is – Sími: 550 5000

Keypt í Bandaríkjunum | Actav-
is steig stórt skref inn á Banda-
ríkjamarkað með kaupum á
bandaríska samheitalyfjafyrir-
tækinu Amide. Kaupverðið var 33
milljarðar króna. Hagnaður
Amide var fyrir skatta í fyrra um
3,4 milljarðar króna.

Forstjóraskipti hjá Heklu |
Knútur G. Hauksson hættir sem
forstjóri Samskipa og tekur við
forstjórastarfi hjá bílafyrirtæk-
inu Heklu. Tryggvi Jónsson, for-
stjóri Heklu, verður starfandi
stjórnarformaður fyrirtækisins. 

Mosaic seldist upp | Fagfjár-
festar vildu fjórfalt meira af hluta-
bréfum í bresku tískukeðjunni
Mosaic en í boði var. Hlutafé seld-
ist fyrir 3,7 milljarða á genginu
13,6. Almennt útboð verður 6. til
10. júní og verða þá bréf fyrir 1,2
milljarða í boði. Í framhaldinu
verður félagið skráð í Kauphöll.

Símakaup í Finnlandi |
Björgólfur Thor Björgólfsson er á
góðri leið með að yfirtaka finnska
símafélagið Saunalathi. Félag í
eigu Björgólfs stefnir að kaupum
á 90 prósenta hlut í félaginu og
skrá það af markaði. Kaupin hafa
vakið mikla athygli í Finnlandi, en
samkeppni er hörð á finnska síma-
markaðnum.

Fjórtán tilboð | Fjórtán tilboð
bárust í Símann frá 37 aðilum.
Einkavæðingarnefnd fer yfir til-
boðin og birtir síðan nöfn tilboðs-
gjafanna. Trúnaðarákvæði hindr-
ar tilboðsgjafa í því að gefa sig
upp, en listi verður birtur að lok-
inni yfirferð einkavæðingar-
nefndar.

Þotur til Kína | FL Group hefur
leigt fimm þotur til Kína. Félagið
tryggði sér kaup og fjármögnun á
737-800 vélum frá Boeing með það
að markmiði að leigja vélarnar
áfram. Alls tryggði félagið sér
fimmtán vélar, en þessar fimm
fara til Kína á fyrri hluta næsta
árs.

Eignarhaldsfélagið
Brunabótafélag Íslands:

Greiðir ágóða
til sveitarfélaga

Stjórn Eignarhaldsfélagsins
Brunabótafélag Íslands (EBÍ)
hefur ákveðið að greiða 450 millj-
ónir króna í ágóðahlut til þeirra
27 sveitarfélaga sem eiga aðild
að Sameignarsjóði EBÍ.

Upphæðin er í réttu hlutfalli
við eignaraðild sveitarfélaganna.
Stjórn og fulltrúaráð EBÍ mælast
til þess að sveitarfélögin noti
framlögin meðal annars til for-
varna og brunavarna.

Hæsta greiðslan rennur til
Akureyrar eða um 50 milljónir
króna. Kópavogsbær fær næst-
hæstu greiðsluna, tæpar 39 millj-
ónir króna.

Frá árinu 1998 hefur EBÍ
greitt aðildarsveitarfélögunum
um 830 milljónir króna í ágóða-
hlut en framlagið hefur verið um
100-150 milljónir króna á ári. - eþa

Björgvin Guðmundsson 
skrifar

Upplýst verður í dag hverjir sendu inn óbindandi til-
boð í Símann og hverjir af þeim uppfylli skilyrði
nefndarinnar til að halda áfram í söluferlinu. Jón
Sveinsson, formaður einkavæðingarnefndar, vildi
ekki upplýsa hvort einhverjum yrði meinuð áfram-
haldandi þátttaka.

Einkavæðingarnefnd var í London í síðustu og
fór yfir tilboðin sem bárust 17. maí síðastlinn með
starfsmönnum Morgan Stanley. Hefur meðal annars
verið kallað eftir útskýringum á eignatengslum
bjóðenda. „Það er einn af þáttunum sem við höfum
þurft að fara mjög vandlega í gegnum,“ segir Jón.

Fjárfestar sem ekki uppfylla reglur um eigna-
tengsl hafa gefið yfirlýsingar um að þeir ætli að
breyta þessum tengslum, segir Jón. Annað hafi
verið skoðað sérstaklega og menn brugðist við þess-
um skilyrðum eða komið með frekari skýringar.

Forsvarsmenn Kögunar fengu þær skýringar að
þeir uppfylltu ekki skilyrði einkavæðingarnefndar
um eignatengsl þar sem dótturfélag þess, Skýrr,
væri í samkeppni við Símann. Ætluðu þeir að óska
eftir útboðsgögnum til að skila inn óbindandi til-
boði.

Jón Sveinsson segist ekki telja að það feli í sér
mismunun að aðrir bjóðendur hafi tækifæri til að
sníða eignatengsl sín að skilyrðum nefndarinnar

eftir að óbindandi tilboðum var skilað inn. Stjórn-
endur Kögunar hefðu verið upplýstir um hverjar
reglurnar væru og þeir hefðu tekið sína ákvörðun.
Samstarfsaðilar Kögunar hefðu væntanlega getað
fengið útboðsgögn afhent og fengið Kögun til liðs
við sig síðar ef þeir þá uppfylltu skilyrðin. Af því
hefði ekki orðið.

Bæði KB banki og Straumur fjárfestingabanki
eiga rúm fimmtán prósent í Kögun og eru tveir
stærstu hluthafarnir. Bankarnir eiga því óbeint
meira en fimm prósent í samkeppnisfyrirtæki Sím-
ans. Ekki fékkst uppgefið í gær hvort þetta yrði til
þess að útiloka þá frá frekari þátttöku í söluferli
Símans.

F R É T T I R  V I K U N N A R
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Á næsta stjórnarfundi Samskipa
verður tekin ákvörðun um að
auka hlutafé félagsins um allt að
fjóra milljarða króna til að fylgja
eftir útrás þess. Boðað verður til
hluthafafundar í kjölfar stjórnar-
fundar. Eigið fé Samskipa var um
2,7 milljarðar samkvæmt síðasta
ársuppgjöri. Ólafur Ólafsson,

stjórnarformaður Samskipa og
stærsti hluthafi Kers, sem er leið-
andi hluthafi í Samskipum, segir
að félagið hafi alltaf stefnt að því
að halda um 40 prósenta eiginfjár-
hlutfalli.

„Við munum ekki skrá félagið á
markað á næsta ári,“ segir Ólafur
aðspurður um hvort fyrirtækið

verði sett á hlutabréfamarkað. „Það
skiptir máli við svona breytingar að
hafa frið en við erum í miklu um-
breytingarferli.“ Velta Samskipa er
áætluð um 45 milljarðar króna á
þessu ári en var 23 milljarðar á
liðnu ári. Félagið rekur 49 skrifstof-
ur í 21 landi og starfsmenn þess eru
1.300 talsins. - eþa

Ingvi Hrafn 
fékk Langá

Ingvi Hrafn Jónsson hefur samið
við veiðifélag Langár um áfram-
haldandi leigu á ánni til ársins
2008. Einar Ole Pedersen, for-
maður veiðifélagsins, segir að
leiguverðið hafi hækkað um þrjá-
tíu prósent. Ingvi Hrafn borgi í
kringum fjörutíu milljónir króna
árlega.

Á vef Stangaveiðifélags
Reykjavíkur segir að Langá sé í
sérflokki hvað varði þéttleika
seiða í ár. „Áin er það setin að
Veiðimálastofnun telur enga þörf
á því að veiða og sleppa,“ segir
Einar. Seiðamælingar hafi komið
mjög vel út. – bg

Einkavæðingarnefnd
skoðar eignatengsl
KB banki og Straumur eiga meira en fimm prósent í sam-
keppnisfyrirtæki Símans. Upplýst um bjóðendur í Símann í dag.

Samskip auka hlutafé um fjóra milljarða
Stefna ekki á skráningu á markað á þessu ári.

S A M K E P P N I  V I Ð  S Í M A N N
Væntanlegir kjölfestufjárfestar mega ekki, samkvæmt skilyrð-
um einkavæðingarnefndar, eiga beint eða óbeint fimm prósent 

í fyrirtæki sem er í samkeppni við Símann og hefur fimm 
prósenta markaðshlutdeild.

EINKAVÆÐINGARNEFND OG RÁÐGJAFAR MORGAN
STANLEY Fulltrúar einkavæðingarnefndar hafa síðustu vikuna verið
í London til að yfirfara óbindandi tilboð sem bárust í Símann. Í dag
verður tilkynnt hverjir skiluðu inn tilboðum.

H Æ S T U  F R A M L Ö G  E B Í
T I L  S V E I T A R F É L A G -

A N N A  Á R I Ð  2 0 0 5

Sveitarfélag Upphæð í milljónum
1. Akureyri 50
2. Kópavogur 39
3. Reykjanesbær 32
4. Ísafjörður 21
5. Vestmannaeyjar 18
6. Fjarðabyggð 16



Björgvin Guðmundsson 
skrifar

Greiningardeild KB banka telur
að Íbúðalánasjóður hafi mismun-
að þeim sem sýnt hafi skulda-
bréf sjóðsins áhuga með því að
taka einungis tilboðum Lands-
bankans og Íslandsbanka í lok-
uðu útboði. „Þetta fyrirkomulag
verður að teljast sérkennilegt í
ljósi þess að íbúðalánasjóður er
opinber sjóður sem gefur út
skuldabréf með ríkisábyrgð,
sem leggja grunn að vaxtarófi ís-
lensku krónunnar,“ segir í hálf-
fimm fréttum bankans.

Í útboðinu, sem haldið var 19.
maí, seldi sjóðurinn skuldabréf
að andvirði tíu milljarða króna að
nafnvirði.

Jóhann G. Jóhannsson, svið-
stjóri hjá Íbúðalánasjóði, segir að
ávöxtunarkrafan hafi verið búin
að vera svolítið há. Þegar hún
datt niður í 3,55 prósent um miðj-
an maí hafi Landsbankinn og Ís-
landsbanki komið og boðið Íbúða-
lánasjóði að fara í lokað útboð.
„Við þáðum það í þetta skipti. Það
er vegna þess að markaðurinn
var svo grunnur og við vissum
ekki hvert stefndi,“ segir hann.
Rangt sé að betri kjör hefðu
fengist í opnu útboði við þessar
aðstæður. Með þessu sé áfram
hægt að bjóða fólkinu í landinu
áfram góð kjör á sínum lánum.

Þetta hafi verið gert tvisvar áður.
Hann segist aðspurður hafa

orðið var við að KB banki kvarti
yfir þessu fyrirkomulagi. Þetta
fyrirkomulag hafi líka verið við-
haft vegna markaðsóvissu. Í út-
boði Íbúðalánasjóðs fyrir um
mánuði síðan hafi KB banki
dregið sig út úr útboði tveimur
mínútum fyrir útboðið. Það hafi
haft afgerandi áhrif á það útboð. 

Í fréttabréfi greiningardeild-
ar KB banka segir að gera þurfi
þá kröfu til Íbúðalánasjóðs, sem
sé í eigu opinberra aðila, að hann
hugsi um almannahagsmuni með
því að reyna að ná fram sem hag-
stæðustum kjörum. Sjóðurinn
eigi að starfa á gagnsæjan hátt
og ekki mismuna markaðsaðil-
um. Það hafi hann gert með þess-
ari ákvörðun.

Vika Frá áramótum

Actavis 11,44˚% 16,04%
Atorka óbr. 7,64%
Bakkavör 2,69% 41,15%
Burðarás 5,07% 22,64%
Flaga -4,19% -17,54%
FL Group 3,14% 56,11%
Íslandsbanki -1,11% 21,97%
KB banki -0,18% 21,95%
Kögun -0,16% 34,67%
Landsbankinn 1,85% 38,78%
Marel 1,44% 13,82%
Og fjarskipti 0,72% 30,31%
Samherji óbr. 9,00%
Straumur 0,42% 27,86%
Össur -0,61% 5,22%
*Miðað við gengi í Kauphöll í gær
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G E N G I S Þ R Ó U N

KB banki fékk ekki
að taka þátt í útboði
Íbúðalánasjóður tók boði Landsbanka og Íslandsbanka um
lokað útboð á skuldabréfum.

410 4000  |  www.landsbanki.is

B2B | Banki til bókhalds

Betri þjónusta og upplýsingagjöf til viðskiptavina og lánardrottna

Fyrirtækjabanki

Gengisstyrking krónunnar á
stærstan þátt í því að Útrásar-
vísitala Markaðarins lækkaði úr
115,7 stigum í 110 í síðustu viku.

Aðeins þrjú félög af fjórtán í
vísitölunni skiluðu jákvæðri
ávöxtun fyrir íslenska fjárfesta.

Mest hækkaði breska verslun-
arkeðjan French Connection,
sem Baugur á hlut í. Bréfin
hækkuðu um 6,9 prósent á breska
markaðinum en ávöxtun að teknu
tilliti til lækkunar pundsins
gagnvart krónu var 2,6 prósent.

Decode heldur áfram að

hækka á bandarískum markaði
og stóðu bréfin í 7,44 á mánudag
og höfðu hækkað um 4,6 prósent.
Að teknu tilliti til breyttu gengi
Bandaríkjadals var ávöxtunin 1,9
prósent.

Gengi Finnair hækkaði nokk-
uð á markaði í Finnlandi en
breytingar á gengi átu nánast
alla þá hækkun upp fyrir ís-
lenska fjárfesta.

Útrásarvísitala Markaðarins
mælir gengi fjórtán félaga á
markaði erlendis sem Íslendin-
gar eiga umtalsverðan hlut í. - þk

Samskip hafa ráðið Danann
Michael F. Hassing, fyrrverandi
forstjóra Mærsk í Bretlandi, sem
nýjan forstjóra félagsins. Ás-
björn Gíslason forstjóri, sem
hefur leitt útrás Samskipa er-
lendis undanfarin ár, kemur til
Íslands og starfar við hlið
Michaels. Knútur Hauksson
lætur af starfi sem forstjóri
Samskipa á Íslandi og tekur við
starfi forstjóra Heklu. Bæði Ás-
björn og Michael gerast hluthaf-
ar í Samskipum.

Michael Hassing hefur starf-
að hjá AP Möller-Mærsk Group í
aldarfjórðung og starfaði í fjórt-
án ár sem forstjóri félagsins í
Austur-Asíu. Hann kynntist ís-
lenska markaðnum árið 1989 og
hefur unnið náið með íslensku
skipafélögunum.

Ólafur Ólafsson, stjórnarfor-

maður Samskipa, telur að félagið
muni styrkjast enn frekar með
þessum breytingum á yfirstjórn
og skýrari verkaskiptingu for-
stjóranna. „Það er gríðarlegur
ávinningur að fá í okkar raðir
jafn reynslumikinn mann í
alþjóðlegum siglingum og flutn-
ingastarfsemi og Michael Hass-
ing er.“ 

Félagið ætlar að draga úr
hefðbundinni skiptingu verkefna
á milli Íslands og erlendra starfs-
svæða og einbeita sér að fjórum
þjónustustigum, gámaflutning-
um, frystiflutningum, flutnings-
miðlun og almennri þjónustu.
„Við Michael verðum ábyrgir
fyrir starfsemi félagsins í heild.
Ég mun verða ábyrgur fyrir
eflingu starfseminnar á Íslandi
og uppbyggingu frystiflutning-
anna,“ segir Ásbjörn. - eþa

Skuldir heimilanna við innláns-
stofnanir námu 390 milljörðum
króna í lok apríl og hafa þær
aukist um 83 milljarða króna frá
áramótum. Þessi mikla aukning
er að mestu vegna skuldbreyt-
ingar heimilanna á íbúðalánum
hjá Íbúðalánasjóði. Ástæða auk-
innar skuldsetningar heimilanna

við innlánastofnanir er að mest-
um hluta vegna íbúðalána bank-
anna. Skuldirnar færast því frá
Íbúðalánasjóði til bankakerfis-
ins.

Skuldir fyrirtækja hjá inn-
lánsstofnunum námu 903 millj-
örðum króna í lok apríl og höfðu
þá aukist um ríflega 95 milljarða

frá áramótum. 
Lán til erlendra aðila hafa

aukist mikið en lán innlánsstofn-
anna til þeirra stóðu í 285 millj-
örðum í lok apríl síðastliðins og
höfðu þá aukist um 90 milljarða
frá áramótum.

Þetta kemur fram í gögnum
frá Seðlabanka Íslands. - dh

Skuldir heimilanna aukast
Íbúðalán bankanna ástæða skuldaaukningar.

Útrásarvísitala Markaðarins:

Lækkar um 4,9 prósent

Nýr forstjóri Samskipa
Michael Hassing, fyrrverandi forstjóri hjá Mærsk
á Bretlandseyjum, ráðinn forstjóri Samskipa við
hlið Ásbjörns Gíslasonar. 

Svipað fasteignaverð í 
Kaliforníu og Reykjavík

Group enn gjaldgengt

Fasteignaverð í Kaliforníu hefur
hækkað upp úr öllu valdi síðan
1997. Viðskiptatímaritið Fortune
telur að meðalverð fyrir fast-
eign hafi verið um 186.000 dalir
árið 1997 en sé nú komið upp í
495.000. Það gerir um 32 milljón-
ir íslenskra króna. Til saman-

burðar var meðalupphæð hvers
þinglýsts kaupsamnings á höf-
uðborgarsvæðinu 29 milljónir
króna í síðustu viku. Það vantar
því ekki mikið upp á að fast-
eignaverð í Reykjavík jafni fast-
eignaverðið í hinni rómuðu Kali-
forníu. - eþa

JÓHANN G. JÓHANNSSON Vegna óvissu ákvað Íbúðalánasjóður að heimila einungis Ís-
landsbanka og Landsbanka að kaupa íbúðabréf að andvirði tíu milljarða króna. Jóhann
segir að sjóðurinn hafi þannig fengið betri kjör en ella.

Það er ekki rétt að fyrirtækja-
skrá hafi lagt bann við því að
fleiri fyrirtæki fengju að skrá sig
undir heitinu Group, eins og fram
kom fyrir helgi í fréttum Ríkisút-
varpsins, segir Skúli Jónsson, for-
stöðumaður fyrirtækjaskrár Ríkis-
skattstjóra. Svo lengi sem heitið sé í
samræmi við starfsemi fyrirtækisins
sé í lagi að taka það upp.

Fjölmörg íslensk fyrirtæki, sérstak-
lega þau sem stunda viðskipti erlendis,
hafa tekið upp orðið Group í heiti sínu. Til
dæmis stendur til að breyta
nafni Sölumiðstöðvar hrað-
frystihúsanna í Icelandic Group í
lok mánaðarins. - bg

NÝR FORSTJÓRI SAMSKIPA Michael Hassing hefur verið ráðinn forstjóri Samskipa við
hlið Ásbjörns Gíslasonar. Jafnframt verður áherslu fyrirtækisins breytt og horft á eflingu
þjónustustiga í stað þess að skipta verkefnum milli Íslands og útlanda.
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FLEIRI MEGA VERA
GROUP Nýlega skipti hið

gamalgróna fyrirtæki
Flugleiðir um nafn og

heitir nú FL Group. 



Subaru Outback er glæsileg lúxusbifrei› sem sameinar kosti jeppa og fólksbíls. Mikil

veghæ›, fullkomi› fjórhjóladrif, ríkulegur sta›albúna›ur, gott r‡mi og grí›arlegt afl gera

aksturinn a› eftirsóknarver›ri upplifun. Subaru Outback er fáanlegur me› 2,5 lítra og

3,0 lítra 245 hestafla vél sem er hreint út sagt alveg meiriháttar.

Subaru aldrifi› er listaverki líkast – lárétt Boxer vél og fullkomin fjórhjóladrifstækni

tryggja hámarks rásfestu og veggrip á öllum hjólum. Hér ræ›ur jafnvægi› ríkjum og

tryggir afl og aksturseiginleika sem eiga sér fáar hli›stæ›ur í hva›a ver›flokki sem er.

DRÍFANDI LÚXUSBÍLL

2.5i sjálfskiptur

3.360.000 kr.
3.0 H6 sjálfskiptur

4.190.000 kr.
Útfærsla

Ver›



Síminn hagnast um 1,2 milljarða króna á fyrsta fjórðungi ársins:

Hagnaður tvöfaldast frá síðasta ári
Hagnaður Símans var 1.223
milljónir króna á fyrsta ársfjórð-
ungi og er það einn besti fjórð-
ungurinn í sögu fyrirtækisins.
Þetta er mun betri afkoma en

fyrir sama tímabil í fyrra, þeg-
ar hagnaðurinn var 409 millj-
ónir króna. Aukningin stafar
að mestu leyti af söluhagnaði
af hlutabréfum í Straumi,
sem var 576 milljónir eftir
skatta.

Heildartekjur voru um
5.059 milljónir króna og
jukust um sex prósent á
milli ára en rekstrargjöld

námu 1.646 milljónum og hækk-
uðu um 18 prósent. Rekstrar-
hagnaður (EBITDA) Símans var
669 milljónir króna, sem er um
sjö prósenta aukning frá fyrra
ári. Framlegðarhlutfall var um
33 prósent, samanborið við 32
prósent í fyrra. Arðsemi eigin
fjár var um 32 prósent á tímabil-
inu.

Heildareignir félagsins voru í
lok mars rúmir 30 milljarðar
króna og eigið fé um 11,9 millj-
arðar. Eigið fé lækkar um 2,5
milljarða milli ára vegna hárrar
arðgreiðslu til hluthafa í ár. - eþa
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Stjórn SH
breytist
Breytingar verða á stjórn SH á hluthafafundi 30.
maí næstkomandi. Mun nafni félagsins einnig
verða breytt í Icelandic Group um leið og það sam-
einast Sjóvík formlega. Hluthafar í Sjóvík
munu eiga um 33 prósent í SH eftir 1.
júlí næstkomandi.

Þórólfur Árnason, fyrrum borgar-
stjóri, hefur verið sterklega orðaður
við starf forstjóra sameinaðs félags en
samkvæmt heimildum Markaðarins
hefur ekki enn verið tekin formleg
ákvörðun um það. Það mun verða
ákveðið af nýrri stjórn að loknum
hluthafafundi. - bg 

Björgvin Guðmundsson 
skrifar

Fjárfestingarfélagið Burðarás hefur frá áramótum
aukið eignarhlut sinn í Actavis um rúmt prósent. Sé
miðað við meðalgengi hlutabréfa í Actavis á þess-
um tíma gæti kaupverð hlutarins verið um 1,4 millj-
arðar króna. Tæpur helmingur þessara viðskipta
hafa farið fram frá því í byrjun mars á þessu ári. Sé
horft til tuttugu stærstu hluthafanna sést að ein-
ungis Burðarás og Landsbankinn hafa aukið hlut
sinn í Actavis svo einhverju nemur frá því í lok
mars. Á þriðjudaginn var átti Burðarás 3,75 prósent
í Acatvis en um 2,6 prósent um áramótin.

Björgólfur Thor Björgólfsson er bæði stjórnar-
formaður í Actavis og Burðarási. 

Föstudaginn 13. maí síðastliðinn var lokað fyrir
viðskipti með hlutabréf í Actavis í Kauphöll Ís-
lands. Verð hlutabréfanna hækkaði þegar viðskipti
tóku kipp þá um morguninn. Var talin hætta á að
upplýsingar um væntanleg kaup Actavis á banda-
rísku samheitalyfjafyrirtæki hefðu lekið út.

Friðrik Jóhannsson, forstjóri Burðaráss, segir að
þetta séu ekki óeðlileg viðskipti. Burðarás hafi
lengi verið að kaupa og selja í Actavis eins og
öðrum fyrirtækjum. „Við höfum átt í kringum þrjú
prósent í þessu félagi. Þetta eru bara eðlileg við-
skipti,“ segir hann. 

Friðrik neitar því að starfsmenn Burðaráss hafi
búið yfir upplýsingum um væntanleg kaup á þessu
bandaríska fyrirtæki áður en þær voru gerðar
opinberar öðrum markaðsaðilum. Starfsmenn séu
ekki fruminnherjar í Actavis og búi ekki yfir inn-
herjaupplýsingum. Þeir hafi heimild til að fjár-
festa í fyrirtækjunum, innlendum jafnt sem er-
lendum, án þess að ráðfæra sig sérstaklega við
stjórn Burðaráss. Einungis stærri fjárfestingar

fari fyrir stjórn og þessi viðskipti hafi ekki verið
það umfangsmikil.

Halldór Kristmannsson, forstöðumaður innri og
ytri samskipta Actavis, segir búið að kanna þetta
mál innan fyrirtækisins. Ekkert hafi fundist sem
bendi til þess að upplýsingar hafi borist frá fyrir-
tækinu sjálfu. Það sé ólíklegt en erfitt að komast að
hinu sanna. 

Aðspurður hvort athugað sé hverjir hafi verið að
kaupa hlutabréf í Actavis þegar svona mál séu
skoðuð segir Halldór þá hafa aðgang að hluthafa-
skrá. Það sé hins vegar eftirlitsaðila eins og fjár-
málaeftirlitsins að rannsaka slíka hluti. Hann hafi
enga vitneskju um hvort slík rannsókn fari fram.

Segir kaupin í
Actavis eðlileg
Burðarás hefur frá áramótum keypt hlutabréf í Actavis.
Höfðum enga vitneskju um væntanleg kaup Actavis á
bandarísku samheitalyfjafyrirtæki, segir forstjórinn.

Valgerður Sverrisdóttir við-
skiptaráðherra hefur skipað
Gylfa Magnússon, dósent við Há-
skóla Íslands, formann stjórnar
samkeppniseftirlits sem tekur til
starfa 1. júlí næstkomandi. Er
það í samræmi við ný samkeppn-

islög og hefur stjórnin það hlut-
verk að móta áherslur í starfi og
ráða forstjóra.

Aðrir í stjórninni eru Jóna
Björk Helgadóttir, aðstoðar-
maður hæstaréttardómara, og
Jóhann R. Benediktsson, sýslu-
maður á Keflavíkurflugvelli.

Hlutverk samkeppniseftirlits
er að framfylgja boðum og bönn-
um samkeppnislaga, ákveða að-
gerðir gegn samkeppnis-
hamlandi hegðun fyrirtækja,
gæta þess að aðgerðir opinberra
aðila takmarki ekki samkeppni
og fylgjast með þróun á sam-
keppnis- og viðskiptaháttum á
einstökum mörkuðum í íslensku
viðskiptalífi. – bg

Stjórn samkeppniseftirlits skipuð

Ísfélagið hagnast
um 630 milljónir

Framlegðin hækkar milli ára.

FRIÐRIK JÓHANNSSON OG BJÖRGÓLFUR THOR BJÖRG-
ÓLFSSON Forstjórinn segir að starfsmenn Burðaráss þurfi ekki að
ráðfæra sig við stjórnarformanninn áður en keypt er í stærstu fyrir-
tækjum landsins.

Samkvæmt efnahagsskýrslu
OECD er mikil þensla í íslenska
hagkerfinu og sparnaðarað-
gerða þörf til að stöðva þá
þróun. Enn fremur segir að
þegar hægjast fari á þeim miklu
framkvæmdum sem ráðist hafi
verið í megi búast við að gengi
krónunnar lækki. Mikill við-
skiptahalli og skuldir bæti ekki
úr skák.

Verði ekki brugðist við má
búast við háu vaxtastigi og hugs-
anlega kreppuástandi, líkt og

hafi gerst á síðasta þensluskeiði
árið 2002.

Jafnframt kemur fram að
nauðsynlegt sé að hækka vexti
til að koma í veg fyrir að neyslu-
verð hækki umfram laun. Sér-
fræðingar OECD telja að ríkis-
stjórnin eigi að stefna að enn
meiri tekjuafgangi en gert er. 

Til að ná því markmiði er lagt
til að útgjöldum verði haldið í
lágmarki og að enn frekar verði
ýtt undir vöxt á fasteignamark-
aðnum. - jsk

Þensla í hagkerfinu
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MEIRI HAGNAÐUR Hagnaður Símans var
um 1,2 milljarðar króna á fyrstu þremur
mánuðum ársins og jókst um 805 milljónir
milli ára.

Ísfélag Vestmannaeyja skilaði
góðum hagnaði á síðasta ári.
Hagnaður síðasta árs var 635
milljónir króna og jókst lítillega
frá fyrra ári. Rekstrartekjur
voru 3,4 milljarðar og jukust um
100 milljónir frá árinu áður en
rekstrargjöld voru rúmir 2,4
milljarðar og minnkuðu um 37
milljónir. Framlegðin (EBITDA)
var 956 milljónir eða 28 prósent
af veltunni. Árið 2003 var fram-
legðin hins vegar 25 prósent.

Eignir félagsins voru 8,5 millj-
arðar í árslok og eigið fé um 2,8
milljarðar.

Fyrstu þrír mánuðir þessa árs
byrja vel en verði ekki loðnuveið-
ar í sumar eða haust geti það haft
áhrif á reksturinn þar sem félag-
ið er háð veiðum og vinnslu á
loðnu og síld. 

Stjórn Ísfélagsins skipa Gunn-
laugur Sævar Gunnlaugsson,
Þórarinn S. Sigurðsson og Guð-
björg Matthíasdóttir. - eþa

HÁÐ LOÐNUVEIÐUM Ísfélag Vestmannaeyja skilaði góðum rekstrarárangri í fyrra og nam
hagnaðurinn 635 milljónum króna. Reksturinn í ár veltur á því hvort veiðar á loðnu og síld
gangi vel í sumar og haust.

EFNALAUG Í GÓÐUM REKSTRI 
Til sölu er lítil efnalaug, húsnæði fylgir í

kaupunum, hægt að hefja rekstur með aðstoð
eiganda strax eftir samning. 

SÖLUSKRÁ HÚSSINS ER Á VEF WWW.HUSID.IS 
Salómon Jónsson • Löggiltur fasteignasali

Ingvaldur Mar Ingvaldsson viðskiptafræðingur

FA G L E G  Þ J Ó N U S TA  •  S É R H Æ F Ð  Þ E K K I N G  •  T R A U S T  V I N N U B R Ö G Ð

S E L J U M  O G  L E I G J U M  M E S T  A F  AT V I N N U H Ú S N Æ Ð I  O G  F Y R I RT Æ K J U M

Borgartúni 28, 2 Hæð • Sími 588 5160 • www.fyrirtækjasala.is • gjy@fyrirtækjasala.is

Fjölbreytt þjónusta við fyrirtæki m.a.

Gunnar Jón Yngvason
Löggiltur fasteigna og fyrirtækjasali
Viðskiptafræðingur MBA

Sala atvinnuhúsnæða • Leiga atvinnuhúsnæða
Sala fyrirtækja allar stærðir • Sala á rekstri fyrirtækja
Rekstrarúttektir og ráðgjöf • Stofnun fyrirtækja





Bandaríski auðkýfingurinn og
sjónvarpsstjarnan Donald Trump
hefur stofnað nýtt fyrirtæki,
Trump-háskólann.

Námskeið skólans saman-
standa af kennslustundum sem
fara fram í gegnum netið, geisla-
diskum með kennsluefni og ráð-
stefnum. Nemendur fá hvorki
einkunn né háskólagráðu að nám-
inu loknu en Trump segir það

ekki skipta nokkru máli: ,,Há-
gæðamenntun er jafnvel mikil-
vægari í dag en áður, en fólk
nennir ekki lengur að sitja tímun-
um saman í kennslustundum eða
sitja sveitt við bóklestur.“

Í skólanum verður boðið upp á
nám í markaðsfræðum, fast-
eignaviðskiptum og frumkvöðla-
fræði og er stendur til að bæta
við námsgreinum í framtíðinni.

Trump segist ekki kalla þá sem
nema við skólann nemendur
heldur viðskiptavini og hann
hefur heldur engar áhyggjur af
því að skólinn standi ekki undir
sér: ,,Ef ég opna munninn mætir
fullt af fólki, ég skil ekki af
hverju eitthvað annað ætti að
gilda um Trump-háskólann“. - jsk

MIÐVIKUDAGUR 25. MAÍ 2005 MARKAÐURINN6
Ú T L Ö N D

Jón Skaftason 
skrifar

Útlit er fyrir viðskiptastríð milli
Evrópusambandsins og Banda-
ríkjanna eftir að upp úr sauð
milli tveggja flugvélarisa, hins
bandaríska Boeing og Airbus
sem hefur höfuðstöðvar sínar í
Evrópu.

Airbus hefur sótt um lán hjá
ríkisstjórnum Bretlands og
Frakklands og ætlar að verja
þeim til þróunar á nýjustu far-
þegaþotu fyrirtækisins, A350,
sem ætlað er að keppa við hina
nýju Dreamliner-vél keppinaut-
arins, Boeing.

Þróun vélarinnar er áætluð
kosta um 250 milljarða króna og
er lánunum ætlað að leggja til um
þriðjung þeirrar upphæðar.

Airbus þarf ekki að endur-
greiða lánin reynist þróun vélar-
innar ekki arðsöm. Dick Dalton,
talsmaður Boeing, segir þetta fá-
ránlegt: ,,Við erum algerlega á
móti þessu. Þetta gerir ekkert
annað en að skekkja markaðinn.
Við vonum auðvitað að stjórnvöld
nái samkomulagi, en styðjum
Bandaríkjastjórn heils hugar telji
hún nauðsynlegt að fara í hart.“

Airbus-menn svara þessum
ásökunum fullum hálsi og segja
Bandaríkjamenn ekki síður
styðja við bakið á sínum mönn-
um. Boeing njóti skattaafsláttar
auk þess sem bandaríska ríkið
kaupi af þeim gríðarlegt magn
flugvéla. Eini munurinn sé sá að

Evrópusambandið geri þetta
fyrir opnum tjöldum.

Þetta er ekki í fyrsta skipti
sem fyrirtækjunum tveimur
lendir saman en þau hafa háð
harða baráttu um yfirráð yfir
markaðnum. Boeing-verksmiðj-
urnar nutu lengi vel yfirburða en
Airbus hefur undanfarið sótt á og
telja forsvarsmenn fyrirtækisins
A350-vélina lykilinn að áfram-
haldandi sókn. 

Málið kemur upp á versta
tíma fyrir Airbus en hin árlega
flugsýning í París er á næsta
leiti. Flugsýningin er tækifæri
flugvélaframleiðenda til að sýna
afurðir sínar og ekki óalgengt að
milljarðasamningar séu gerðir í
kjölfarið.

Airbus hefur einmitt ekki enn
tryggt sér nægilega margar
pantanir til að tryggja það að

A350 vélin fari í framleiðslu og
því mikilvægara en ella að allt
gangi eins og smurt í París.

Verði fallist á að veita lánin er
líklegt að stjórnvöld í Bandaríkj-
unum stefni Evrópusambandinu
fyrir Alþjóðaviðskiptastofnun-
inni á þeim grundvelli að lánið
veiti Airbus aðgang að fjármagni
á allt öðrum kjörum en tíðkist á
markaðnum.

Upphæðirnar sem um ræðir eru
slíkar að ef upp úr syði yrði það
réttnefnt stærsta viðskiptastríð
sögunnar. Ein Boeing Dreamliner-
vél kostar til að mynda í kringum
7,5 milljarða króna.

Embættismenn Evrópusam-
bandsins segja viðræður standa
yfir við Bandaríkin og að enn
megi koma í veg fyrir viðskipta-
stríð, engum dyrum hafi verið
lokað.

Tap hjá Mitsubishi
Japanska bílafyrirtækið Mitsubishi Motors tapaði á síðasta rekstrarári um
290 milljörðum króna. Þetta er annað árið í röð sem fyrirtækið er
rekið með miklu tapi.

Mitsubishi viðurkenndi fyrir fimm árum að hafa vísvitandi
leynt göllum á bílum sínum til að koma í veg fyrir að
þeir yrðu teknir af markaði. 

Síðan hefur hvorki gengið né rekið hjá fyrirtæk-
inu, þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir þess til að bæta
ímynd sína. Mitsubishi hefur meðal annars gert
samninga við DaimlerChrysler, Nissan og Peugeot
um samvinnu við þróun og framleiðslu bifreiða.

Ekkert virðist þó ganga og er fyrirtækinu
spáð áframhaldandi taprekstri. - jsk

Chrysler-byggingin í
New York var opnuð
28. maí árið 1930 og
fagnar því 75 ára af-
mæli sínu um þessar
mundir. Byggingin
var upphaflega reist
fyrir Chrysler-bíla-
fyrirtækið, en er nú í
eigu þýsks fjárfest-
ingarfyrirtækis. Hún
var hönnuð af arki-
tektinum William van
Allen fyrir verktaka
að nafni H. Reynolds,
sem seldi hana eig-
anda Chrysler-fyrir-
tækisins, Walter P.
Chrysler.

Á þessum tíma var
mikið kapphlaup í
New York um það
hverjum tækist að
byggja heimsins
hæsta mannvirki.
Byggingin var reist á
gríðarlegum hraða,
að meðaltali risu fjór-
ar nýjar hæðir á viku,
en engir verkamenn
létust meðan á fram-
kvæmdinni stóð. Það
þóttu tíðindi út af
fyrir sig, en til sam-
anburðar dóu allt að
100 manns þegar
Empire State-bygg-
ingin var reist, þótt
opinber gögn segi þá
aðeins fimm.

Skömmu áður en Chrysler-
byggingin var kláruð var hún
jafnhá skýjaklúfi sem Craig
nokkur Severin hafði látið
byggja og stóð við Wall Street
40. Severin þessi bætti þá
nokkrum metrum við kljúfinn
og lýsti hann heimsins hæsta
mannvirki.

Arkitektinn van Allen hafði
hins vegar tromp á hendi. Hann
hafði nokkru áður fyrirskipað
leynilega að reist skyldi 38
metra súla sem síðan skyldi
bætt ofan á bygginguna. Súla
þessi var búin til innan í sjálfum
turninum og dag einn, í nóvem-

ber 1929, hálfu ári áður en bygg-
ingin var opnuð, reisti hann súl-
una og Chrysler-byggingin tók
við nafnbótinni hæsta mann-
virki heims, 319 metrar að hæð. 

Adam var ekki lengi í paradís
því að Empire State-byggingin
var opnuð fjórum mánuðum
seinna, 381 metra há. Gleði van
Allen varð enn skammvinnri,
því að Chrysler gamli kannaðist
ekkert við að hafa ráðið hann til
verksins og harðneitaði að borga
honum svo mikið sem einn eyri. 

Heimsins hæsta mannvirki er
í dag Taípei 101-byggingin sem
er í taílensku höfuðborginni
Taípei og telur 508 metra. - jsk

S Ö G U H O R N I Ð

ENSKI BOLTINN 
Veitingarhús sem er með góða aðstöðu til að

sýna frá leikjum, 2 barir, 130 sæti, leyfi fyrir 250-
300 manns, í úthverfi. 

SÖLUSKRÁ HÚSSINS ER Á VEF WWW.HUSID.IS 
Salómon Jónsson • Löggiltur fasteignasali

Ingvaldur Mar Ingvaldsson viðskiptafræðingur

Airbus hefur farið fram á lán frá Bretum og Frökkum. Verði
ósk fyrirtækisins samþykkt er líklegt að Bandaríkjamenn
stefni Evrópusambandinu fyrir Alþjóðaviðskiptastofnuninni.

Verði fallist á að veita lánin er líklegt að stjórnvöld í Bandaríkjunum stefni Evr-
ópusambandinu fyrir Alþjóðaviðskiptastofnuninni á þeim grundvelli að lánið
veiti Airbus aðgang að fjármagni á allt öðrum kjörum en tíðkist á markaðnum.

Í HÁALOFT Óhætt er að segja að samskipti keppinautanna Airbus og Boeing gætu verið betri.
Útlit er fyrir að Bandaríkin og Evrópusambandið mætist fyrir Alþjóðaviðskiptastofnuninni.

Stærsta viðskipta-
stríð sögunnar

Fyrirtæki Land Gengi Gjald- (Gengi Breyting
miðill gjaldmiðils)

BTC Búlgaría 403,25 Lev 41,48 -2,44%
Carnegie Svíþjóð 73 SEK 8,9 -2,72%
deCode Bandaríkin 7,44 USD 65,05 1,95%
EasyJet Bretland 2,48 Pund 119 -2,77%
Finnair Finnland 6,88 EUR 81,67 0,03%
French Connection Bretland 2,65 Pund 119 2,64%
Intrum Justitia Svíþjóð 50,75 SEK 8,9 -4,92%
Low & Bonar Bretland 1,16 Pund 119 -5,17%
NWF Bretland 5,625 Pund 119 -4,37%
Scribona Svíþjóð 13,9 SEK 8,9 -5,10%
Singer & Friedlander Bretland 3,1275 Pund 119 -3,79%
Skandia Svíþjóð 40,1 SEK 8,9 -4,95%
Somerfield Bretland 1,9725 Pund 119 -3,58%
Miðað við gengi bréfa og gjaldmiða 23. maí 2005

Ú T R Á S A R V Í S I T A L A 1 1 0 , 0 3 - 4 , 9 %

MITSUBISHI MOTORS Fyrirtækið hefur verið rekið með gríðar-
legu tapi eftir að upp komst um tilraun til að snuða neytendur.

CHRYSLER-BYGGINGIN Í NEW YORK Um þessar mund-
ir eru 75 ár frá því að hún var opnuð. Byggingin stendur
enn fyrir sínu sem eitt helsta kennileiti borgarinnar.

Chrysler-byggingin
75 ára

Trump stofnar háskóla
Býst við að græða á hugmyndinni.

ALDREI
SKORTUR Á
HUGMYND-
UM Donald
Trump býst við
því að mikill
áhugi verði fyrir
nýja háskólan-
um.



Með því að láta Póstinn sjá um 
allan pakkann sparar þú rekstrar-
kostnað. Pósturinn kemur á 
fyrirfram ákveðnum tíma, tekur 
allar sendingar og skilar þeim 
fljótt og örugglega til viðtakenda. 
Hafðu samband við sölufulltrúa 
í síma 580-1090 eða í netfangið 
solufulltruar@postur.is og fáðu 
nánari upplýsingar.

www.postur.is
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United í verðsamráði
Tíu breskum íþróttafyrirtækjum gert að greiða

bætur eftir að upp komst um verðsamráð.
Samkeppnisyfirvöld í Bretlandi
hafa sektað knattspyrnufélagið
fornfræga Manchester United,
auk fjölda íþróttafyrirtækja,
fyrir að hafa haft verðsamráð um
sölu á keppnistreyjum. 

Alls voru tíu aðilar sektaðir,
þar á meðal enska knattspyrnu-
sambandið, íþróttavörufram-
leiðandinn Umbro og íþrótta-
vörukeðjan JJB Sport. Fleiri
félög, á borð við stórveldin
Chelsea og Glasgow Celtic, voru
talin hafa óhreint mjöl í poka-

horninu, en sluppu með ávítur.
Sektirnar hljóðuðu samtals

upp á tvo milljarða króna.
Manchester United var gert að
greiða um 170 milljónir.

Sala á keppnistreyjum færir
félögunum umtalsverðar tekjur í
kassann og nýta þau tækifærið
með því að láta hanna nýjar
treyjur nánast á hverju ári. 

Það voru þó ekki tíð skipti á
búningum eða margir varabún-
ingar sem fóru fyrir brjóstið á
samkeppnisyfirvöldum, heldur

það að samráð skyldi haft um
verð.

Síðan rannsóknin hófst árið
2000 hefur verð á treyjum lækk-
að um allt að 40 prósent. - jsk

FYRIRLIÐINN FAGNAR Roy Keane fær
sinn búning ókeypis.

Martin gagnrýnir stórfyrirtæki
Chris Martin, söngvari
bresku Íslandsvinanna í
Coldplay, gagnrýndi á
dögunum útgáfufyrir-
tæki sveitarinnar, EMI,
og hluthafa þess. 

Martin sagði fyrirtæk-
ið setja of mikinn þrýst-
ing á Coldplay um að
klára nýju plötuna sem
væntanleg er í sumar, en
fyrirtækið hafði kvartað
undan því að kostnaður við plöt-
una ryki upp úr öllu valdi vegna
sífelldra frestana.

Martin telur stórfyrirtæki og
hluthafa þeirra hreinlega ill og að
þau séu ein stærsta hættan sem

steðji að heiminum í dag.
Hljómsveitin taki sér þann
tíma sem til þurfi og muni
ekkert senda frá sér fyrr
en hún sé fullkomlega sátt
við það. 

,,Mér er alveg sama
hvað þeim hjá EMI finnst.
Það er nú hálf undarlegt að
eyða átján mánuðum í upp-
tökuveri og uppgötva svo
seint og um síðir að maður

er bara þræll einhvers stórfyrir-
tækis,“ sagði hann hundfúll.

Sveitin hefur áður sent frá sér
tvær plötur en nýja platan, sem
hlotið hefur nafnið X & Y, verður
sú fyrsta í þrjú ár. - jsk

CHRIS MARTIN
SÖNGVARI COLD-
PLAY Segir stór-
fyrirtæki og hluthafa
eitt stærsta vanda-
mál samtímans.

Evrópusambandið hefur gefið
forsvarsmönnum Microsoft-
tölvurisans frest til maíloka til að
uppfylla kröfur sambandsins um
bætta viðskiptahætti, að öðrum
kosti verði þeim gert að greiða
allt að 350 milljónir króna í sekt-
ir á dag. 

Microsoft er gefið að sök að
hafa brotið samkeppnislög og
hefur Evrópusambandið farið
þess á leit við fyrirtækið að það
skili skýrslu um hvernig það
hyggist bæta ráð sitt:

,,Það er langt síðan við náðum
samkomulagi um hvernig ætti að
leysa málið. Nú erum við bara að
bíða eftir því að Microsoft vinni
heimavinnuna sína“, sagði Neelie
Kroes, forstöðumaður sam-
keppnismála innan Evrópusam-
bandsins. - jsk

Tekjur easyJet jukust á síðustu
sex mánuðum um 26 prósent frá
fyrra ári. Tekjur félagsins námu
553 milljónum punda fyrir skatta
eða 65 milljörðum króna. 

Tap af rekstri fyrirtækisins á
sama tíma var 31 milljón punda
eða 3,7 milljarðar króna og jókst
milli ára. 

Farþegum félagsins fjölgaði
um 25 prósent á tímabilinu og á
sama tíma batnaði sætanýting.

Í tilkynningu frá félaginu
kemur fram að vegna olíuverðs
og gengis sé áfram gert ráð fyrir
að hagnaður félagins verði minni
en í fyrra en í takt við væntingar. 

Gengi hlutabréfa í easyJet
lækkuðu nokkuð í gær eftir að
sex mánaða uppgjör félagsins til
31. mars var tilkynnt. 

FL Group á 10 prósent hlut í
easyJet og keypti félagið hlutinn
undir lok síðasta árs á í kringum
7,5 milljarða. Síðan hefur gengi
félagsins hækkað um 50 prósent
og hefur því félagið hagnast um
hátt í fjóra milljarða á fjárfest-
ingu sinni. - dh

Farþegum fjölgar en tap eykst
Stjórnendur easyJet gera ráð fyrir hagnaði á árinu.

Microsoft í vondum málum
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Urð og grjót - Upp í mót ...
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Meindl Island Pro GTX
Flokkun BC
Heil tunga og vandaður frágangur
Ótrúlega léttir! Þyngd 830 g (stærð 42)
Gore Tex vatnsvörn
MFS fóður lagar sig að fætinum
MultigriffVibram veltisóli með fjöðrun
Mjög góður stuðningur við ökklann
Einnig fáanlegir í dömustærðum (gráir)

Verð  22.990 kr.  

SCARPA Hekla
Flokkun BC
Dömuskórnir frábæru frá SCARPA
Heil tunga, Goretex, Vibram veltisóli, 
góður stuðningur og þægindi
Einnig til í herraútfærslu, Ladakh

Verð  24.990 kr.  

Meindl 6.0 Mid GTX
Flokkun AB
Mjúkir og léttir
Nubuk leður
Gore Tex vatnsvörn
Þyngd: 520 g (stærð 42)
Einng til í dömuútfærslu

Verð  15.990 kr. 

TNF Bruce Mid
Flokkun A
Ofurstrigaskór!
Fisléttir gönguskór
fyrir auðvelda notkun
Nubuk leður og nylon
Til í dömuútfærslu

Verð  11.990 kr. 
   

Við skiptum skónum hjá okkur í flokka eftir því í hvaða notkun þeir eru hugsaðir. A: Fyrir auðvelda göngu og daglega notkun • AB: Fyrir göngu á slóðum og láglendi • B: Fyrir lengri göngur og bakpokaferðalög

Rannsóknir breskra vísindamanna við Durham-
háskóla benda til þess að rauðir búningar auki
vinningslíkur í íþróttum. Telja þeir að rauðir bún-
ingar virki á undirmeðvitund andstæðingsins og
slái hann þannig út af laginu. 

Eldri rannsóknir hafa sýnt að hjá knattspyrnu-
mönnum eykst magn karlhormónsins testósteron
þegar þeir spila heimaleiki. Dr. Robert Barton,
einn þeirra sem framkvæmdu rannsóknina, sagð-
ist ekki vita hvort svipaðar skýringar væru á
áhrifum rauðra búninga: ,,Við vitum ekki ennþá
hvort rautt bælir testósteronið hjá andstæðingn-
um eða hvort það eykur magnið hjá þeim sem í
búningunum spila. Við þurfum að velta því fyrir
okkur“.

Vera má að litaáhrif í íþróttum megi rekja allt
aftur til þróunar mannsins en í dýraríkinu táknar
rauður litur gott líkamsástand, grimmd og mikið
magn testósterons.

Til að mynda hafa margar apategundir rauða
flekki í andliti, á rassi og kynfærum sem talið er
að gefi til kynna grimmd og bardagahæfni. 

Dr. John Lazarus, líffræðingur við háskólann í
Newcastle, gefur þó ekki mikið fyrir þessa skýr-
ingu: ,,Ég er nú ekki viss um að þetta hafi mikið
skýringargildi, það eru til apategundir með blá
kynfæri. Þar er blái liturinn merki um grimmd.“

Grétar Sigfinnur Sigurðsson, varnarjaxl Vals-
manna, sem einmitt spila í rauðum búningi, sagð-
ist ekki finna fyrir neinu testósteronflæði þegar
hann klæðist rauða búningnum: ,,Ég fæ vissulega
aukinn kraft við að klæðast Valstreyjunni, en
hvort það er rauði liturinn skal ég ekki segja. Að-
alatriðið er hvað ég lít fáránlega vel út í rauðu.“

Vísindamennirnir bresku sögðu að ef til vill
væri nauðsynlegt fyrir íþróttayfirvöld að grípa í
taumana til að tryggja að þau lið sem klæddust
rauðum búningum nytu ekki ósanngjarns for-
skots. -jsk

Rauður er vinningslitur
Breskir vísindamenn segja þá sem klæðast rauðu líklegri
til sigra á íþróttasviðinu. 

Leynd hjá Nintendo

VALSMENN Ættu að hafa ágætismöguleika á að verða Íslandsmeist-
arar ef eitthvað er að marka breska vísindamenn sem segja lið sem
klæðast rauðu njóta ósanngjarns forskots.

Ný apa-
tegund í
Tansaníu

Áhugamenn um
leikjatölvur gætu
þurft að bíða aðeins
áður en þeir fá að
reyna nýjustu afurð
Nintendo-fyrirtækis-
ins, Revolution-leikja-
tölvuna.

Útlit tölvunnar var
frumsýnt á dögunum
en forsvarsmenn
fyrirtækisins harðneita að gefa
nokkuð upp um hvað hún inni-
heldur og það þrátt fyrir að
keppinautarnir, Sony og Micro-
soft, hafi sent frá sér upplýsing-

ar um væntanlegar
tölvur sínar.

,,Mér finnst ekki við
hæfi að standa í ein-
hverjum metingi, við
látum verkin einfald-
lega tala,“ sagði Jim
Merick, markaðsfull-
trúi Nintendo í Evrópu. 

Nintendo, sem hefur
minnsta markaðshlut-

deild á leikjatölvumarkaðnum af
fyrirtækjunum þremur, upplýsir
að tölvan komi í búðir árið 2006
en gefur ekki upp nákvæmari
dagsetningu. - jsk

NINTENDO REVOLUTION
Forsvarsmenn Nintendo
vilja ekkert gefa upp um
nýjustu afurð sína.

Ný apategund hefur fundist í
skógum Tansaníu og hefur hlotið
latneska nafnið ,,lophosecus
kipunji“. Þetta er fyrsta nýja
afríska apategundin sem finnst í
meira en tuttugu ár og er strax
komin á lista yfir dýr í bráðri út-
rýmingarhættu.

Lið rannsóknarmanna undir
stjórn Tim Davenport heyrði
apans fyrst getið í munnmælasög-
um sem gengu meðal innfæddra í
þorpi einu í Tansaníu. Strax og
þeir heyrðu sögurnar fóru Daven-
port og hans menn af stað, en það
var ekki fyrr en að tæpu ári liðnu
að leitin bar árangur.

Apinn er náskyldur bavíönum
en þó örlítið hærri í loftinu, með
löng skegghár og stífan hártopp og
gefur frá sér hljóð sem vísinda-
menn segja einhvers konar blöndu
af hundsgelti og bílflauti. - jsk

NÝI APINN Hefur verið skýrður lopho-
secus kipunji upp á latínu og gefur frá sér
hljóð sem minnir á hundsgelt og bílflautu.
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göngu-
sumarsins
garpa

Fyrir

Meindl Colorado Lady
Flokkun B
Nubuk leður
Gore Tex vatnsvörn
Vibram Multigriff sóli
Þyngd 750 g (stærð 42)
Einnig til í herraútfærslu

Tilboð 14.990 kr.  
Verð áður 17.990 kr.

Lowa Renegade GTX
Bestu kaupin í útbúnaðar-
prófun Útiveru 2005
Flokkun AB
Klassískir fjölnota skór
Gore Tex vatnsvörn
Nubuk leður

Verð  13.990 kr. 

BC: Fyrir erfiðari göngur og fjallabrölt • C:  Fyrir alpagöngur, kletta, ís og brodda
SMÁRALIND SÍMI 545 1550      GLÆSIBÆ SÍMI 545 1500      KRINGLUNNI SÍMI 545 1580

Bill Gates, stjórnarformaður
tölvurisans Microsoft, sagði á
dögunum að fyrirtæki þyrftu að
gera meira til að hjálpa starfs-
mönnum sínum að takast á við sí-
fellt aukið flæði upplýsinga. Ef
ekkert yrði að gert gæti þetta
komið niður á framleiðni.

Gates sagði vef upplýsinga
orðin svo flókinn að menn vissu
ekki sitt rjúkandi ráð. „Menn fá
ekki greitt fyrir að leita upplýs-
inga eða vafra um á netinu, held-
ur fyrir að hanna nýja vöru á sem
skemmstum tíma með sem
minnstum tilkostnaði.“ 

Hann bætti svo við að væntan-
leg útgáfa Office-pakkans svo-
kallaða, sem meðal annars inni-
heldur ritvinnsluforritið Word,
ætti að gera mönnum kleift að
skilja hismið frá kjarnanum og
einbeita sér að því sem raunveru-
legu máli skipti: „Nýi búnaðurinn
mun gera fyrirtæki mun sam-

keppnishæfari, þetta verður
alveg nýr heimur“, sagði Gates.
- jsk

Gates hræðist 
upplýsingaflæðið

Smásala á netinu eykst
Smásala á netinu í
B a n d a r í k j u n u m
jókst um 23 prósent
á fyrsta ársfjórð-
ungi sé miðað við
árið á undan, er
komin í 1.235 millj-
arða. Netsérfræð-
ingurinn David
Garrity segir
greinilegt að neytendur verði sí-
fellt vanari því að nota netið:

„Fólk virðist ekki hafa
neinar áhyggjur af því
að kaupa í gegnum
netið lengur“. 

Netsala er 2,2 pró-
sent allrar smásölu í
Bandaríkjunum og
hefur hlutfallið aukist
hratt og örugglega
undanfarin ár. Búist

er við því að framhald verði á
þeirri þróun. - jsk

Á NETINU Smásala á netinu
eykst jafnt og þétt í Bandaríkjun-
um.

BILL GATES Segir starfsmenn fyrirtækja
vera að drukkna í upplýsingum og ef ekkert
verði að gert muni það koma niður á fram-
leiðni.

Svo virðist sem söngurinn um að
fátt sé óhollara en sólskinið eigi
ekki við rök að styðjast. Þau
góðu tíðindi hafa borist sóldýrk-
endum að sólböð séu holl og
gagnist líkamanum vel í barátt-
unni gegn krabbameini.

Vísindamenn hafa komist að
því að líkaminn þurfi mjög á D-
vítamíninu að halda sem fæst úr
sólarljósi. Líkaminn vinnur mun
betur úr D-vítamíni sem fer þá
leiðina inn í líkamann en D-
vítamíni sem innbyrt er með
mat eða í töfluformi. Nýjar
rannsóknir sýna að sólarljós
hjálpar líkamanum að verjast
eitilkrabbameini, lungnakrabba-
meini, krabbameini í blöðruháls-
kirtli og jafnvel húðkrabba-
meini. Vísbendingarnar eru
sterkastar um að hæfileg sólboð

verji líkamann gegn ristil-
krabbameini.

Vísindamennirnir sem nú
mæla sterklega með sólböð-
um segja ljóst að kostirnir
séu miklu meiri en gall-
arnir. Þeir benda á að
sólböð virðist verja lík-
amann gegn nokkrum
mjög hættulegum teg-
undum af krabbameini.
Lengi hefur verið vitað
að óhófleg sólboð geta vald-
ið húðkrabbameini en það er
sjaldan lífshættulegt.

Að mati Edward Giovann-
ucci, prófessor í læknadeild
Harvard-háskóla, telur að fyrir
hvert andlát sem verður vegna
húðkrabbameins bjargist þrjá-
tíu líf vegna D-vítamínsins sem
líkaminn fær úr sólarljósinu. - þk

Ekki spara sólböðin
Í ljós hefur komið að þau eru meinholl.

Í SÓL OG SUMARYL Ekki nóg með að þessi kona fái fersklegan lit af sólbaðinu. Hún
er líka að verja sig gegn krabbameini.
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Nákvæmasta
klukka heims
Skeikar um eina sekúndu
á 30 milljörðum ára.
Stundvísi er talin dyggð og þeir
sem leggja metnað sinn í að vera
alltaf á réttum tíma geta nú
glaðst yfir því að búið er að
hanna nákvæmustu klukku
heimsins.

Nýjustu atómklukkur eru svo
nákvæmar að þeim skeikar að-
eins um eina sekúndu á þrjátíu
milljón árum. Slíkri klukku
skeikaði því aðeins um tvær sek-
úndur frá þeim tíma sem liðinn
er síðan risaeðlurnar dóu út.

En ef einhverjir eru svo
stressaðir á stundvísinni að þetta
dugir ekki geta þeir hinir sömu
glaðst yfir því að nú er búið að
hanna klukku sem er þúsund
sinnum nákvæmari. Það þýðir að
klukkunni skeikar aðeins um
eina sekúndu á hverjum 30 millj-
örðum ára, en til gamans má geta

þess að alheimurinn er talinn
vera milli tíu og tuttugu

milljarða ára gamall
samkvæmt kenn-
ingum vísindanna
– en töluvert yngri
samkvæmt sköp-
unarsögu Biblí-
unnar, eða um sex

þúsund ára.
Þeir sem eiga það

til að vera óstundvísir
geta því tæpast kennt klukkunni
um því hægt er að verða sér úti
um úr sem stillir sig sjálfkrafa
miðað við atómklukkur. Þær eru
að vísu ekki eins nákvæmar og
þær allra nýjustu og skeikar þar
um eina sekúndu á nokkrum
milljónum ára. - þk
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Hinar svokölluðu dagbókarkannanir, þar sem
fólk er beðið um að skrá niður alla fjölmiðla-
notkun yfir ákveðinn tíma, heyra að öllum lík-
indum brátt sögunni til. Gallup á Íslandi er að
prófa nýja rafræna tækni sem mælir sjálfkrafa
alla notkun á ljósvakamiðlum. Sú tækni býður
upp á mun fullkomnari mælingar þar sem niður-
stöður munu liggja fyrir daginn eftir. Vonir
standa til að taka þessa nýju tækni í notkun
seint á þessu ári eða í byrjun næsta árs. Þetta er
í raun bylting í mælingum á fjölmiðlanotkun á
Íslandi og mun gjörbreyta auglýsingamarkaðn-
um. Miklir hagsmunir eru í húfi og ljóst að stig-
ið verður varlega til jarðar áður en tæknin verð-
ur innleidd að fullu.

Um er að ræða lófastórt tæki sem fólk ber á
sér hvert sem það fer. Sjónvarps- og útvarps-
stöðvar munu senda út merki sem aðeins tækið
nemur. Það skráir hvaða fjölmiðil viðkomandi
einstaklingur hlustar á yfir daginn og vistar
upplýsingarnar í minni. Skiptir þá engu máli
hvar merkisins verður
vart: við morgunverðar-
borðið, í bílnum, á bið-
stofunni, í vinnunni
eða á kránni. Áður en
lagst er til hvílu er
tækið sett í hleðslutæki
sem sendir upplýsingarnar í gegnum netið
til Gallup. Þar er upplýsingum frá mörgum ein-
staklingum safnað saman og unnið frekar úr
þeim. Daginn eftir verður hægt að fá nákvæm-
ar upplýsingar um hverjir voru að horfa á hvað
daginn áður.

Ásmundur Þórðarsson, rannsóknastjóri hjá
Auglýsingamiðlun, segir þetta gefa áreiðanlegri
upplýsingar en þar sem fólk er sjálft beðið um
að skrá niður hvað það horfir á eða hlustar. Fjöl-
breytt fjölmiðlaflóra geri það að verkum að fólk
skipti oft um stöðvar hvort sem það er heima í
stofu eða í bílnum. Einnig sé fólk ómeðvitað um
hvaða stöð það hlustaði á yfir daginn eða gleym-
ir því. Tækið nemi líka áreiti auglýsinga og
hvort fólk forðist þær sérstaklega. Nú séu líka
mörg sjónvarpstæki á heimilum og sjónvarps-
gláp ekki eins mikil hópathöfn og áður.

ELÍSABET HELGADÓTTIR MEÐ
TÆKIÐ Í VASANUM Þátttakendur í

fjölmiðlakönnunum munu ekki þurfa
að skrá sjálfir hvaða fjölmiðla þeir hlusta á

yfir daginn. Tækið nemur merki í útsending-
unni og skráir sjálfkrafa fjölmiðlanotkun viðkom-

andi einstaklings og eru upplýsingarnar svo sendar
að kvöldi til Gallup í gegnum netið.

Fullkomnari
mælitæki

Mælir óháð staðsetningu – Fólk
gengur með tækið á sér og nemur
mælitækið áreiti fjölmiðla utan
heimilis jafnt sem inni á heimilum.

Áreiðanleiki eykst – Ekki er treyst á
skráningu þátttakenda eða gerð sú
krafa að þeir séu meðvitaðir um á
hvað þeir séu að hlusta eða horfa.

Mælir alla fjölmiðla – Mælitækið
nemur hljóð og því er mögulegt að
fylgjast með notkun allra fjölmiðla
svo lengi sem þeir senda út skil-
greint merki.

Mælir óháð dreifingu – Mælitækið
nemur hljóð hvort sem útsending
fjölmiðils er stafræn eða hliðræn,
send út í gegnum kapal eða í lofti.

Upptökur mældar líka – Þrátt fyrir
að efni sé tekið upp og geymt á
stafrænu formi eða segulböndum
nemur tækið áhorf þegar að því
verður. 

Einföld aðferð – Notkun tækisins er
einföld, tiltölulega ódýr og ekki þarf
endilega tæknimann til að setja upp
búnaðinn á heimilum fólks.

▲

Rafrænar mælingar prófaðar
„Við erum að prófa þennan búnað
núna. Draumurinn er að byrja að
nota mælitækið í lok ársins eða
byrjun næsta árs,“ segir Hafsteinn
Már Einarsson, forstöðumaður
Gallup á Íslandi og stjórnandi rann-
sókna á auglýsingamarkaðnum, um
nýtt tæki sem mælir sjálfkrafa
áhorf og hlustun á fjölmiðla. Nú
þegar er verið að prófa rafrænar
mælingar hér á landi og hefur
starfsfólk IMG Gallup gengið með
sérstök tæki til þess á sér. Einnig
hafa forsvarsmenn sjónvarps-
stöðva fengið búnaðinn til prófunar.
Byrjað er að senda merki, sem
segir tækinu á hvaða stöð er hlustað
eða horft, á öllum íslensku sjón-
varpsstöðvunum og völdum út-
varpsstöðvum.

Hafsteinn segir nú reynt að kom-
ast fyrir alla hugsanlega erfiðleika
sem geta komið upp við rafrænar
mælingar á sjónvarps- og útvarps-
notkun. Sem dæmi þurfi að huga að
nettengingum allra þátttakenda því
mælitækið sendir upplýsingar í
starfstöð Gallup á hverri nóttu. Þar
er unnið úr þeim frekar. Hann segir
nettengingar fólks mismunandi og
að því þurfi að hyggja.

„Núna er framundan enn víð-
tækari prófun á búnaðinum með
þátttöku almennings. Jafnframt
þarf að semja við sjónvarpsstöðv-
arnar Skjá einn, 365-ljósvakamiðla
og Ríkisútvarpið, um hvort taka
eigi upp þessa nýju mælitækni og
hvað eigi að greiða fyrir það,“ segir
Hafsteinn. Verið sé að gera ítarlega
prófanir á þessari tækni á Bret-

landseyjum. Meðal annars sé verið
að athuga næmi tækisins við fjöl-
breyttar aðstæður. Nákvæmni þess
megi ekki vera það mikil að það
skynji hlustun þegar hávaðinn yfir-
gnæfi í raun hljóðið í viðtækinu, t.d.
á börum eða á hárgreiðslustofum.

Hafsteinn segir allt benda til
þess að þetta verði fljótlega að
raunveruleika í Bretlandi. Tæknin
fari eins og eldur í sinu um alla Evr-
ópu þessar vikurnar. Þó vilji flestir
stíga varlega til jarðar því að gríð-
arlega miklir fjárhagslegir hags-
munir séu í húfi. 

Verði þessi tækni tekin upp hér á
landi bendir Hafsteinn á að Íslend-
ingar stökkvi yfir eitt tæknistig,
sem felst í sérstökum boxum sem
áhorfandinn tilkynnir hvað horft sé
á í sjónvarpi. Þessi tækni sé sjálf-
virk og nákvæmari því með henni
sé hægt að mæla fjölmiðlanotkun á
fjölbreyttari hátt en áður. Það sé
nauðsynlegt þar sem fjölmiðlanotk-
un hafi breyst mikið og fólk komist
í tæri við fjölmiðla víðar en heima í
stofu. Hver fjölskyldumeðlimur
hafi jafnvel sitt eigið viðtæki á
heimilinu.

HAFSTEINN MÁR EINARSSON Fram undan er að prófa rafrænar mælingar á 
fjölmiðlanotkun almennings.

Mælir sjálfvirkt notkun fjölmiðla
Í náinni framtíð mun rafrænn mælir skrá alla hlustun og áhorf á ljósvakamiðla á Íslandi. Verði þetta
að veruleika mun það leiða til byltingar í mælingum á fjölmiðlanotkun. Tæknin breiðist um Evrópu
eins og eldur í sinu. Björgvin Guðmundsson útskýrir hvað felst í þessari nýju tækni.
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Spá Íslandsbanka um frekari hækkun fast-
eignaverðs, allt að 15 prósent, fram á næsta

ár hefur vakið mikla athygli á liðn-
um dögum, enda hefur vísitala fast-
eignaverðs á höfuðborgarsvæðinu
hækkað um 30 prósent síðan bank-
arnir stukku inn á íbúðalánamarkað-
inn og hófu að lána hærri upphæðir
til íbúðakaupa en áður hafði þekkst.
Frá áramótum hefur vísitalan hækk-
að hvorki meira né minna en um 12
prósent, sérbýli um 14,6 prósent en
fjölbýli um 10,7 prósent. 

Þess ber þó að geta að Íslands-
banki spáir því að draga muni veru-
lega úr verðhækkunum á næstunni
„þegar áhrif aukins lánaframboðs og
lækkunar langtímavaxta fjara út“.
Einnig er líklegt að hærri verðbólga
og lækkun á gengi krónunnar komi
til með að draga úr hækkunum fast-
eignaverðs.

Mælir bankinn með því að al-
menningur kaupi sér íbúð nú, þrátt fyrir að
raunverð fasteigna sé í sögulegu hámarki, í
stað þess að leigja. Verðhækkanir húsnæðis

og sparnaðurinn við leigu vega
þyngra en kostnaðurinn við eigið
húsnæði. Það eru sem sagt kaup-
tækifæri á fasteignamarkaði.

BESTA FJÁRFESTINGIN
Tímabilið frá október út mars

einkenndist af miklum hækkunum
og spenningi á fasteignamarkaði. Á
þessum tíma stoppuðu eignir stutt
við, allt var keypt sem var í boði og
slegist um fasteignir á eftirsóttum
svæðum. Algengt var að nokkur til-
boð kæmu í einu og sömu eignina og
hún færi á hærra verði en matsverði
fasteignasala. Jafnframt hækkaði
verð oft um nokkrar milljónir á
ákveðnum eignum á fáum vikum.
Margir sáu sér leik á borði og hófu

að kaupa fasteignir með það í huga að selja
aftur með hagnaði. Allt í einu kom fram á
sjónarsviðið stétt manna sem kölluð var
fasteignaheildsalar sem keyptu heilu og
hálfu blokkirnar. Fjárfestar eru enn á ferð-
inni þótt minna beri á þeim þessa stundina.

Það er víst að fjölmargir þátttakendur á

markaðnum hafa haft mikið upp úr krafsinu
og náð frábærri ávöxtun á sitt eigið fé. Fer-
metraverð á nýbyggingum, sem var um
150.000 krónur á hvern fermetra síðastliðið
haust, er nú komið í flestum tilvikum yfir
200.000 krónur. Sá sem keypti í haust 120 fer-
metra íbúð á átján milljónir og tók til þess lán
upp á 80 prósent getur nú selt sömu íbúð fyrir
um 24 milljónir króna á flestum svæðum á
höfuðborgarsvæðinu. Brúttóhagnaður er því
sex milljónir króna og ef við gerum ráð fyrir
að kostnaður vegna fasteignaviðskiptanna
hafi verið um ein milljón er nettóhagnaður
um fimm milljónir. Ávöxtun eigin fjár er enn
meiri ef tekið var hærra lán fyrir kaupunum.

En það eru ekki bara spekúlantar á fast-
eignamarkaði sem hafa hagnast vel, allir
íbúðaeigendur njóta auðvitað góðs af hækk-
unum.

MARKAÐUR LEITAR JAFNVÆGIS
Fasteignasalar eru sammála um að mesta

brjálæðið sé yfirstaðið. „Ég á ekki von á því
að það verði neinar verulegar verðhækkanir
út árið. Það verður væntanlega einhver stíg-
andi í verði fram eftir árinu en ég á ekki von
á því að það verði neinar teljandi verðhækk-
anir. Eftir það kemst markaðurinn væntan-
lega í gott jafnvægi á nýjan leik,“ segir Jón
Guðmundsson, fasteignasali á Fasteigna-
markaðinum.

Jón sér fyrir sér mörg spennandi bygging-
arsvæði sem bæði eru komin vel í gang og
eru í burðarliðnum. Hann bendir meðal
annars á Arnarneslandið, þar sem byggðar
verða yfir 400 íbúðir á næstunni, og þéttingu
byggðar í Skuggahverfi. Hann segir einnig að
Sjálandshverfið í Garðabæ og Vatnsendaland
í Kópavogi séu eftirsótt byggingarsvæði.

Ingólfur Gissurarson, fasteignasali á Val-
höll, telur að ákveðið jafnvægi sé að nást á
fasteignamarkaði og þau læti sem áttu sér
stað á markaðnum í kringum áramótin séu
yfirstaðin. Bendir það til þess að framboð og
eftirspurn mætist fyrr en síðar. Hann sér
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Vísitala fasteignaverðs á höfuðborgarsvæðinu hefur hækkað um 30 prósent frá því í ágúst. 
Spáð er hækkunum fram á næsta ár þótt ekki sé útilokað að markaðurinn hafi náð hæstu 
hæðum. Borið hefur á því að fasteignir séu of lágt verðmetnar en tilhneigingin hefur 
einnig verið sú að seljendur spenni bogann of hátt með því að setja upp of hátt verð. 
Samkeppni meðal fasteignasala hefur aldrei verið meiri en þóknanir og prósentur 
hafa lækkað mjög að undanförnu. Eggert Þór Aðalsteinsson skoðaði aðstæður 
á markaðnum og ræddi við nokkra fasteignasala um stöðu mála.

JÓN GUÐMUNDSSON FAST-
EIGNASALI Jón brýnir fyrir fólki
að leita sér eins góðrar ráðgjafar
og það á völ á, því þó nokkuð hafi
borið á því að eignir hafi verið
undirverðlagðar í þeirri uppsveiflu
sem ríkt hefur á fasteignamarkaði
undanfarin misseri.

ÓLAFUR BLÖNDAL FAST-
EIGNASALI Siglum inn í jafn-
vægisástand. Ólafur telur að eftir-
sóttustu svæðin á næstu misser-
um verði miðborgin, Vatnsenda-
hverfið og nýju hverfin í Garðabæ.

SJÁLANDSHVERFIÐ Í GARÐABÆ Eitt vinsælasta ný-
byggingarsvæði höfuðborgarsvæðisins og sennilega
dýrasta hverfi borgarinnar.

Sjálandið vinsælt
Sjálandshverfið, bryggjuhverfi Garðbæ-
inga, hefur notið mikilla vinsælda meðal
íbúðakaupenda og er sennilega orðið dýr-
asta hverfið á öllu höfuðborgarsvæðinu
ásamt miðbænum. Glæsileg hönnun og sjáv-
arútsýni er meginskýringin fyrir háu verði
hverfisins. Nýlega komu í sölu nýbyggingar
frá Byggingarfélagi Gylfa og Gunnars við
Strandveg 21, sem kosta 270.000-312.000
krónur á fermetrann, en til samanburðar er
meðalverð á fermetra um 175.000 krónur á
höfuðborgarsvæðinu.

Óskað er eftir tilboðum í eignirnar fyrir
3. júní næstkomandi.

Fasteignamarkaðurinn

FASTEIGNAMARKAÐUR Allt bendir til þess
að verulega hafi hægst um á fasteignamark-
aði eftir ótrúlegt tímabil verðhækkana og
mikillar spennu. Framboð á eignum hefur
aukist og dregið hefur úr eftirspurn. 



fram á að verð leiðréttist á þeim fasteignum
sem hafa verið verðlagðar mun hærra en
sambærilegar eignir. 

„Ásett verð er í mörgum tilvikum hlaupið
fram úr raunverði eigna,“ segir Helgi
Bjarnason, viðskiptafræðingur á Drauma-
húsum, og bendir á að dregið hafi úr fjölda
kaupsamninga í síðustu viku. Þróunin sé ein-
faldlega sú að eignum hafi fjölgað mjög í sölu
og eftirspurnin minnkað, meðal annars vegna
allt of hás ásetts verðs sem endurspeglar
ekki raunsöluvirðið.

Samkvæmt tölum frá Fasteignamati ríkis-
ins var aðeins 119 kaupsamningum þinglýst í
síðustu viku og þarf að leita aftur til mánað-
armótanna júlí-ágúst til að finna jafn fáa
samninga í einni viku. Veltan var einnig með
lægra móti en undangengnar vikur en upp-
hæð hvers kaupsamnings sló hins vegar öll
met. Meðalupphæð hvers samnings var um
29 milljónir. Gamla metið var 25,5 milljónir á
samning í vikunni fyrir jólin 2004.

FLEIRI NÝBYGGINGAR
Ólafur Blöndal er sammála öðrum viðmæl-

endum Markaðarins að hægst hafi um á
markaðnum og mesta spennan sé farin. „Við
siglum inn í jafnvægisástand á næstunni. Það
sem er gott fyrir fasteignamarkaðinn í dag er
jákvæðar efnahagshorfur og lækkun vísitölu
neysluverðs. Almennt séð er staðan jákvæð,
eftirspurnin er enn töluverð þótt framboðið
sé eitthvað að aukast,“ segir hann.

Ólafur metur það svo að eftirspurn eftir
nýbyggingum sé um 1.600-1.800 eignir á ári
en nú líti út fyrir að byggðar verði 2.800
íbúðir á næsta árinu. Þannig munu framboð
og eftirspurn mætast á endanum. 

Eitt besta svæðið að hans mati er Vatns-
endahverfið í Kópavogi, þar sem boðið er
upp á útsýni og nálægð við vatnið, og spáir
hann því að það verði mjög eftirsótt hverfi á
næstu árum. Ólafur er sammála Jóni um að
Garðabærinn verði eftirsóttur, það er Arnar-
neslandið og bryggjuhverfið við Sjáland.
Hann sér fyrir sér mikla uppbyggingu í mið-
borginni í kringum höfnina og við Skúlagöt-
una.

„Það er svolítið sérstakt að á sama tíma og
borgin er að teygja úr sér er hún að þéttast,“
segir hann.

Ekki verður litið framhjá því að mikill
skortur á lóðum og hátt lóðaverð á höfuð-
borgarsvæðinu eiga sinn þátt í hækkun fast-
eignaverðs undanfarna mánuði. Frá því að
Kópavogsbær úthlutaði tæpum 200 lóðum í
Kórahverfi á síðasta ári hefur nær ekkert
framboð verið af nýbyggingarlóðum á höfuð-
borgarsvæðinu. Hafnarfjarðarbær úthlutaði
60 lóðum í mars en alls bárust 1.309 umsókn-
ir í lóðirnar. Enn meiri spurn var eftir lóðum
í Lambaseli í Reykjavík þar sem 5.658 um-
sóknir bárust í 30 einbýlishúsalóðir. 

VITLAUST VERÐ
Eitt einkenni þeirrar sprengju sem hefur

orðið á fasteignamarkaði er mikil fjölgun
starfsmanna í greininni og mikil samkeppni
meðal fasteignasala. Innan vébanda Félags
fasteignasala eru 190 fasteignasalar en kom-
ið var á skylduaðild um síðustu áramót.
Félagsmenn voru lengi vel um 160 talsins en
búast má við mikilli fjölgun fasteignasala á

næstu árum. Nú eru um 80 aðilar í námi til að
verða fasteignasalar. Grétar Jónasson, fram-
kvæmdastjóri Félags fasteignasala, reiknar
með að um 500-600 manns starfi á fasteigna-
sölunum til viðbótar við fasteignasala.

Forsvarsmenn félagsins hafa haft nokkrar
áhyggjur af þróun mála innan greinarinnar.
Þeir telja að sökum mikillar fjölgunar sölu-
manna, sem hafa ekki starfsréttindi, sé oft
reynslulaust fólk látið sinna störfum sem
ættu að vera í verkahring löggilts fasteigna-
sala. Björn Þorri Viktorsson, formaður
félagsins, tók sem dæmi á fundi Íslandsbanka
að löggiltur fasteignasali hefði haft um tutt-
ugu sölumenn á sínum snærum sem sinntu
störfum sem aðeins fasteignasalir eigi að
sinna, til dæmis verðmati fasteigna.

Jón Guðmundsson ráðlegg-
ur þeim sem eru í söluhugleið-
ingum að leita sér eins góðrar
ráðgjafar og þeir eiga völ á
því þó nokkuð hafi borið á því
að eignir hafi verið undirverð-
lagðar í þeirri uppsveiflu sem
ríkt hefur á fasteignamarkaði
undanfarin misseri. 

HÖRÐ SAMKEPPNI
Fasteignasalar sem rætt

var við sögðu það engum vafa
undirorpið að samkeppnin
væri hörð meðal fasteignasala
og ætti eftir að harðna þegar
og ef niðursveiflan hefst.

Fasteignasölur, sem bjóða
upp á lægri þóknanir en áður
hefur þekkst, hafa rutt sér til
rúms en þær gera út á það að
selja hratt og mikið. Er ekki
annað að sjá en að margar
þeirra hafi náð ágætri fót-
festu. Sumar bjóða fast verð
óháð verðmæti eignarinnar
sem sett er í sölu og dæmi eru
um að fasteignasalar hafi
boðið allt að 0,6 prósent sölu-
þóknun án virðisauka en að
jafnaði er þóknunin 1,5-2,0
prósent og svo bætist virðis-
aukinn ofan á. 

„Okkar viðskiptavinir eru
ánægðir að vita hvað þeir eiga
að borga þar sem öll verð eru
gefin upp með virðisauka-
skatti,“ segir Helgi Bjarnason
á Draumahúsum sem býður
upp á fasta söluþóknun að
upphæð 199.000 krónur með
virðisaukaskatti án þess að
þjónustan sé minni en annars staðar. „Við
teljum að birting söluprósenta án virðisauka
stangist á við samkeppnislög því margir sem
eiga viðskipti með fasteignir gera sér ekki
grein fyrir því að virðisaukaskattur bætist
við söluprósentuna. Samkeppnisstofnun er að
skoða þessi mál að eigin frumkvæði en hefur
ekki gefið út hvenær niðurstöðu sé að
vænta.“

BOLUNGARVÍK Fasteignamarkaðurinn
er á uppleið þar eins og annars staðar.
Meðalíbúð hækkar úr 5,1 milljón í 7,3.

Fasteignir í Bolungarvík:

Markaðurinn
tekur kipp
Fasteignamarkaður hefur verið
að taka við sér í Bolungarvík, að
sögn Bæjarins besta á Ísafirði.
Markaðurinn hefur verið afar
dapur á undanförnum árum.
Meðalfjárhæð kaupsamninga
var 5,1 milljón króna árið 2003
en aðeins 3,3 milljónir í fyrra. Á
þessu ári hefur meðalupphæð
kaupsamnings verið um 7,3
milljónir króna. 

Einar Pétursson, bæjarstjóri
í Bolungarvík, skýrir þá miklu
lækkun sem varð í fyrra með
því að bærinn hafi selt stiga-
gang sem var nánast óíbúðar-
hæfur.

Sömu sögu er að segja af
þróun fasteignaverðs annars
staðar á landsbyggðinni. 
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ENN HÆKKAR ÍBÚÐAVERÐ Vísitala fasteignaverðs á höfuðborgarsvæðinu hækkaði um 3,9 prósent í apríl frá mars og
hefur hækkað um 20 prósent á hálfu ári.

Tuttugu prósenta hækkun á hálfu ári
S e x  m á n a ð a  h æ k k u n

f a s t e i g n a v e r ð s  á  
h ö f u ð b o r g a r s v æ ð i n u

Mánuður Hækkun 
milli mánaða

Nóvember 3,8%
Desember 2,5%
Janúar 5,1%
Febrúar 5,0%
Mars 2,4%
Apríl 3,9%

Íbúðaverð á höfuðborgarsvæðinu hækkar enn og hefur
hækkað um 20 prósent á hálfu ári samkvæmt upplýsing-
um frá Fasteignamati ríkisins. Í apríl hækkaði vísitala
íbúðaverðs um 3,9 prósent frá fyrra mánuði. Vekur það
nokkra athygli að hækkunin er meiri í apríl en mars, þar
sem margir álíta að rólegra sé um að litast á fasteigna-
markaði en fyrr á árinu. 

Jón Guðmundsson, fasteignasali á Fasteignamarkaðin-
um, telur að mælingin sýni meira raunverulega hækkun
eitthvað aftur í tímann en stöðu markaðarins einmitt
núna. „Þeir kaupsamningar sem koma inn í apríl eru
sennilega kaup sem hafa átt sér stað mánuðinum fyrr,“
segir hann.

nær áttum

FUNDUR UM ÍBÚÐAMÁL Fjölmenni
var á fræðslufundi Íslandsbanka um fast-
eignamarkaðinn í síðustu viku. Spá bank-
ans um 15 prósenta hækkun íbúðaverðs
til viðbótar vakti mikla athygli.
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F Ó L K  Á  F E R L I

Þórunn Guðmundsdóttir, lög-
fræðingur hjá Lex-Nestor lög-
mannsstofu og stjórnarmaður í
Burðarási, segir heiðarleikann
vera mikilvægastan í samskipt-
um.

Þórunn segist hafa fengið ótal
ráðleggingar í gegnum tíðina um
margvísleg málefni allt frá
námi, vinnu og viðskiptum að
ástum og fatavali. Það sé því
erfitt að nefna eitthvað eitt.

Eftir vandlega umhugsun
kemst Þórunn þó að niðurstöðu
og segir að snemma hafi verið
byrjað að predika fyrir henni
heiðarleika: ,,Ég var alin þannig
upp af foreldrum mínum að heið-
arleiki væri númer eitt. Síðan
þegar ég fór að starfa sem lög-
maður fékk ég þetta sama ráð
frá óskaplega mörgum eldri og
reyndari kollegum.“ 

Þórunn segir þetta ráð alla tíð
hafa nýst sér vel. Það sé einfald-
lega nauðsynlegt að vera heiðar-
legur í starfi ekki síður en lífinu
sjálfu. ,,Ef maður er heiðarlegur

í starfi ávinnur maður sér traust
og traust er nauðsynlegt í hvaða

starfi sem er,“ segir Þórunn
hress í bragði. - jsk

B E S T A  R Á Ð I Ð

Fatabúðin er í sjálfu hjarta Reykjavíkur, við
Skólavörðustíg 21a. Búðin var stofnuð á
fjórða áratug síðustu aldar og hefur verið
rekin með svipuðu sniði æ síðan, í næstum sjö
áratugi. Kaupmaðurinn Karólína Svein-
björnsdóttir hefur átt búðina frá
1990.

Karólína tók við
búðinni af föður sín-
um, Sveinbirni Árna-
syni, en hann eignað-
ist hana árið 1958.
Karólína hafði þó unnið
hjá föður sínum með hléum
frá árinu 1971, og því enginn nýgræðing-
ur í faginu.

Hjá Fatabúðinni starfa, auk Karólínu,
fimm manns: tvær afgreiðslukonur og þrjár
saumakonur. Verslunin sérhæfir sig í heim-
ilisvörum og þá aðallega sængurfötum sem
að mestum hluta eru saumuð á staðnum, allt
frá ungbarnasængum og upp úr. 

Óhætt er að gera því skóna að Fatabúðin
hafi afgreitt sængurfataefni til íslenskra
heimila í kílómetravís gegnum árin. Strang-
arnir til saumaskaparins eru fluttir inn frá
Þýskalandi og Austurríki, en þaðan koma líka
sængur og koddar. Handklæði eru svo flutt
inn frá Bandaríkjunum og Sviss. 

Ódýrari gerðir rúmfatnaðar koma frá Lit-
háen. Aðspurð segir Karólína þær gerðir
vera á svipuðu verði og hjá stærri búðum á
borð við IKEA eða Rúmfatalagerinn.

Fatabúðin selur mest af því sem saumað er
á staðnum, en líka talsvert af innfluttum
sængum, koddum og handklæðum. 

,,Við seljum meira af gæðavörunni en vilji
fólk þetta ódýrara, þá er það til líka,“ segir
Karólína. Mikið sé lagt upp úr því að hafa inn-
fluttu vöruna sem allra besta. Hún bætir svo
við: ,,En kaupi maður vandaða vöru þá er ætl-
ast til að hún endist.“

Karólína segir marga viðskiptavinina
koma aftur og aftur: ,,Það er voða mikið af
fastakúnnum. Aðallega fólk á miðjum aldri
og upp úr. Svo tekur maður eftir að börnin
stækka og fara að koma líka.“ 

Áður fyrr hafi talsvert verið um að útlend-
ingar kæmu og gerðu innkaup en það hafi
minnkað talsvert undanfarið, líklega vegna

hins háa gengis krónunnar. Aftur á móti sé
algengt að Íslendingar búsettir erlendis komi
og taki með sér út: ,,Þetta fólk hefur þá kynnst
vörunni og vill hreinlega ekkert annað.“ 

Karólína er ekkert að flækja málin og
segir lykilinn að velgengni vera

góða þjónustu og gæðavöru
á sanngjörnu verði.

Þannig byggist upp
tryggur hópur við-
skiptavina sem viti

hvert þeir eigi að leita.
Hún segir að reksturinn

hafi alltaf gengið vandræða-
laust fyrir sig, og hún hafi aldrei þurft að

taka yfirdrátt. 
Aðspurð um ársveltu segist hún ekkert

vilja gefa upp: ,,Þetta kann að þykja gamal-
dags, en það er ekki hve miklu þú veltir, held-
ur hverju þú veltir ekki sem skiptir máli.
Mikilvægast er það sem eftir verður.“ 

Margvíslegar breytingar hafa þó orðið á
rekstrinum að mati Karólínu. Fólk kaupi
meira af dýrari vöru og virðist vera efnaðra
en áður. 

En það er ekki síst umhverfið sem hefur
breyst. Áður fyrr hafi mikið verið um að fólk
spóki sig í miðbænum í hádeginu, margir

stórir vinnustaðir hafi verið í grenndinni og
mannlíf allt iðandi. 

Eftir að fyrirtækin hafi flust í úthverfin og
niður að sjó hafi þetta breyst. Nú séu nánast
eingöngu verslanir og kaffihús í miðbænum
og fáir eigi þar beinlínis leið um. Fólk geri sér
frekar sérstaka ferð eigi það erindi. 

Stemmningin sé ekki endilega verri, en
hún hafi breyst: ,,Hér ríkir oft frábær andi,
laugardagarnir verða til að mynda oft á tíðum
ansi líflegir.“ Karólína er mikil miðbæjar-
manneskja, þar er hún alin upp og þrátt fyrir
allar breytingarnar vill hún hvergi annars
staðar vera.

Karólína segist ekkert vita hvað framtíðin
beri í skauti sér, segist bara taka því sem að
höndum ber og haga sér eftir því. Fyrirtækið
hafi mætt breyttum tímum, sé bæði með
tölvu og heimasíðu, þó að hún sé ekki viss um
að það hafi nokkuð að segja. Á heimasíðunni
sé þó einungis að finna upplýsingar. Ekki er
hægt að panta vörur í gegnum netið. 

Spurð hvort hún sjái fyrir sér rekstur
Fatabúðarinnar um ókomin ár svarar
Karólína: ,,Já, því ekki?“ Uppgangur virðist
vera í miðbænum og þá sérstaklega á Skóla-
vörðustígnum, þar sem sífellt séu að koma
nýjar og fínar búðir. 

Fatabúðin
Eigandi: Karólína Sveinbjörnsdóttir

Fjöldi starfsmanna: Sex með eiganda. Þrír
við afgreiðslu og þrjár saumakonur.

Fólk virðist efnaðra en áður
Fatabúðin er sérverslun með heimilisvörur og hefur verið starfrækt í tæp 70 ár.
Kaupmaðurinn Karólína Sveinbjörnsdóttir telur lykilinn að langlífi í viðskiptum
byggjast á sígildum sannindum – góðri þjónustu og gæðavöru á sanngjörnu verði.
Jón Skaftason kynnti sér reksturinn.

Ný stjórn hefur tekið við hjá
Sparisjóði Hafnarfjarðar. For-
maður stjórnar er Páll Pálsson,
Ingólfur Flygenring er varafor-
maður og Trausti Ó. Lárusson
ritari. Eyjólfur Reynisson og
Þórður Magnússon eru með-
stjórnendur. 

Nýtt skipurit hefur tekið gildi
hjá SPH. Nýr sparisjóðsstjóri er
Magnús Ægir Magnússon. Hann
hefur starfað hjá SPH í átta ár
og samtals hefur hann starfað
hjá sparisjóðunum í um 20 ár.
Magnús Ægir er einnig fram-
kvæmdastjóri Bankaþjónustu.
Hann er viðskiptafræðingur
MBA.

Bankaþjónusta, S24 og mark-
aðsviðskipti eru afkomusvið
sparisjóðsins.

Sæmundur Benediktsson er
framkvæmdastjóri S24 en hann
hefur verið forstöðumaður S24
frá upphafi. Sæmundur hefur
starfað hjá sparisjóðunum í um
16 ár. Hann er viðskiptafræðing-
ur að mennt. 

Sigurjón Arnarson er fram-
kvæmdastjóri markaðsviðskipta
SPH og hefur hann starfað hjá
SPH síðustu átta ár. Hann er við-
skiptafræðingur að mennt. 

Stoðsvið verða tvö í stað fjög-
urra áður, fjármálasvið og innri
rekstur. Helga Benediktsdóttir
er framkvæmdastjóri fjármála-
sviðs en hún hefur starfað hjá
SPH í 15 ár og Magnús Pálsson
er framkvæmdastjóri innri
reksturs. Hann hefur starfað hjá
SPH í sjö ár. Áður rak hann í eig-
ið ráðgjafarfyrirtæki. Magnús
er viðskiptafræðingur MBA. 

Mjöll Flosadóttir hefur tekið
við stöðu innri endurskoðanda.
Mjöll hefur starfað hjá SPH í
tæp 20 ár og er viðskiptafræð-
ingur að mennt. Innri endur-
skoðun verður sjálfstæð eining í
skipuritinu og heyrir beint undir
stjórn SPH. - dh

KARÓLÍNA SVEINBJÖRNSDÓTTIR, EIGANDI FATABÚÐARINNAR Karólína hefur rekið Fatabúðina frá 1990 en hafði
áður unnið hjá föður sínum, Sveinbirni Árnasyni, sem eignaðist búðina árið 1958.

ÞÓRUNN GUÐMUNDSDÓTTIR LÖGMAÐUR OG STJÓRNARMAÐUR Í BURÐARÁSI
Segir að með því að koma heiðarlega fram ávinni maður sér traust, sem sé mikilvægt í
hvaða starfi sem er.

HeiðarleikiSKJALASKÁPAR

ÓLAFUR GÍSLASON & CO HF
Sundaborg 3 • sími 568 4800
www.olafurgislason.is

SKJALAPOKAR OG MILLIMÖPPUR

-og allt á
sínum

stað!

,,Þetta kann að þykja gamaldags,
en það er ekki hvað þú veltir,
heldur hvað þú veltir ekki sem
skiptir máli. Mikilvægast er það
sem eftir verður.“ 
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Þórlindur Kjartansson
skrifar

Ímynd stóru olíufélaganna þriggja er ekkert
til að hrópa húrra fyrir um þessar mundir.
Atlantsolía stendur hins vegar mun sterkar að
vígi í hugum fólks. Fréttablaðið hefur jákvæð-
ari ímynd en Morgunblaðið en viðhorfið gagn-
vart DV er mjög neikvætt.

Þetta er meðal niðurstaðna í nýju BS-verk-
efni þeirra Ingu Maríu Ottósdóttur og Láru
Ingu Sigmundsdóttur við Háskólann í Reykja-
vík. Þar kemur meðal annars fram að Olís
hefur skástu ímyndina meðal félaganna þrigg-
ja en í könnuninni sögðu fimm prósent svar-
enda eitthvað jákvætt um Olís. Um 3,3 prósent
sögðu eitthvað jákvætt um Essó en aðeins 1,67
prósent hugsuðu hlýlega til Skeljungs.

Atlantsolía hafði hins vegar mjög jákvæða
ímynd. Tæplega 44 prósent svarenda voru já-
kvæð í garð félagsins.

Könnunin fór þannig fram að 160 manns
voru beðin um að nefna þrjá hluti sem þeim
kæmu í hug þegar nöfn fyrirtækja voru nefnd
og könnuðu Inga María og Lára viðhorf hóps-
ins til 24 fyrirtækja í átta greinum atvinnu-
lífsins. „Þeir sem svöruðu áttu að skrifa þrjú
fyrstu atriðin sem þeim datt í hug. Þannig
getum við séð hvað liggur að baki viðhorfun-
um,“ segir Inga María.

Þær telja niðurstöðurnar í þremur öðrum
geirum en olíunni vera áhugaverð. „Það er
áhugavert að Fréttablaðið skuli vera með
meira jákvætt en Morgunblaðið af því það er
svo miklu yngra. En við vorum líka með þá til-
gátu að ný vörumerki fengju jákvæðari
ímynd en eldri vörumerki og þetta er í sam-
ræmi við þá tilgátu,“ segir Inga María. Nei-

kvæð ímynd í garð Fréttablaðsins var einnig
meiri en í garð Morgunblaðsins en neikvæð
ímynd gagnvart DV var langmest, 42,9 pró-
sent höfðu neikvæð viðhorf í garð blaðsins.

Höfundarnir telja að niðurstöður könnunar
um símafyrirtækin séu einnig áhugaverðar,
sérstaklega í ljósi þess að unnt sé að bera þær
saman við áþekka könnun sem gerð var í
fyrra.“Og Vodafone var búið að missa tíu pró-
sent af jákvæðu ímyndinni frá því í fyrra á
meðan Síminn missti líka eitthvað, bæði af já-
kvæðu og neikvæðu. Þetta er mikið fall hjá Og

Vodafone og fólk var að segja að fyrirtækið
væri komið í sama pakka og Símann,“ segir
Inga María.

Hún segir að í rannsókn á viðhorfi til mat-
vöruverslana hafi komið fram að í þeim
geira væri viðhorfið jákvæðast. Verslanirnar
sem voru kannaðar voru 10-11, Bónus, Hag-
kaup og Nóatún. Niðurstaða verkefnisins er
að „matvöruverslanir standi sig mjög vel í að
koma vörumerki sínu til skila“ og að sérstaða
hverrar og einnar sé vel þekkt meðal al-
mennings.

Stóru olíufélögin ekki vel liðin
Ímynd Og Vodafone versnar og Fréttablaðið er bæði betur og verr liðið en Morgunblaðið. 

Matvöruverslunum gengur vel að afmarka stöðu sína.
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Það er engin tilviljun að meira 
en helmingur stærstu fyrirtækja 
landsins eru stærst.
Hafðu samband við fyrirtækjaráðgjöf Og Vodafone í síma 599 9500 eða sendu tölvupóst á  5999500@ogvodafone.is 

RANNSÖKUÐU ÍMYND FYRIRTÆKJA Inga María Ottósdóttir og Lára Inga Sigmundsdóttir rannsökuðu ímynd 24 fyrir-
tækja í átta geirum atvinnulífsins í lokaverkefni sinu við Háskólann í Reykjavík.
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Verkfræði-
styrkur
Opin kerfi, í samvinnu við Hew-
lett-Packard, afhentu verk-
fræðideild Háskóla Íslands
styrk að fjárhæð 2 milljónir
króna í tilefni af því að 20 ár eru
liðin síðan Hewlett-Packard
opnaði útibú hér á landi.

Styrkurinn verður notaður til
að gera nokkrum nemendum
sem eru að ljúka framhaldsnámi
í verkfræðideildinni kleift að
hrinda verkefnum sínum í fram-
kvæmd. Agnar Már Jónsson,
forstjóri Opinna kerfa ehf.,
segir það mjög ánægjulegt að
afhenda Háskóla Íslands þennan
styrk á þessum tímamótum.
Sigurður Brynjólfsson, forseti
verkfræðideildar, veitti styrkn-
um viðtöku og sagði hann koma
sér mjög vel. „Það er mjög
gaman að geta gert nemendum
kleift, eftir að hafa lagt mikið á
sig við lokaverkefnið, að hrinda
því í framkvæmd.“

STYRKUR AFHENTUR
Sigurður Brynjólfsson, deildarforseti verk-
fræðideildar Háskóla Íslands, og Henrik
Sinnbeck, framkvæmdastjóri hjá Hewlett-
Packard í Danmörk, við afhendingu styrks til
verkfræðideildar Háskóla Íslands.



Útbreiddasta og langlífasta
mýtan um auglýsingar hljóðar
svo: „Það les enginn auglýsingar.
Góð auglýsing á að vera ein
mynd, ein fyrirsögn og eitt lógó.
Allt annað er fyrir.“ Það athyglis-
verða við þessa tilteknu mýtu er
að hún hefur búið um sig jafnt á
auglýsingastofum sem í mark-
aðsdeildum fyrirtækja. Fyrir
vikið er sjaldnast nokkur texti að
ráði í þeim auglýsingum sem
birtast í dagblöðum og tímaritum
landsmanna.

Mýtan er hins vegar röng. Hið
rétta er að það les enginn leiðin-
legar auglýsingar. Þetta ætti í
raun að vera augljóst. Innihald
auglýsinga er miklu mikilvægara
fyrir lesendur en eiginlega allt
annað efni dagblaða. Auglýsing
sem býður vöru, þjónustu eða til-
boð sem lesandinn getur nýtt sér
hefur miklu meiri áhrif á líf hans
en sprengjur í Írak. Það eru
einna helst veðurfréttir eða kvik-
myndagagnrýni sem skipta okk-
ur meira máli í daglega lífinu.
Tilboðin í Bónus skipta okkur
miklu meira máli en fjárfesting-
ar Baugs.

BRAUÐGERÐ
En texti er ekki það sama og
texti. Til þess að halda athygli
lesandans þarf að vanda verkið.
Texti í auglýsingar er hins vegar
gjarnan kallaður „brauð vegna
þess að lengri textar eru oftast
óáhugavert stagl sem er hægt að
copy/paste-a milli auglýsinga
ólíkra fyrirtækja án þess að það
skipti neinu máli. Og hver nennir
að lesa það?

Þetta er miður því það er með
ólíkindum hversu margir lesa
auglýsingar í tætlur þegar verkið
er vandað. Textar sem nálgast
vöruna og ábata hennar á
skemmtilegan hátt hafa oft verið
þuldir upp fyrir starfsfólk versl-
ana. Þrátt fyrir tröllatrú sína á
gildi sniðugheita verður þessi

auglýsingamaður sem hér skrif-
ar oft forviða þegar hann heyrir
heilu málsgreinarnar um ágæti
neysluvara fljóta því sem næst
orðrétt upp úr fólki. Textinn
selur en samt er hann næstum
hvergi. Af hverju?

BURT MEÐ SYKURINN
Í grunninn er þetta strategíu-
vandamál. Auglýsingagerð geng-
ur ekki út á eitthvert flipp. Þó að
það séu sniðugheit og glens í aug-
lýsingu þarf hún að koma ein-
hverjum skilaboðum áleiðis.
Auglýsendur eru ekki að borga
hundruð þúsunda fyrir heilsíð-
una bara til þess að skemmta
landsmönnum. Auglýsingar eru
kynning á vöru og þjónustu. Ef
þau skilaboð eru ekki á hreinu
verða sniðugheitin vita gagns-
laus.

Of oft er hins vegar lagt upp í
sjálfa auglýsingagerðina, hönn-
unina og skrifin, án þess að fyrir
liggi hvert skuli stefna og hvert
yfirbragð auglýsinganna eigi að
vera. Auglýsingamaður sem
skrifar texta sem honum finnst
skemmtilegur og áhugaverður er
því allt of oft að skrifa um eitt-
hvað sem viðskiptavinurinn
hefur ekki áhuga á að tala um og
notar tón sem er allt annar en sá
sem fyrirtækið vill senda frá sér.

Þegar einhver er búinn að
skrifa eitthvað er því næstum
aldrei hent og farið aftur á byrj-
unarreit. Því miður. Í stað þess að
setjast niður og ræða um hvað
auglýsingin á að vera er tekið til
við að strípa textann – fyrst af
fullyrðingum (af því að það
gleymdist að hafa skilaboðin á
hreinu) og síðan sniðugheitum og
stílbrögðum (af því að það
gleymdist að hafa yfirbragðið á
hreinu). Upphaflegu textadrögin
ganga manna á milli á tölvupósti,
fara stundum ótrúlegustu hliðar-
túra í gegnum hin ýmsu mark-
aðs-, sölu-, kynningar-, og við-
skiptasvið og með hverju FW
sem bætist á póstinn verður text-
inn minni og minni texti en meira
og meira brauð sem enginn les og
ekkert selur.

HVERNIG BÝR MAÐUR ÞÁ TIL
GÓÐAN TEXTA?
Til þess þarf tvennt að gerast.
Auglýsandinn þarf að hafa það á
hreinu hverju hann vill ná fram
með auglýsingum sínum og
treysta auglýsingastofunni sinni.
Síðan þarf auglýsingastofan að
standa undir því trausti með því
að halda sig við þau fyrirmæli
sem hún hefur og skrifa góða,
skemmtilega og viðeigandi texta.
Annars verður þeim bara breytt
aftur í brauð.
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Kína mun feta leið til lýðræðis og markaðsbúskapar.

Viðskiptatækifæri
og mannréttindi
Hafliði Helgason 

Lokið er velheppnaðri ferð Íslendinga til Kína, þar sem skrifað var
undir fjölda samninga og viljayfirlýsinga. 

Margt bendir til þess að Kína muni verða land efnahagssprengju
21. aldarinnar. Tækifærin eru mýmörg en hætturnar jafnframt
margar. Kína fetar brautina í átt til markaðshagkerfis og sú leið
mun vörðuð sigrum og áföllum líkt og áður er þekkt í hagsögu
þjóða.

Hagvöxtur í Kína hefur verið verulegur á undanförnum árum,
en kínversk stjórnvöld hafa markvisst haldið aðstæðum landsins
þannig að samkeppnisstaðan sé sem sterkust. Þannig hafa stjórn-
völd þar í landi falsað verðmæti gjaldmiðilsins til að bæta sam-
keppnishæfni. Fyrr eða síðar verða þau að láta af þessum leik og
láta yuanið lúta lögmálum framboðs og eftirspurnar. Því lengur
sem það verður dregið því meira áfall yrði það fyrir efnahagslíf
Kína.

Bandaríkjastjórn beitir Kínverja nú
þrýstingi til þess að fá þá til þess að
styrkja gjaldmiðil sinn. Kínversk
stjórnvöld ættu að fara að beiðni
Bandaríkjanna og hefja aðlögun gjald-
miðilsins að því að gengi hans ráðist á
markaði.

Veikur gjaldmiðill og lág laun hafa
skapað Kínverjum gríðarlegt sam-
keppnisforskot. Þarna leynist fjöldi
tækifæra fyrir íslensk fyrirtæki. Þarna
leynast einnig hættur. Fiskvinnsla í
Kína er ekki vélvædd af þeirri einföldu
ástæðu að kostnaður vegna afkasta-
aukningar sem tæknin veitir er meiri
en launakostnaðurinn við að handvinna
vöruna. Þau lífskjör sem eru hér á landi
keppa ekki við slíkt. 

Efnahagsleg framþróun Vesturlanda
hefur verið drifin áfram af tæknilegum
lausnum sem spara tíma og mannafla. Í
Kína er enn sem komið er enginn hvati
til slíks. Þar mun háþróuð tækni ekki
leysa mannshöndina af í bráð. 

Sá tími hlýtur þó að koma að lífskjör
batni í Kína, laun hækki og vinnutími styttist. Íslendingar þekkja
vel snöggar breytingar á efnahagslífi, reyndar ekki fyrr en eftir
seinni heimstyrjöld. Hér áður var vinnudagurinn langur og launin
lág.

Það er á vissan hátt nöturleg staðreynd að við sem byggjum hinn
vestræna heim njótum nú lágra launa og falsaðs gengis gjaldmiðils
Kínverja. Það er sjálfsagt að setja kröfur um að gjaldmiðillinn
aðlagist raunvirði. Hitt er svo annað að tollamúrar sem settir eru til
þess að refsa Kínverjum eru ólíklegir til að flýta fyrir þróun lands-
ins. Þvert á móti eru frjáls viðskipti og aukin samskipti Kínverja
við Vesturlönd líklegasta leiðin til þess að mannréttindi og almenn
réttindi launafólks í Kína fari batnandi á komandi árum. 

Kínverjar eiga lengri og merkilegri sögu en Vesturlönd. Þeir
munu færast áfram til lýðræðis og opnara hagkerfis. Það að sú
þróun verði hægari en margir vilja má ekki verða til þess að hún
verði heft með tollamúrum. Það er hins vegar full ástæða til þess
að vara við því að blind viðskiptasjónarmið verði til þess að slakað
verði á kröfum um mannréttindi í Kína.

                Costa del Sol                                                                
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 Sólarlottó      

  Síð
ustu sætin í sólina í júní og júlí.     

• Þú velur áfangastað og ferðadag
og tekur þátt í lottóinu

um hvar þú gistir.

• Viku fyrir brottför
staðfestum

við gististaðinn.

Sama sólin, sama fríið 
en á verði fyrir þig.

*Innifalið er flug, gisting
í 7 nætur,  flugvallarskattar

og íslensk fararstjórn.

á mann miðað við 2 eða 4 
í stúdíói eða íbúð.

Enginn barnaafsláttur.

Spilaðu með!

Krít 
6. 27. júní, 4. og 21. júlí

Mallorca
25. maí, 15. júní, 6. 13. júlí 
og 17. ágúst

Costa del Sol 
2. 9. 16. 23. 30. júní

7. og 21. júlí

Portúgal
20. 27. júní, 4. 11.18. júlí

og 22. ágúst
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Óvelkomnir sjóðsstjórar
Financial Times | Sífellt fleiri sjóðstjórar sem yfir-
gáfu fyrrverandi atvinnuveitendur til að setja á

laggirnar eigin vogunar-
sjóði eru óvelkomnir aftur
ef dæmið gengur ekki upp

segir í Financial Times. Tortryggni gætir í garð
þeirra.

Í Financial Times segir að þetta viðhorf sé nýtil-
komið og hafi leitt til þess að færri hæfir sjóðstjór-
ar séu liðtækir til starfa í Bretlandi og laun þeirra
hækki. Nú sé svo komið að meðallaun fjárfesta í
Bretlandi, sem samanstanda af launum, þóknunum
og kaupréttum, hafi hækkað um tólf prósent á síð-
ustu tveimur árum og séu um fjórtán milljónir
króna. Það er þó lægra en þegar launin náðu síðast
hámarki árið 2001.

Allir græða nema flugfélög 
The Economist | Allir sem tengjast flugrekstri eru að
græða peninga á meðan flugfélög sinna bara flug-
inu, er haft eftir Giovanni Bisignani, stjórnanda

samtaka um al-
þjóðlegar flug-
samgöngur, í
The Economist.
Hann vill meina

að allir aðrir en flugfélög, eins og flugvellir, vara-
hlutaframleiðendur, flugvélaverksmiðjur og bank-
ar, séu að gera það gott en flugfélögum takist ekki
að reka fyrirtækin réttu megin við núllið. Þetta eigi
hvergi betur við en í Bandaríkjunum þar sem rúm-
lega helmingur flugmarkaðarins sé.

Sex stærstu hefðbundnu flugfélögin hafa tapað
samtals 27 milljörðum Bandaríkjadala frá árinu
2000 en eru samt ennþá í loftinu. Eitt af þessum
flugfélögum, US Airways, er í greiðslustöðvun til
að forða því frá gjaldþroti. það er í annað sinn á
stuttum tíma sem það gerist.

U M  V Í Ð A  V E R Ö L D

Efnahagsleg
framþróun

Vesturlanda 
hefur verið 

drifin áfram af 
tæknilegum

lausnum sem 
spara tíma og 

mannafla. Í 
Kína er enn 

sem komið er 
enginn hvati 

til slíks.

bjorgvin@markadurinn.is l dogg@markadurinn.is l eggert@markadurinn.is
haflidi@markadurinn.is l thkjart@markadurinn.is

Viggó Örn 
Jónsson

Meðeigandi aug-
lýsingastofunnar

Jónsson & 
Le’macks.

O R Ð  Í  B E L G
Sögurnar... tölurnar... fólkið...

Brauðið sem drepur

Auglýsendur eru ekki að borga hundruð þúsunda
fyrir heilsíðuna bara til þess að skemmta lands-
mönnum. Auglýsingar eru kynning á vöru og þjón-
ustu. Ef þau skilaboð eru ekki á hreinu verða snið-
ugheitin vita gagnslaus.
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Katrín Ólafsdóttir
skrifar

Nýlega fór um 200 manna við-
skiptasendinefnd til Kína ásamt
forseta Íslands. Markmið ferðar-
innar var að styrkja tengsl íslensks
atvinnulífs við Kína. En hvernig
stendur á því að svo mörg fyrir-
tæki sáu ástæðu til að taka þátt í
þessari ferð?

Hagvöxtur í Kína hefur verið
gífurlega mikill síðustu ár og útlit
fyrir áframhaldandi vöxt. Þannig
færist Kína hröðum skrefum í átt
að vestrænum ríkjum hvað varðar
stöðu efnahagsmála. Í kjölfarið

hafa lífskjör fólks í Kína batnað til
muna á undanförnum árum, þótt
batinn sé mjög mismikill eftir
svæðum.

Eftir því sem árin líða mun Kína
gegna æ stærra hlutverki í heims-
búskapnum. Fólksfjöldinn er gífur-
legur og eftir því sem lífskjör íbú-
anna batna og ráðstöfunartekjur
aukast er útlit fyrir að þarna opnist
einn stærsti markaður heims fyrir
alls kyns vörur og þjónustu. 

Kína gerðist aðili að Alþjóðavið-
skiptastofnuninni (WTO) í lok árs
2001. Með því samþykktu þeir að

gangast undir þær skyldur sem að-
ildinni fylgir, þ.e. að tryggja eðli-
lega viðskiptahætti milli landa.
Jafnframt var nýlega undirritað
samkomulag milli Íslands og Kína
sem er undanfari fríverslunarvið-
ræðna. Með aðild Kína að Alþjóða-
viðskiptastofnuninni og með hugs-
anlegum fríverslunarsamningi Ís-
lands og Kína verða viðskipti þess-
ara þjóða mun greiðari en annars.

Framsýn fyrirtæki leita því
leiða til að tengjast þessum risa-
stóra markaði sem á ekki eftir að
gera annað en að stækka á komandi
árum og áratugum. Sem dæmi má
nefna að stærsti markaður heims-

ins fyrir farsíma er í Kína, þar sem
farsímaeigendur eru ríflega 300
milljón talsins. Þá kaupa Kínverjar
um þriðjung af öllum fartölvum í
heiminum.

En það eru fleiri sóknarfæri en
að selja Kínverjum íslenskar
vörur. Þar sem efnahagsaðstæður
eru mjög mismunandi eftir svæð-
um er víða nóg framboð af vinnu-
afli og launin enn lág. Sem dæmi er
landsframleiðsla á mann í Shang-
hai átta sinnum hærri en lands-
framleiðsla á mann í Sichuan-
héraði. Í Kína eru um 740 milljónir
manna á vinnumarkaðnum, sem er

heldur stærri vinnumarkaður en
hér á landi þar sem eru 156 þúsund
manns. Því eru víða tækifæri til að
framleiða vinnuaflsfrekar vörur
við lítinn kostnað og má geta þess
að Kínverjar framleiða um 60% af
öllum DVD-spilurum í heiminum.

Í ljósi mikillar útrásar íslenskra
fyrirtækja síðustu ár er engin
ástæða til að ætla að við látum hér
staðar numið. Því virðist eðlilegt að
næsta skref verði að snúa sér að
þessum stærsta markaði heims, en
framtíðin ein leiðir í ljós hvort
þessi ferð Íslendinga til Kína hafi
verið ferð til fjár.

Viðskiptatækifæri í Kína

Fasteignir
og kínverskir
peningar
Íslandsbanki spáði því á dögun-
um að fasteignamarkaðurinn
myndi hækka áfram um fimmt-
án prósent á árinu. Ég er alveg
viss um að þetta er rétt hjá
þeim.

Hagfræðingarnir eru alltaf
að glápa á meðaltalið meðan ég
og mínir líkar leitum uppi veð-
hlaupahestana. Það að fasteigna-
markaðurinn hækki að meðaltali
um fimmtán prósent þýðir að
ákveðnar eignir munu hækka
meira. Þá er ég að tala um
stærri eignir og eignir sem eru
vel staðsettar. Ástæðan er sú að
þeim sem eiga fullt af peningum
hefur fjölgað verulega og lána-
möguleikar þeirra sem eiga eitt-
hvað undir sér eru nánast enda-
lausir. Þessi hópur er til í að
borga helling fyrir góðar hæðir
og hús í vesturbænum og mið-
bænum. Einhvern veginn virð-
ast KR-ingar hafa það betra en
aðrir, nema að menn verði sjálf-
krafa KR-ingar af því að vegna
vel í lífinu. 

Ég er búinn að tryggja mér
eitt hús í Vesturborginni og
flotta hæð á Laufásveginum. Lit-
háarnir eru á leiðinni og eru
samkvæmt því sem umboðs-
maður þeirra sagði hörkudug-
legir strákar. EES-samningurinn
tryggir að þeir geta unnið hérna
í íbúðunum með þennan líka
hagstæða þjónustusamning upp
á vasann.

Það borgar sig samt ekki að
flikka of mikið upp á íbúðirnar.
Kaupendurnir moka þessu hvort
eð er öllu út. Þær þurfa hins
vegar að líta sæmilega út til
þess að sem hæst verð fáist. Ég
ætla því að koma þessu í sæmi-
legt stand og bíða svo í nokkra
mánuði með að selja. Best væri
náttúrlega að fá einhvern til að
búa í þarna í smá tíma, því það
er alltaf auðveldara að selja íbúð
sem búið er í.

Þótt vorkvöldin séu falleg í
vesturbænum kvað líka vera
fallegt í Kína og maður getur
ekki leyft sér að hugsa bara um
skammtímagróðann. Kínverska
juanið hefur verið fest við doll-
arann í tíu ár. Það fer að koma að
því að það losni um þau tengsl.
Ég er því byrjaður að skipta
krónum í juan til lengri tíma
litið. Maður tekur líklega tíu
prósent í hagnað þegar Kínverj-
ar láta undan Bandaríkjamönn-
um og svo slatta í viðbót þegar
krónan leiðréttir sig. Til lengri
tíma litið er þetta pottþétt fjár-
festing. Kínverski gjaldmiðill-
inn mun bara vaxa að verðmæti
á næstu árum. 

Spákaupmaðurinn á horninu

S P Á K A U P M A Ð U R I N N

Þ J Ó Ð A R B Ú S K A P U R I N N

Í Kína eru um 740 milljónir manna á vinnumarkaðnum,
sem er heldur stærri vinnumarkaður en hér á landi þar
sem eru 156 þúsund manns.
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Erlendur Hjaltason stýrir Exista,
sem er öflugt fjárfestingarfélag
undir forystu bræðranna í
Bakkavör. Áður var hann í for-
ystusveit Eimskipafélagsins í
hátt í tvo áratugi. Hafliði
Helgason ræddi við hann um
ferilinn og vettvang dagsins, en
um sumt mátti ekki tala vegna
trúnaðareiða.
Erlendur Hjaltason, forstjóri Exista, er eng-
inn nýgræðingur í íslensku viðskiptalífi.
Hann vann átján ár hjá Eimskipafélaginu og
var forstjóri skipafélagsins síð-
asta sprettinn þar. Þá tóku
nýir herrar við og Erlend-
ur hætti. Hann gerir
ekki mikið úr því. „Það
er eðlilegt þegar nýir
eigendur koma að fyrir-
tækjum að þeir hafi skoðun á
því hverjir eru í forystunni,“ segir
hann. „Svona breytingar skapa tækifæri og
ég velti fyrir mér ýmsum tækifærum.“

BUNDINN TRÚNAÐI
Hann fékk svo sem ekki langan tíma til að
mæla göturnar, því ekki leið á löngu þangað
til bræðurnir í Bakkavör fengu hann til að
stýra Meiði, sem þeir eiga 60 prósenta hlut í.
Meiður skipti um nafn á dögunum, heitir nú
Exista, og er eitt af öflugri fjárfestinga-
rfélögum landsins með efnahagsreikning
upp á hvorki meira né minna en 85 milljarða
króna. Samhliða því flutti félagið í glæsilegt
hús við Tjarnargötuna, fegurstu götu
Reykjavíkur ef maður leyfir sér að brjóta
hlutleysisreglurnar sem við blaðamenn eru
seldir undir. Við komum okkur fyrir á Kína-
húsinu. Þar hittir Erlendur gamla félaga
sína reglulega.

Exista er einn af fjárfestunum sem bjóða
í Símann, en Erlendur vill ekkert tjá sig um
stöðu þeirra mála. „Eins og komið hefur
fram í fréttum eru bjóðendur bundnir trún-
aðaákvæðum. Það komu fjórtán tilboð og
það má búast við því að allir helstu fjárfest-
ingarsjóðir landsins séu þarna á meðal,“
segir Erlendur og bætir við að Síminn sé
langstærsta fjárfestingarverkefnið sem sé í
sjónmáli innanlands. Svo getur hver og einn
dregið sínar ályktanir um hvort Exista sé
þar á meðal.

ÁRÆÐNIR STJÓRNENDUR
Meiður er gott íslenskt nafn og nýja nafnið
Exista bendir út fyrir landsteinanna. „Ef við
lítum á helstu eignir félagsins, sem eru KB
banki, Bakkavör og Flaga, eru þetta félög

með megnið af tekjum sínum erlendis.
Bakkavör með allar sínar tekjur erlendis,
Flaga með 99 prósent og KB banki með yfir
60 prósent. Eigendur Exista, með bræðurna í
Bakkavör í forystu, hafa náð góðum árangri í
uppbyggingu félagsins erlendis og myndað
góð sambönd í fjármálageiranum í Bretlandi.
Sambönd sem hafa nýst fleirum. „Viðskipti
byggjast mikið á tengslum. Þessi tengsla-
myndun er afar mikilvæg fyrir öll fyrirtæki
sem eru í þróun. Menn hafa fengið mikla
traustsyfirlýsinu með þeim lánum sem
Bakkavör fær vegna kaupanna á Geest,
þegar Barclays tryggir þeim 500 milljón
pund.“ Hann bætir því við að sú þekking sem
hafi myndast í bankakerfinu í erlendum verk-
efnum leiði til þess að menn séu mun fljótari
að átta sig á því hvort vit sé í verkefnum eða

ekki. „Þessi punktur um útrásina
er mikilvægur, því þessi nýja

kynslóð íslenskra stjórn-
enda er áræðnari, vinnur
hraðar og þekkingin í
kringum þessi viðskipti er

miklu meiri en hún var.“ 

MUN BLÁSA Á MÓTI
Sjálfur kom Erlendur að útrásarverkefnum
hjá Eimskipafélaginu, sem á þeim tíma var
eitt af fáum fyrirtækjum
sem höfðu burði til slíks.
„Stjórnunin hjá Eimskipa-
félaginu var nútímalegust á
þeim tíma. Við keyptum
fyrirtæki og fórum í yfir-
töku og það var mikill
reynslubrunnur sem menn
byggðu þar upp.“ Hann
segir að slík kaup hafi byrj-
að smátt, en smám saman
hafi áræðnin orðið meiri. „Í
upphafi reyndu íslensk
fyrirtæki að fá mikið fyrir
lítið. Það er eins og oft þegar
maður kaupir eitthvað
ódýrt, þá er maður að fá eitt-
hvað sem er ekki nógu gott.“
Umhverfið í viðskiptalífinu
hér heima var mjög stöðugt.
„Það næsta sem gerist er
einkavæðing bankanna. Það
ferli breytti mjög miklu og
flýtti allri þróun. Ég held að
einkavæðingin hafi verið
mjög vel tímasett fyrir Ísland. Þetta hefur
gagnast mjög vel, því það hafa ekki verið
nein veruleg áföll á þeim tíma sem er liðinn.“ 

Eitt af því sem menn geta gengið út frá
sem nokkuð vísu í viðskiptum er að einhvern
tímann blæs á móti. „Það er nauðsynlegt að
það sé til reynslubrunnur stjórnenda sem
hafa gengið í gegnum áföll. Það kemur alltaf
að því að menn lenda í einhverjum krísum.“
Hann segir að því sé mikilvægt að menn hafi

byggt sig vel upp þegar vel gangi.
Stórum fjárfestingarverkefnum innan-

lands fer fækkandi og Erlendur segir að augu
fjárfestingarfélaga beinist út. „Samkeppni
um fyrirtækjakaup erlendis er mjög mikil og
það tekur tíma að finna skotmörk. Það verð-
ur til sérhæfing. Í Bakkavör Group er mikið
innstreymi af verkefnum í matvælageiran-
um, rétt eins og hjá Baugi í verslunarrekstri.
Þessir aðilar hafa klárað verkefni og staðið
við sitt og þá verða til ný verkefni. Það er
ekki sjálfgefið að klára slík verkefni og þess
vegna er sá árangur sem íslensk fyrirtæki
hafa verið að ná mjög mikill og það er eftir
því tekið. Ferilskráin segir allt og er lykillinn
að því að menn geti haldið áfram.“

VINNA ER VINNA
Að stýra stóru skipafélagi og að stýra öflugu
fjárfestingarfélagi eru ólík verkefni. „Þetta
eru allt öðruvísi verkefni, en öll vinna er
vinna. Ef maður skipuleggur tímann sinn
tekst maður á við ný verkefni með nýjum
hætti og nýtir til þess þá reynslu sem maður
hefur. Við höfum verið heppnir hjá Exista
með ráðningu á fólki og hjá okkur starfar
geysilega öflugur hópur, þannig að það er
mjög gaman að takast á við verkefnin.“ Fjár-
festingarverkefni eru dæmigerð verkefni

með upphaf, álag og endi.
„Þetta er eins og á vertíð, en
á sama tíma þarf að fylgjast
með undirliggjandi rekstri
þeirra fyrirtækja sem
mynda efnahagsreikning-
inn.“

Verkefnin eru breytileg
og erfitt að skipuleggja tím-
ann. Erlendur gefur sér þó
tíma fyrir hestamennsku.
„Ég fer stundum á bak, ég
byrjaði í því fimmtán ára
gamall. Ég var í sveit og þar
kviknaði áhuginn. Ég hef
ekki stundað þetta mikið
síðustu árin.“ Hann segist
einnig alltaf hafa haft
gaman af því að ferðast og
fjölskyldan hafi alltaf reynt
að ferðast töluvert. „Við
vorum síðast í New York um
páskana og höfum ferðast
víða um Evrópu og til
Afríku, auk reglulegra

ferðalaga hér innanlands.“
Exista hefur ekki bara fjárfest í stórum

fyrirtækjum. Félagið á einnig stofnfé í
SPRON. Erlendur er varaformaður Spari-
sjóðsins. Á reyndar ekki langt að sækja það,
því faðir hans Hjalti Geir Kristjánsson sat í
stjórn SPRON. Sjálfur hefur hann verið í
hópi stofnfjáreiganda um langt skeið. „Allt
sparisjóðakerfið þarfnast breytinga. Hvort
það verður með hlutafélagavæðingu eða
hvernig það verður gert þá er ljóst að þegar
litið er til framtíðarþróunar sparisjóðanna
þarf að breyta þeirri lagaumgjörð sem þeir
búa við. Það er verkefni sem má ekki bíða of
lengi.“

Hádegisverður fyrir tvo
á Kínahúsinu

Kjúklingasúpa
Blandaðir kínverskir réttir

Drykkir
Vatn
Kaffi

Alls 2.200
▲
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Með Erlendi
Hjaltasyni
forstjóra Exista

Samsæri
Balkanskag-
ans gegn
Aurasálinni
Það er lítið mál að græða pen-
inga. Það eina sem skiptir máli
er að vera fljótur að átta sig á
hlutunum, að vera fljótur að
leggja saman tvo og tvo, sjá
tækifærin, grípa þau og græða
á þeim. Einfaldara getur það
ekki verið.

Þetta hefur Aurasálin lesið í tug-
um merkra bóka eftir sjálfs-
hjálpargúrúa sem hafa allan
þennan boðskap. Þrátt fyrir
allan þennan lestur, óumdeilda
snilligáfu og hugmyndaauðgi
hefur Aurasálinni enn ekki tek-
ist að komast í neinar sérstakar
álnir. Fjárfestingarnar í deCode
skiluðu engu. Samt átti það að
vera skothelt. „Þetta mun hund-
raðfaldast,“ var henni sagt
þegar hún keypti bréfin á geng-
inu 60. Það gekk ekki. En ef
það hefði gengið væri Aurasál-
in í góðum málum í dag. Skynet
Telematics klikkaði líka.

Það sem Aurasálin lærði af net-
bólunni var að það þýðir ekkert
að treysta á nokkurn annan en
sjálfan sig. Alveg eins og segir
í sjálfshjálparbókunum. Aura-
sálin tók gúrúin á orðinu nú
fyrir síðustu helgi. Hún sá
tækifæri sem fáir aðrir gerðu
sér grein fyrir.

Veðbankar spáðu Selmu örugg-
um sigri í Eurovision, sem
hefði náttúrlega ekki verið
neitt sérstaklega merkilegt
nema hvað Aurasálin sá full-
komið tækifæra til að græða
peninga. Það var nefnilega
hægt að fá endurgreidd flat-
skjássjónvörp ef hún ynni.
Þessu áttuðu sig ekki margir á.
En Aurasálin er snjöll og keyp-
ti því þrjátíu sjónvörp í trausti
þess að fá þau öll endurgreidd
og selja svo aftur á eftirmark-
aði.

Hvert sjónvarp kostaði um tvö
hundruð þúsund. Aurasálin
hefði getað grætt þrjár millur
þótt hún hefði selt sjónvörpin á
gjafverði – hundrað þúsund
kall. En þá þurfti þetta að fokk-
ast upp. Samsæri Balkanland-
anna gegn Aurasálinni gekk
upp og nú situr hún eftir með
sárt ennið, fullan bílskúr af
Medion-flatskjársjónvörpum og
sex milljóna skuld. En Aurasál-
in huggar sig við að þetta er
allt á raðgreiðslum.

Hvað er þá til ráða? Ein hug-
mynd sem Aurasálin hefur velt
mikið fyrir sér er að skrifa
metsölubók. Þetta er ekki eins
mikið mál og menn halda. Þetta
snýst ekki um neina sérstaka
hugmyndaauðgi eða hæfileika
heldur um að hitta á rétta
höfundarnafnið og rétta þemað.
Aurasálin ætlar að taka sér
höfundarnafnið Dann Browne –
og fyrsta bókin mun heita „The
Vatican Conspiracy“.

Þetta getur ekki klikkað. Bókinni
verður raðað upp við hliðina á
Da Vinci Code í bókahillum og
fólk mun ekki þekkja muninn á
nöfnunum og kaupa bókina
eftir Aurasálin í misgripum.

Aurasálin verður ekki lengi að
vinna upp tapið vegna samsær-
is Balkanlandanna.

A U R A S Á L I N

Erlendur Hjaltason
Starf: Forstjóri Exista

Fæðingardagur: 21. nóvember 1957
Maki: Aðalheiður Valgeirsdóttir, 

myndlistamaður Börn: Hjalti Geir f. 1987, 
Valgeir f. 1990

TEKJURNAR AÐ UTAN Eignir Exista eru að mestu í fyrirtækjum sem hafa tekjur erlendis. Erlendur Hjaltason stýrir félaginu, sem er kjölfestufjárfestir í félögum eins og Bakkavör og KB
banka sem hafa verið leiðandi í útrás íslenskra fyrirtækja.

„Ég held að einkavæðingin hafi verið mjög vel tímasett fyrir Ísland.
Þetta hefur gagnast mjög vel, því það hafa ekki verið nein veruleg
áföll á þeim tíma sem er liðinn.“

Áföll nauðsynleg í reynslubrunninn
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Félagið hefur átt í
miklum erfiðleikum í
Japan, en þar hafa
þriðju kynslóðar far-
símar ekki náð að festa
sig í sessi.

Farsímafyrirtækið Vodafone
hefur tilkynnt um 1200 millj-
arða hagnað fyrir afskriftir á
síðasta ári. Þetta er einkum
þakkað velgengni þriðju kyn-
slóðar farsímakerfis fyrirtæk-
isins en 2,4 milljónir manna

gerðust áskrifendur að
þeirri þjónustu á árinu,
sem er mun meira en
bjartsýnustu menn
þorðu að vona.

Þrátt fyrir þessar
fréttir lækkuðu hluta-
bréf í fyrirtækinu um
rúm fjögur prósent
vegna slæms gengis í
Japan. Vodafone missti
á árinu 11 prósent við-
skipta sinna í Japan til
annarra fyrirtækja.
Ástæðan er álitin sú að jap-
anskir neytendur hafi ekki hrif-

ist af þriðju kyn-
slóðar farsímum
sem hannaðir hafi
verið með evrópska
neytendur í huga.

Vodafone-menn
hafa þó brugðist við
þessu og hefur Bill
Morrow, áður for-
stjóri Bretlands-
deildar fyrirtækis-
ins, verið gerður að
yfirmanni Vodafone
í Japan. Er honum

ætlað að koma rekstrinum á
réttan kjöl. - jsk
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Vodafone tilkynnir afkomu

VODAFONE
Selur mikið af þriðju kyn-
slóðar farsímum í Evrópu.
Japanir líta hins vegar ekki
við tækjunum. 

Framleiðendur dýrari merkjavöru á
borð við Armani og Prada beina nú í
auknum mæli sjónum sínum að Kína-
markaði og keppast við að setja þar
upp verslanir. 

Telja þeir að í Kína og öðrum þróun-
arlöndum, til að mynda Indlandi, séu
tækifæri framtíðarinnar. Markaðir á
Vesturlöndum séu staðnaðir á meðan
ekkert lát virðist á vexti í Asíu.

„Þegar við tölum um neytendur
munaðarvöru erum við ekki að tala um
sama fólk og áður,“ sagði Patrizio Ber-
telli stjórnarformaður Prada. - jsk

Kínverjar vilja 
merkjavöru

TOLLA Í TÍSKUNNI Eftirspurn
eftir merkjavöru eykst í Kína og
hönnuðir keppast við að setja
upp verslanir.
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Heilsan
ræktuð með
hjólreiðum
Liðsmenn Hjólað í
vinnuna voru yfir fimm
þúsund í ár og tvöfald-
aðist þátttakan á milli
ára. 488 lið tóku þátt í
Hjólað í vinnuna, frá
254 vinnustöðum í 34
sveitarfélögum.
Ellert B. Schram, forseti Í-
þrótta- og Ólympíusambands
Íslands, Bjarni Ármannsson,
forstjóri Íslandsbanka, og
Steinunn Hlíf Sigurðardóttir,
markaðsstjóri Sjóvá, fluttu
stutt ávörp á verðlaunaafhend-
ingunni og veittu liðsstjórum
sigurliða verðlaun.

Tólf starfsmenn Heilbrigðis-
stofnunarinnar á Siglufirði
gerðu sér lítið fyrir og hjóluðu
á verðlaunaafhendinguna en
liðið hlaut annað sætið fyrir
flesta hjólaða daga í flokknum
70-149 starfsmenn.

Þátttakan var nokkuð góð en
kalt veður í byrjun maí hefur
eflaust sett strik í reikninginn
hjá mörgum kappsfullum þátt-
takendum. - dh

Þú þarft ekki tölvudeild
Þú færð fulla þjónustu hjá ANZA

Rekstur ANZA er í samræmi við vottað öryggiskerfi sem byggist á staðlinum ISO 17799 um stjórnun upplýsingaöryggis. 
Hornsteinn ANZA er starfsfólk með framúrskarandi þekkingu og hæfni.

ANZA  ·  Ármúla 31  ·  108 Reykjavík  ·  Sími 522 5000  ·  Fax 522 5099  ·  www.anza.is

ANZA sér um öll tölvumál fyrir fjölda íslenskra 
fyrirtækja. Það er sérgrein okkar. 

ANZA sér um tölvukerfið þitt, allan sólarhringinn, 
alla daga ársins. ANZA fer aldrei í sumarfrí og er 

aldrei fjarverandi vegna veikinda. 

Kynntu þér málið með því að hafa samband við 
ANZA í síma 522 5000 eða anza@anza.is
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NÝSKÖPUN 
Vara sem kominn er á innanlandsmarkað,
upplögð kaup fyrir fólk sem hefur áhuga á

nýsköpun, tilvalið til flutnings út á land. 

SÖLUSKRÁ HÚSSINS ER Á VEF WWW.HUSID.IS 
Salómon Jónsson • Löggiltur fasteignasali

Ingvaldur Mar Ingvaldsson viðskiptafræðingur

FRÁ VERÐLAUNAAFHENDINGU HJÓLAÐ Í VINNUNA Tólf starfsmenn Heilbrigðisstofnunarinnar á Siglufirði gerðu sér lítið fyrir og hjól-
uðu á verðlaunaafhendinguna.
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Einkennislag
Hjólað í vinnuna
Það er hressandi að hjóla í vinnu,
hreyfa skrokkinn og liðka í senn.
Og í buddunni bata þú finnur
því að bensínið hækkar víst enn.
Fyrir umhverfið umhyggju berðu
og þinn útblástur skaðar ei neitt.
Allt í nærmynd í náttúru sérðu
og nýtur lífsins, já alveg út í eitt.

Þó á hjóli þú ferðist í friði
framtakssemin á Netið er skráð,
því að nú er sko Ísland á iði,
út og suður er baráttan háð.
Hvort sem liðið þitt sigurinn sækir
er að sjálfsögðu ágóðinn vís.
Þú með hjólreiðum heilsuna rækir,
og hlýtur veglegan lífstíðarprís.

Lag: Undir bláhimni. 
Texti: Unnur Halldórsdóttir

ÞÁTTTAKENDUR Í HJÓLAÐ Í VINNUNA Steinunn Valdís Óskarsdóttir borgarstjóri í
Reykjavík og Ásgeir Eiríksson framkvæmdastjóri Strætó BS tóku þátt í hjólaátakinu af krafti.
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STÝRÐU FUNDINUM Ingólfur Bender,
forstöðumaður greiningar Íslandsbanka,
Pétur Blöndal alþingismaður og fundar-
stjóri, Björn Sveinsson útibússtjóri og Björn
Þorri Viktorsson fasteignasali voru frum-
mælendur á fundi Íslandsbanka um fast-
eignamarkaðinn.

Fasteignamark-
aðurinn krufinn
hjá Íslandsbanka
Íslandsbanki hélt fræðslufund
um fasteignamarkaðinn í síð-
ustu viku og var fjölmenni sam-
ankomið. Ingólfur Bender
kynnti spá bankans um þróun á
íbúðamarkaði en spáð er allt að
fimmtán prósenta hækkun fast-
eigna fram á næsta ár. Bankinn
telur að enn séu kauptækifæri
á markaðnum. Björn Þorri velti
fyrir sér stöðu fasteignasala og
ábyrgð þeirra.

Björn Sveinsson, útibús-
stjóri á Kirkjusandi, kynnti
ýmsa lánamöguleika til íbúða-
kaupa en bankinn býður meðal
annars upp á óverðtryggð fast-
eignalán.

Um 70 samstarfsaðilar og endur-
seljendur Landsteina Strengs frá
40 löndum koma til Íslands 25. maí
á ráðstefnu, til þess að kynnast nýj-
ungum varðandi íslenska verslun-
arhugbúnaðinn LS Retail. Til ráð-
stefnunnar koma sjálfstæðir
rekstraraðilar sem selja og þjón-
usta LS Retail í meira en 40 löndum
um allan heim. Kerfið er notað af
um 600 fyrirtækjum sem reka 700
verslanir með um 15.000 búðar-
kössum. Á meðal viðskiptavina
sem nota LS Retail er Adidas-versl-
anakeðjan, tískuverslanir Bestsell-
er, Levi Strauss, Toshiba og IKEA.

LS Retail er verslunarlausn
Landsteina Strengs sem er hug-
búnaðarþróunarfyrirtæki í eigu
Kögunar Group. - dh

INGVAR KRISTINSSON FRAM-
KVÆMDASTJÓRI ÞRÓUNARSVIÐS

LANDSTEINA STRENGS Adidas-verslana-
keðjan, tískuverslanir Bestseller, Levi

Strauss, Toshiba og IKEA eru á meðal við-
skiptavina sem nota LS Retail.
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Verslunarlausn frá Landsteinum
Streng notuð í yfir 700 verslunum
Koma frá 40 löndum á ráðstefnu um LS Retail.

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI

FASTEIGNAMARKAÐURINN LOKKAR
Fjölmargir mættu á fundinn og lýsir það
glöggt áhuga almennings fyrir íbúðamark-
aðnum. Íslandsbanki spáir því að dragi úr
hraða hækkunarinnar á næstunni þegar
áhrif aukins lánaframboðs og lækkunar
langtímavaxta fjara út. Mælt er með því að
kaupa, eins og sakir standa, í stað þess að
leigja þar sem sparnaður við leigu og verð-
hækkanir vegi meira en kostnaður við það
að búa í eigin húsnæði.



Á vef Kauphallar Íslands segir
að góð fjárfestatengsl snúist um
að greina frá verðmótandi upp-
lýsingum svo fljótt sem kostur
er, hvort sem þær eru jákvæðar
eða neikvæðar fyrir félagið.

Jafnframt skuli greina frá öðr-
um atriðum sem geti eflt skiln-
ing fjárfesta á félaginu og
rekstrinum, t.d. í fréttabréfi eða
á heimasíðu. 

Til þess að fjárfestatengsl

beri árangur þurfi skilning og
skuldbindingu yfirstjórnar á
þessum þætti rekstrarins. Fjár-
festatengsl séu langtímaverk-
efni sem krefjist skuldbindingar
og þolinmæði.
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Á morgun verður haldin norræn
ráðstefna um fjárfestatengsl á Nord-
ica Hótel á vegum Félags um fjár-
festatengsl. Mikilvægi fjárfesta-
tengsla hefur aukist hin allra síðustu
ár um leið og krafan um vandaða
upplýsingagjöf skráðra fyrirtækja
varð háværari. Louis Thompson,
forstjóri National Investor Relations
Institute í Bandaríkjunum, sagði
Björgvini Guðmundssyni að strang-
ari reglur um upplýsingagjöf ættu
að auka gagnsæi fjármálamarkaða.
Störf við fjárfestatengsl hafa breyst og mikilvægi
þeirra er meira en nokkru sinnum áður, segir Louis
Thompson, forstjóri National Investor Relations
Institute í Bandaríkjunum. Reglur um hvernig
miðla skuli fjármálalegum upplýsing-
um hafi haft veruleg áhrif á störf fjár-
festatengla. Bandaríska fjármálaeftir-
litið (SEC) hafi sett strangari reglur
um upplýsingagjöf árið 2000. Átti það
að draga úr hættu á að upplýsingar,
sem ekki væru öllum aðgengilegar,
hefðu áhrif á gagnsæi fjármálamarkaða. Þessi
breyting hefði gert störf við fjárfestatengsl mikil-
vægari en nokkru sinni áður.

Louis Thompson gekk fyrst til liðs við National
Investor Relations Institute árið 1982. Innan sam-
takanna eru 4.600 félagsmenn, sem starfa í yfir
2.400 bandarískum fyrirtækjum. Hann hlaut verð-
laun fyrir góðan árangur á starfsævinni á sviði
fjárfestatengsla frá fagtímaritinu Investors
Relations Magazine auk fjölda annarra verðlauna.

Hann er eftirsóttur fyrirles-
ari og hefur gegnt fjölda
trúnaðarstarfa í bandarísku
viðskiptalífi og fyrir þarlend
stjórnvöld.

Thompson segir að fjár-
festatengsl byggi á fyrir
fram ákveðnum vinnulagi
sem sameini fjármál, sam-
skipti, markaðsstarf og eftir-
fylgni með lögbundinni upp-
lýsingagjöf til markaðarins.
Það leiði til skilvirkra sam-
skipta milli fyrirtækja, fjár-
málalífsins og annarra aðila,
sem leiðir til sanngjarnrar
verðmyndunar á hlutabréfum
fyrirtækja.

Hann segir að fjárfestatenglar geti annað hvort
unnið fyrir fyrirtæki eða sem ráðgjafar fyrirtækja.
Hann tekur sem dæmi fyrirtæki sem hafi nýlega
lokið frumútboði og ekki komið upp starfi fjárfesta-
tengils. Þá geti ráðgjafi utan fyrirtækisins aðstoðað
við að koma upp slíku kerfi. Munurinn á ráðgjafa og

þeim sem starfi sem fjárfestatenglar
innan fyrirtækja sé að ráðgjafinn geti
ekki verið talsmaður fyrirtækisins við
fjárfesta eða fjölmiðla. Það geti hins
vegar fjárfestatenglarnir sjálfir.

Fjárfestatenglar sjá um samskipti
milli kauphallar, yfirstjórnar og fram-

kvæmdastjónar fyrirtækja. Thompson segir þá
fjárfestatengla sem starfi á samskiptasviðum fyrir-
tækja sinna og aðstoði við að koma nauðsynlegum
upplýsingum á framfæri hafi áunnið sér meira
traust og virðingu stjórnenda fyrirtækja sem þeir
vinni hjá.

„Góður fjárfestatengill viðheldur virðingu sinni
og trúverðugleika með því að sinna starfi sínu í
samræmi við ítrustu lagalegu og siðferðislegu
skyldur sínar,“ segir Louis Thompson.

M Á L I Ð  E R

Samkeppnis-
hæfni Íslands

Hvað gerir fjárfestatengill?
„Samskipti við hluthafa, kaup-
höll, greiningaraðila, fjárfesta
og fjölmiðla falla undir það
sem kallast fjárfestatengsl (á
ensku investor relations) og
snýst um fjármálalega upplýs-
ingagjöf fyrirtækis til markað-
arins.“

Er algengt að ís-
lensk fyrirtæki
hafi fjárfesta-
tengil innan sinna
raða?

„Það hefur færst
mjög í vöxt á
undanförnum
árum og má
segja að það sé
hluti af auknum
þroska markað-
arins. Öll helstu
fyrirtækin sem
skráð eru á aðall-
ista Kauphallar-
innar eru með
sérstaka starfs-
menn sem sjá
um fjárfesta-
tengsl.“

Er langt síðan
þetta starfsheiti
var tekið upp á Ís-
landi?

„Nei, ég held að
Kaupþing banki
hafi verið fyrsta íslenska fyrir-
tækið til að ráða sérstakan
starfsmann í fjárfestatengsl, en
það var árið 2002. Það tengdist
meðal annars skráningu bank-
ans í sænsku kauphöllina. Er-
lendis hefur þetta starf verið til
í áratugi og þar eru gefin út
fagrit um fjárfestatengsl.“ 

Hefur starfið breyst mikið síðan
þá? Ef já, hvernig?

„Markaðurinn gerir sífellt rík-
ari kröfur um upplýsingar og
gagnsæi í allri upplýsingagjöf.
Við þessu höfum við í Kaup-
þingi banka brugðist. Upplýs-
ingagjöfin núna er mun ítar-
legri en hún var fyrir nokkrum
árum. Það sést til dæmis glögg-
lega í ársskýrslu bankans. Þar
er meðal annars útskýrt á ítar-
legan hátt á ellefu síðum hvern-
ig bankinn stýrir áhættu sinni,
en slík upplýsingagjöf var ekki
fyrir hendi fyrir nokkrum
árum.“

Hvaða ávinning hefur fyrirtæki
af því að sinna fjárfestatengsl-
um?

„Það hefur margvíslegan ávinn-

ing af því að sinna þeim vel.
Markmið fjárfestatengsla er að
tryggja að markaðsaðilum séu
veittar skýrar, gagnsæjar og
ítarlegar upplýsingar. Þetta
snýst því fyrst og fremst um
trúverðugleika. Segja má að
fjárfestatengsl séu líkari mara-

þoni en sprett-
hlaupi, þetta
byggist allt á lang-
tímahugsun en
ekki stuttum
sprettum. Fyrir-
tæki sem sinnir
fjárfestatengslum
vel leitast eftir að
vera samkvæmt
sjálfu sér í upp-
lýsingagjöf og
gefur á hverjum
tíma raunsanna
mynd af starfsemi
sinni. Ef markað-
urinn telur að svo
sé ekki, þá er illa
komið fyrir fyrir-
tækinu. Svo ein-
falt er það.“

Hvað einkennir
góðan fjárfesta-
tengil?
„Það er ýmislegt
sem sá sem sinnir
fjárfestatengslum
þarf að tileinka
sér, til dæmis

praktísk atriði eins og að kunna
skil á þeim lögum og reglum
sem gilda á verðbréfamarkaðn-
um. Jafnframt er mikilvægt að
þekkja til hlítar siðareglurnar
sem Félag um fjárfestatengsl
hefur komið sér upp. Þar kem-
ur meðal annars fram að hver
félagsmaður eigi að leggja
áherslu á opin samskipti, heið-
arleika, traust og samkvæmni í
samskiptum við fjárfesta og
aðra markaðsaðila. Þá er mikil-
vægt að forðast alla sýndar- og
tækifærismennsku í þessu
starfi.“

Eru einhver vandkvæði sem
fylgja starfinu?

„Eflaust eru þau einhver og
mismunandi milli einstaklinga.
Hjá mér er það einkum glíman
við sænskuna, en vegna skrán-
ingar bankans í Kauphöllinni í
Stokkhólmi sendir bankinn
fréttatilkynningar sínar á sæn-
sku auk ensku og íslensku. Það
að senda út samhljóða tilkynn-
ingar á þremur tungumálum á
sama tíma getur á stundum
verið verðugt viðfangsefni, svo
ekki sé meira sagt.“

Upplýsingagjöfin
nú mun ítarlegri

T Ö L V U P Ó S T U R I N N

Til Jónasar
Sigurgeirssonar

fjarfestatengils
Kaupþings banka

Verðmótandi upplýsingar

Skilvirk samskipti mikilvæg

LOUIS THOMPSON Þeir
sem vinna við fjárfesta-
tengsl þurfa að fylgja laga-
legum og siðferðislegum
skyldum.

Munurinn á ráðgjafa og þeim sem starfa sem fjárfestatenglar innan fyrirtækja
er að ráðgjafinn getur ekki verið talsmaður fyrirtækisins við fjárfesta eða fjöl-
miðla. Það geta hins vegar fjárfestatenglarnir sjálfir.

ERT ÞÚ AÐ FARA SELJA ÞINN
REKSTUR? 

Komdu þá í kaffi að Suðurlandsbraut 50 eða ég
til þín eða þú sendir mér línu á

ingvaldur@husid.is.

SÖLUSKRÁ HÚSSINS ER Á VEF WWW.HUSID.IS 
Salómon Jónsson • Löggiltur fasteignasali

Ingvaldur Mar Ingvaldsson viðskiptafræðingur
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Reykjavík
austursins

Í Kína var skrifað undir samn-
ing um stærstu orkuveitu heims
í Xianyang. Gert er ráð fyrir að
hún muni ná til 400 þúsund íbúa
gangi allt að óskum. Var samn-
ingurinn lofaður í hástert af for-
seta Íslands og flutti borgar-
stjóri Xianyang ræðu við undir-
ritun samningsins. Einnig var
viðstaddur stór hópur fjölmiðla-
fólks frá Xianyang. Var jafnvel
haft á orði að kalla Xianyang
Reykjavík númer tvö. 

Einn af forsvarsmönnum
Orkuveitunnar hafði þó á orði að
fínt hefði verið að kíkja til
Xianyang til að vera viss um að
borgin væri örugglega til staðar.

Ekki
Sjanghæjaður

Eins og gengur þegar hópur Ís-
lendinga er á ferð í útlöndum er
alltaf einhver í hópnum sem
gengur hraðar en hinir um gleð-
innar dyr. Þannig var um einn
sem skemmti sér svo vel í Pek-
ing að hann missti af fluginu til
Sjanghæ. Það er þekkt að hér á
árum áður þegar erfitt reyndist
að manna síðutogarana voru
menn sjanghæjaðir sem kallað
var og bornir um borð rænulaus-
ir af drykkju. Tilfellið nú mun
hins vegar eitt af fáum þar sem
sambærilegt ástand verður til
þess að menn komast ekki til
Sjanghæ.

Uppskrúfað
viðskiptalíf

Margt af áhrifamesta fólkinu úr
íslensku viðskiptalífi var saman-
komið í Kína og ætlaði sér aug-
ljóslega stóra hluti. Nokkur
fyrirtæki skrifuðu undir millj-
arðasamninga við kínversk
fyrirtæki og aðrir undirbjuggu
jarðveginn fyrir frekari við-
skipti þar í landi.

Samsetning viðskiptasendi-
nefndarinnar vakti þó athygli
margra og var það oft að umtals-
efni að margir skrúfusalar væru
með í för. Greinilega þykja ekki
allir jafn fínir meðal íslensku við-
skiptaelítunnar. Sumir höfðu jafn-
vel á orði að það ættu ekki allir að
fá að fara með í jafn mikilvægar
ferðir á borð við þessa.

7.997 30 0,5Gild atkvæði sem Ingibjörg Sólrún
Gísladóttir fékk í formannskjöri Sam-
fylkingarinnar. 

Íslendingar lentu í 30. sæti í Eurovision, því sext-
ánda í undankeppninni. 24 þjóðir voru í úrslita-
keppninni.

Laun í landinu hækkuðu að meðaltali
um 0,5 prósent í aprílmánuði.

SÍMANÚMER MARKAÐARINS: 550 5000, fax: 550 5099  Ritstjórn: 550 5005, fax: 550 5006, ritstjorn@markadurinn.is  DREIFING: dreifing@posthusid.is Auglýsingadeild: auglysingar@markadurinn.is Veffang: visir.is

410 4000  |  www.landsbanki.is 

Við færum þér fjármálaheiminn

Nú býðst þér að eiga milliliðalaus verðbréfaviðskipti með E*TRADE í gegnum 
netið á stærsta verðbréfamarkaði heims, Wall Street í Bandaríkjunum, og á 
mörkuðum í Svíþjóð, Finnlandi og Danmörku. 
Kynntu þér málið á www.landsbanki.is

B A N K A H Ó L F I Ð
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SMÁAUGLÝSINGAR

HYUNDAI SANTA FE Árgerð 2002. Ekinn
82 þ.km. Bensín knúinn. Skráður 5
manna. 5 gírar, 2400cc slagrými. 5 dyra.
Verð kr. 1790.000. Litur Hvítur. SG Bílar
s:421 4444 ath 100% lán.

Hyundai Santa FE LUX Árgerð 2004. Ek-
inn 10 þ. km. Bensín knúinn. Skráður 5
manna. Sjálfskiptur 2700cc slagrými. 5
dyra. Verð kr. 3.290.000. Litur Blár SG
Bílar S. 421 4444 100% lán.

Hyundai Starex 4X4 2.5 Túrbó dísel Ár-
gerð 2003. Ekinn 54 þ. km. Dísel knú-
inn. Skráður 0 manna. 5 gírar 2500cc
slagrými. 4ra dyra. Verð kr. 2490.000.
Litur Blár. SG Bílar s. 421 4444 100%
lán.

Hyundai Trajet Árgerð 2002. Ekinn 60 þ.
km. Bensín knúinn. Skráður 7 manna.
Sjálfskiptur 2000cc slagrými. 5 dyra.
Verð kr. 1690.000. Litur Rauður. SG Bíl-
ar s. 421 4444.

Isuzu Trooper 3.0 TD Árgerð 2002. Ek-
inn 103 þ. km. Dísel knúinn. Skráður 7
manna. 5 gírar 3000cc slagrými. 5 dyra.
Verð kr. 2690.000. Litur Rauður. SG Bíl-
ar s. 421 4444 100% lán.

Honda Shadow VT 750 Árgerð 1988.
Ekinn 33 þ. km. Bensín knúinn. Skráður
2 manna. 5 gírar, 749cc slagrými. 46
hestöfl. Verð kr. 450.000. Litur Svartur.
SG Bílar s. 421 4444.

VW Golf Highline Árgerð 1999. Ekinn
91 þ. km. Bensín knúinn. Skráður 5
manna. 5 gírar, 1600cc slagrými. 5 dyra.
Verð kr. 890.000. Litur Grásans SG Bílar
s. 421 4444.

Toyota Avensis Wagon Árgerð 1998. Ek-
inn 133 þ.km. Bensín knúinn. Skráður 5
manna. 5 gírar 1600cc slagrými. 5 dyra.
Verð kr. 750.000. Litur Blár. SG Bílar s.
421 4444 ath 100% lán.

Toyota RAV 4 Árgerð 2003. Ekinn 19 þ.
km. Bensín knúinn. Skráður 5 manna.
Sjálfskiptur 2000cc slagrými. 5 dyra.
Verð kr. 2650.000. Litur Grár/tvílitur. SG
Bílar s. 421 4444.

Peugeot 807 disel Árgerð 2004. Ekinn
111 þ.km. Skráður 6 manna. Sjálfskipt-
ur 2000cc slagrými. 4ra dyra. Verð kr.
2600.000. Litur Steingrár. SG Bílar s.
421 4444.

Ford Focus 1,6 GIA Árgerð 1999. Ekinn
52 þ. km. Bensín knúinn. Skráður 5
manna. 5 gírar, 1600cc slagrými. 5 dyra.
Verð kr. 1050.000. Litur Grár. SG Bílar s.
421 4444 ath 100% lán.

Hjólhýsi TEC Travel King 460TDF Árgerð
2004. Ekinn 1 þ. km. Verð kr. 2290.000.
Litur Hvítur. SG Bílar s. 421 4444.

SG Bílasala
Brekkustíg 38, 260 Reykjanes-

bæ
Sími: 421 4444

Nýr ‘05 Peugeot 206 X Turbo Disel
ABS,Spólvörn, CD, rafdrifnar rúður, Loft-
kæling, þjófavörn, ofl. Okkar verð:
1.582 þús

Sparibíll ehf
Skúlagötu 17, 101 Reykjavík

Sími: 577 3344
www.sparibill.is

Peugot 206 2.0 L. Árg 03/05. Beinsk.
Ekinn 13þ. Leðuráklæði, fellitoppur,
álfelgur, Cd. Upplýs. s: 8969616.

12 Volt
Malarhöfða 2, 110 Reykjavík

Sími: 565 2500

Dodge Caravan 7 manna., árgerð 1997.,
ek 140 þ.km., rauður., litað gler., pluss
áklæði., líknabelgir o.fl., Verð 790.000.-
., Heimsbílar eru staðsettir á nýja stóra
bílasölusvæðinu við Klettháls 11.

Heimsbílar
Kletthálsi 11a, 110 Reykjavík

Sími: 567 4000
www.heimsbilar.is

FORD MONDEO TREND, 5 dyra. Árg
2001. Ek 75 þ. Sóllúga, tölvustýrð loft-
kæling, kastarar. Verð 1.370 þ. Ath.
skipti. Uppl í s: 699 0897.

VW Touareg 2004. Silfurgrár með ljos-
gráu leðri. Sóllúga og margt fleira. Verð.
4.500.000. Uppl. í síma 8244790.

Mjög vel með farinn Peugeot 206, ek-
inn 42 þ. árg 2000, 3ja dyra, beinsk, ný-
skoðaður, ný sumardekk, nýtt púst, ný
vetrardekk á auka felgum, fjarstýrðar
samlæsingar, hiti í sætum o.fl. Eins og
nýr. Verð 650 þús. Jóhann s. 692 9531.

Toyota Hiace árg. ‘91, nýkominn úr
verulegri aðhlynningu. Dísel 4x4. Ek.
203 þús., 8 manna. Verð 480 þús.
Kaupi Hiace bíla árg. ‘91-’96 mega
þarfnast aðhlynningar. S. 661 7264.

Til sölu Nissan Terrano ‘99. Keyrður 69
þús. Einn eigandi. Lítur mjög vel út.
Upplýsingar í síma 557 8969 & 898
0706.

Suparu Impreza árg. ‘96 Ek. 210 þ.km.
Góður bíll. Uppl. í s. 891 8970.

Kia Pride ‘00. Sk. ‘06, ek. 149 þ. V. 235
þ. Golf ‘95 ek. 225 þ. V. 175 þ. Uppl. í s.
896 6744.

Vespa - SR50 - til sölu. Árg. 2004. Verð
kr. 160.000. Uppl. í síma 843 1201.

Lancer ssk. ‘94 ek. 220 þús. Sk. ‘06 án
aths. Ýmisl. endurnýjað. Verð 215 þús.
S. 699 8393.

Mitsubishi Lancer árgerð ‘91. Keyrður
220.000. Mikið breyttur og mikið búið
að endurnýja. Skipti mögul. á dýrari.
Verð 250.000. S. 868 4163. Dekurbíll!

MMC Lanser 1994 ekinn 283 þ. km.
Þarfnast lagfæringar en er vel gangfær.
Næsta skoðun 8/2005. Verð 150.000.
Sími 824 0624.

Daihatsu Charade Gt turbo intercoler
árg ‘88, 101 hö 14” álfelgur, boddý lé-
legt, vélbúnaður í lagi, v 40þ. Uppl.
s.848 4809.

MMC Galant árg. ‘92. Beinsk., 4WD, ek.
208 þús. Dráttarkrókur, nýskoðaður.
Verð 170 þús. Uppl. í s. 693 9613 og
557 7977.

Opel Astra árg. ‘99. Sk. ‘06. Þarfnast lag-
færingar. Tilboð óskast í síma 891 7355.

Daihatsu Feroza árg. ‘91 ekinn 204 þús.
Sk. 08/’05. Verð 65 þús. Uppl. í s. 696
7168.

Opel Corsa árg. ‘97 1.0, ek. 106 þús.
Silvur, 5 dyra. Verð 250 þús. Uppl. í s.
862 6390.

Toyota Camry árg. 1989. Vel með farin
bíll, keyrður 183 þús. Tilboð óskast.
Uppl. í síma 698 7871 & 587 7871.

Toyota Corolla. XLI ‘93 5 d., 2x spoiler,
álfelgur, geislasp. Keyrður 250. Verð-
hugmynd 250 þús. S. 698 7353.

Opel Astra ‘95, biluð vél en gott boddí.
Selst á 100 þús. Uppl. í s. 861 8277.

Toyota Carina E gli 2.0 classic 4/1997
ek. 199 þús. Þarfnast lagfæringa, sjálf-
skiptur, lakk lélegt og beyglað bretti og
hurð ásett á bíl í lagi um 600 þús. á
þennan 360 eða tilboð s. 691 4441.

Til sölu Daihatshu Feroza árg. ‘91, sk.
‘06. Verð 110 þús. Einnig Honda CRX
árg. ‘87, verð 25 þús. Uppl. í s. 557
3185.

Til sölu stórglæsilegur Lancer árg. ‘88.
Þarfnast smá viðgerðar en er samt öku-
hæfur. Tilboð óskast. S. 699 7813.

M. Benz 190 árg. ‘83 í góðu standi. Verð
110 þús. Símar 867 7519 & 659 0494.

Nissan Sunny 1.6 SLX 1991 Ekinn 168
þ. Þarfnast lagfæringar, verð 65 þ. Sími
861 3328.

Hyundai Accent ‘95 ek. 118 þ. Ný
tímareim. Sk. ‘06. V. 260 þ. Tilboð 150
þ. stgr. S. 659 9696.

Hyundai Accent ‘98 ek 108 þ. Ný
tímareim. Sk. ‘06. V. 380 þ. Tilboð 250
þ. stgr. S. 659 9696.

VW Polo árg. ‘99 1000cc, ekinn 99.000,
nagladekk, sumardekk. Verð 400 þús.
Upplýsingar í síma 863 8338.

Corolla ‘98, ekinn 142 þ. km. Verð 400
þús. Í góðu ástandi. Uppl. í s. 481 1225.

Suzuki Baleno 1600 ‘96. Ek. ca 100 þ.,
sk ‘06, 3 eig., þarfnast viðg. á vatns-
kassa. Sumar/vetrardekk. S. 864 6848
eftir kl. 17.

Ford lincoln town car executive 1992
4ra dyra ssk 4,6 ek. 98 þús. mílur. Gott
eintak í eigu sömu fjölskyldu alla tíð.
Ásett verð 790 þús. Tilboð óskast skoða
skipti s. 691 4441.

MMC Lancer station ssk. Ek. 115 þús.
km. 1600 cc fínn bíll í topp standi ásett
890 þús. tilboðsverð 550 þús. 11/1999
árgerð fyrstir koma fyrstir fá s. 691
4441.

Aðeins 135 þús út !!!!!! og 260 þús. af-
sláttur !!!!Kia Grand Sportage 5 gíra 4x4
5 dyra 4/2001 ek. 129 þús. km. Ásett
verð 1.150 þús. Súper tilboð 890 þús
b.lán 755 þús, ný dekk topp bíll ny
skoðaður s. 691 4441.

Honda Accord ‘96 2000 ssk. Álfelgur,
nýdekk. Gott eintak. Verð 690 þús. áhv.
270 þús. afb. 10 þ. Uppl. í s. 892 1200.

Chrysler Stratus 2,5l, V6, árg. ‘97, vetrar-
dekk á álfelgum fylgja. Verð 690 þús.
Uppl. í s. 697 7374.

Mazda RX-7 Twin Turbo, 255 hö, árg.
‘93, ek. 61 þ.m. Skoða öll skipti. V. 890
þ. S. 659 9696.

500-999 þús.

250-499 þús.

0-250 þús.

Bílar til sölu

Palomino yearling árg. '00, verð 790 þ.
TÖKUM EINNIG AÐ OKKUR SÖLU Á FELLI-
HÝS OG HJÓLHYSUM TÖKUM Á STAÐINN. 

Suzuki Gsxf 600 '2000 ek 6þ.km
eins og nýtt Verð 620 þús

Ford F 150 XLT '2004 ek 59 þ.km
Sjálfsk Verð 3,390 þús

Harley Davidsson V ROD 1200.
100th annyversary útgáfa '2003 ek
14 þ.km Alvöru hjól sjón er sögu 

ríkari

YFIR HUNDRAÐ BÍLAR Á STAÐNUM

Ford Explorer Eddie Buuer 2004 ek
28 þ.km Sjálfs einn með öllu 

Verð 4,250 þús

Honda CRV 2000 4WD 1998 ek 123
þ.km Sjálfsk 1 Eigandi Verð 980 þús

Suzuki Liana 1600 '2004 ek 10 þ.km
Sjálfsk CD Rafm í rúðum ofl Verð

1,790 þús Tilboð 1,690 þús

Fosshálsi 27 
Sími 577 4747. Fax 577 4750 
hofdabilar@hofdabilar.is • hofdabilar.is  

Toyota Land Cruiser 100 VX V8
'1999 ek 87 þ.km Tems flottur jeppi

Verð 3,400 þús

M.Benz 300 CE 24v '1992 ek 178
þkm ssk álfelgur leður lúga ofl 

Verð 1,250 þús

Dodge Magnum SXT R/T útlit '2005
ek 7 þ.km Sjálfsk, 20“ krómfelgur

leður lúga Verð 4950 þús

Toyota Corolla 1800 4wd Station
7/1996 5g ek 148 þ.km góður bíll

Verð 580 þús

Porshe 968 steptronic 1992 ek 132
þ.km Töff sportbíll Verð 1,890 þús

áhvílandi 650 þús skoða skipti

Honda Civic 1600 V-Tec '1999 ek 93
þ.km 5 gíra Rosalega breyttur Verð

1,750 þús Áhv 1,390 þús

Opel Vectra-b 1600 '1998 ek 123
þ.km Sjálfsk spólvörn rafm í rúðum

ofl Verð 850 þús Útsala 590 þús

Chevrolet Equinox AWD '2005 ek 
3 þ.km Sjálfsk Með öllu 

Verð 4,590 þús

Toyota Land Cruiser 100 VX DIESIL '2001
ek 100 þ.km Sjálfsk 50th annyversary með

öllu. Glæsilegur jeppi Verð 5,150 þús

Nissan Terrano II 2,7 Diesil '6/2000 ek 124
þ.km Sjálfsk Leður lúga krómgrind 33“
breytting Verð 2,690 þús áhv 2,200 þús

Toyota Hi Lux 3,0 V6 '1991 38î 5g
Virkilega snyrtilegur jeppi 

Verð 690 þús

MMC L-200 2,5 Tdi 38î 1998 ek 164
þ.km pallhús ofl Flottur jeppi Verð

1,790 þús Áhv 1,300 þús



8
SMÁAUGLÝSINGAR

Dodge Caravan árg. ‘01, 7 manna. Mjög
sanngjarnt verð 1.590 þús. Áhv. 850
þús. Uppl. í síma 861 1020 & 861 9190.

Renault Megane 1600 Classic, bensín,
sjálfsk., árg. ‘01 ekinn 45 þús. km. Uppl.
í s. 868 8886. Bílalán getur fylgt.

Mazda 6 nýskr. 09/03 ek. 18.000 Sjálf-
skiptur með topplúgu og álfelgum. Bíll í
toppstandi. Verð 1.980.000 Uppl. í síma
896 6522.

MMC Galant ES ‘02. Vél 2,4l ssk., leður,
lúga, skriðstillir, álfelgur, rafm. í öllu. Vel
með farinn bíll. Ek. 26000 km. Ásett
verð, 1.780.000. S. 898 0880.

BMW Z3 Roadster, árg. ‘98, ekinn 74 þ.
mjög gott eintak, v. 1.750 þ. Áhv. 1,050
þ. Skoða öll skipti. S. 659 9696.

Hyundai I Trajet ‘02, ssk. með krók. 7
manna. Verð 1.690.000. Sími 869
1898.

Til sölu á frábæru verði Dodge Ram 4x4
1500 árgerð 2005 Bílanir eru eknir 12-
15 þúsund mílur Verð 2.200.000 án/
vask eða 2.739.000m/vask

Frábær 7 manna fjölskyldubíll. Dodge
Grand Caravan sport árgerð 2003. Gott
verð. Upplýsingar í síma 660 2322.

Óska eftir bíl, helst station og með
dráttarkúlu, í skiptum fyrir Isuzu Crew
Cab 4x4 árg. ‘91. Uppl. í síma 861 2295.

Óska eftir Suzuki Swift á verðbilinu 50-
150 þús. carl@emax.is s. 866 8428.

Vantar bíl í sumarfríið. Óska eftir að
kaupa MMC L300 4x4. Uppl. í s. 824
2054.

Óska eftir bíl á 0-150 þ., helst ekki eldri
en ‘93. Má þarfnast lagfæringar. S. 691
9374.

Námsmaður óskar eftir að kaupa bíl á
u.þ.b. 100 þús. Upplýsingar í síma 565
5949.

Patrol ‘94, SLX, 7 sæta, 32”, ek. 30 þ. á
vél. 2,8 intercooler. Gott eintak. S. 690
9400.

Silfurlitaður Suzuki Grand Vitara 2.0, skr
07/’99. Ek. 88þkm, bsk, upph, dráttark,
toppb, 1 eigandi, reykl, nýsko. V. 1.100þ
stgr. S. 897 8997.

Jeep Grand Cherokee Ltd. 4,7, árg.
2002. Ek. 63 þús. km. Glæsilegur bíll í
toppstandi með öllum hugsanlegum
aukabúnaði. Ekinn 63 þ. Tilboðsverð
2.590 þ. S. 893 8033.

Toyota Landcr. ‘96, gullmoli til sölu, ek-
inn 305 þús. 38” breyttur, sumar og
vetrardekk fylgja. Tilboð óskast. Uppl. í
s.6607880 / 5536737.

Grand Cherokee ‘99 ekinn 50 þús. km.
4,7 limited, m/öllu. Innfluttur nýr, gull-
moli. Verð 1.890 þús. Uppl. í síma 820
1777.

Til sölu Explorer ‘94. Ranco kitt að fram-
an. Aftur hásing færð aftur er á 35 ‘’. Ný
vél og skipting. Topp eintak. Verð 1050
þús. Uppl. í s. 899 1977.

Vegna flutninga
Daihatsu Terios SX árg. ‘99, sjálfsk., ek.
51 .þús km. Verð 695 þús. S. 843 9628
og 581 1229 fyrir 28. mai.

Til sölu Hi-Lux double Cab ‘92, bensín,
ekinn 172 þús. 35” dekk, hús og fl.
Uppl. í s. 892 1200.

Óska eftir 38” breyttum Range Rover,
má vera með bilaða vél, en annars í
góðu standi. Upplýsingar í síma 862
5331.

Ford V8, orginal 1936 model. Sem nýr.
Verðtilb. yfir 2,5 milljón. S. 861 8277.

Nýr Dodge Dakota Quad Cab V8 m.
öllu! Selst á kostnaðarverði 3.280 þús.
S. 696 3360.

Til sölu pallskel á styttri skúffuna á GM
pickup árg ‘99 og uppúr. Uppl. í s. 891
8970.

Varahlutir úr MAN, Benz og Scania.
MAN 17 - 232, ‘95, 26 - 361 og 26 -
321, einnig úr Benz 2648, ‘ 00 og
Scania 142 og 112. Einnig efnispallar
dráttarskífur og fl. S. 894 3000.

Vörubíla og vagnadekk. Ný og sóluð.
Hagstætt verð. Heiði Vélahlutir S. 534
3441.

Útsala Fiat Benimar Húsbíll Ekinn
27.000 km. Skráður 04.07.2003 Diesel
vél, beinskiptur Ásett 4.600.000 Tilboð
3.950.000. Sími 660 0602.

Honda cb 1100 x árg 2002 ekið
14,000þ km verð 920 þús innflutt nýtt
af umboðinu uppl í síma 897-6040.

Öku- og bifhjólakennsla. Ný hjól nýjar
áherslur. Davíð S. Ólafsson. S. 893
7181. www.simnet.is/dso

Til sölu Derby Senda ‘98 Skellinaðra.
50/70 kúp. Mjög vel með farið. Hvítt og
blátt. Á númerum. S. 699 2228.

Kawasaki KDX 220 R árg. 2000 Enduro
/ cross. 6 gíra. Í góðu viðhaldi. Sími 899
5581, Haukur. Verð 375.000.

Til sölu svart Janis Sol 26” reiðhjól. Á
sama stað er Solomon Freestyle línu-
skautar, núm. 44. S. 699 2228.

Kerrur !
Fólksbíla-, mótorhjóla og jeppakerrur úr
galvaniseruðu stáli, með og án sturtu,
með og án bremsa, með ljósabúnaði.
Verð frá 85.000 Vélar og þjónusta
Reykjavík, sími 5 800 200. www.velar.is
Hafið samband við sölumenn. 

Hestakerra fyrir 4 - 5 hesta óskast í
skiptum fyrir ónotaðan Ægis tjaldvagn
‘05. Hanna S. 695 1260.

Nýtt á Íslandi. Frönsku Rubis húsin með
fellanlegu þaki. Uppl. í s.662 0700.

Til sölu 12 feta Palomino Filly fellihýsi
með fortjaldi, ísskápur, gaskútur og
geymir. Hús í toppstandi. Verð 1 milljón
og 50 þúsund. Allar nánari upplýsingar
í s. 662 0700.

Fellihýsaleiga
Leigjum út fellihýsi í sumar. Allt nýir
vagnar. Ó. Pét. fellihýsaleiga. S. 822
1920 & 822 1919. opet@simnet.is

Coleman Bayside árg. ‘01 með Seglás
fortjaldi, sólskyggni, sólarrafhl., upph.,
sjónvarpsloftnet, 220 v. rafm., heitt og
kalt vatn. Sem sagt með öllu. Uppl. í s.
892 3427.

10 feta Rockwood árgerð ‘96. Vel með
farið. Nýr undirvagn, ísskápur. Verð
500.000. Upplýsingar í síma 660 1810.

Til sölu Viking Fellihýsi árg. ‘96 verð 330
þús. Uppl. í síma 899 8034.

Til sölu Viking fellihýsi 2000. Sólarraf-
hlaða, fortjald og svefntjöld fylgja. Verð
590.000. Sími 869 1898.

Coleman Santa fe ‘99, upphækkað,
miðstöð, ísskápur, fortjaldshiminn.
Uppl. í s. 864 4939.

Palomino fellihýsi ‘03 til sölu með for-
tjaldi og öllu. Lítið notað og vel með far-
ið. Verð 1.100.000. Uppl. í s. 824 7232
& 863 3249.

Álbox fyrir tjaldvagna og fellihýsi. KE
Málmsmíði, Hamarshöfða 5. S. 587
0626 & 696 3522.

Tjaldvagnar til leigu. Nýir Compi Camp.
Uppl. í s. 462 6512 & 897 9999. Austur-
hlíð, Akureyri.

Úrval notaðra innfluttra lyftara til sölu.
PON Pétur O. Nikulásson ehf s. 552
0110.

Tek að mér alla almenna gröfuvinnu.
Uppl. í s. 893 1030.

Drifskaftaefni
Eigum til drifsköft og aukahluti t.d.
hjöruliði, hjöruliðsgafla, kúplingar, drif-
skaftsrör og hlífar o.fl. Vélaborg Krók-
hálsi 5F 110 Rvk, 414 8600, Njarðarnesi
2, 603 Ak, 464 8600.

JCB 240LC árgerð 1996, snyrtileg grafa
á góðu verði. Kr. 3.990.000 án vsk.
Upplýsingar hjá Sölumönnum Merkúr
hf. 824-6071, 824-6071.

Til sölu 5 tonna BobCat beltagrafa árg.
‘04. Er í verksmiðjuábyrgð. Fast track.
Verð 3.75 milj. + vsk. Uppl. s. 899 3004.

Lyftarar, brettatjakkar, skæralyftur, lyftu-
borð, trillur, vagnar, hjólabúnaður og
ýmis léttitæki. Vandaðar vörur, góð
verð, öflug viðgerða- og varahlutaþjón-
usta. Léttitækni ehf, Stórhöfða 27, s.
567 6955. Allar upplýsingar á
www.lettitaekni.is

Allar gerðir af vinnulyftum til leigu. Góð
tæki & betra verð. Armar ehf s. 565
4646 & 660 1700.

Jungheinrich pallettutjakk-
ar

Málaðir eða galvaniseraðir, báðar gerð-
ir með “quick lift”. verð frá 46.586- án
vsk. Vélaborg Krókhálsi 5F 110 Rvk, 414
8600, Njarðarnesi 2, 603 Ak, 464 8600.

Lyftarahjólbarðar frá
Trelleborg

í úrvali. Á flestar gerðir lyftara, loftfylltir
eða gegnheilir, svartir eða hvítir strikafrí-
ir. Vélaborg Krókhálsi 5F 110 Rvk, 414
8600, Njarðarnesi 2, 603 Ak, 464 8600.

Bátaland, allt til báta.
Utanborðsmótorar, bátahlutir, dælur,
öryggisbúnaður, bátar, þurrkubúnaður
og margt fleira. Bátaland, Óseyrarbraut
2 Hafnarfirði S. 565 2680, www.bata-
land.is

Nýr lítill slöngubátur með Merkory ut-
anborðsmótor, 2,5hö., til sölu á 140
þús. Uppl. í s. 861 1238.

Óska eftir 6-12 tonna bát, (helst plast-
bát) má þarfnast mikillar lagfæringar. S.
846 7907.

Handfærasökkur til sölu, mjög gott
verð. Uppl. í s. 462 6512 & 897 9999.
Akureyri.

Bílakjallarinn Stapahrauni 11, s. 565
5310. Sérhæfum okkur í VW, Toyota,
MMC, Suzuki og fl.

Aðalpartasalan s. 565 9700, Kapla-
hrauni 11 HF. Eigum varahluti í
Hyundai, Hondu, Peugeot, Mazda,
MMC, Opel og fl. Kaupum bíla til niður-
rifs.

Partar Kaplahrauni 11, s. 565 3323.
Varahlutir í bíla þ.á m. Ford, Opel,
Suzuki, Mazda, VW, Daewoo. Kaupum
bíla til niðurrifs.

Partasala Guðmundar Tangarhöfða 2, S.
587 8040. Erum að rífa Mözdu, MMC
og Nissan frá árg. ‘88-’97. Kaupum bíla
til niðurrifs.

Partasalan VTS, s. 421 8090. Toyota,
Nissan, Opel, Audi 100-95, Suzuki,
Lancer. Opið virka daga frá 8-18, laug-
ard. 10-15.

Vélbúnaður og bodyhlutir í VW Golf,
Polo og Yaris ‘98 og yngri. Einnig Air-
bag. Kaupi bíla. Uppl. í s. 554 1610 &
892 7852.

Ópel partar
Vectra, Astra, Corsa ‘94-’03. Kaupi bíla
til niðurrifs. Sími 553-9900, 845-2996.

Alternatorar-startarar
Viðgerðir-sala. Tökum þann gamla uppí.
Vm/Rótor ehf. Helluhr. 4, s. 555 4900.

bilapartar.is
Bílapartar, erum flutt í Grænumýri 3
Mosfellsbæ, s. 587 7659. Erum ein-
göngu með Toyota. Kaupum Toyota-
bíla. Opið virka daga frá 10-18.

Partasalan Skemmuvegi 30, sími 557
7740. Eigum varahluti í Volvo, Opel,
Nissan, Toyota, Renault, Honda og
fleira.

Bílhlutir, Drangahrauni 6, S. 555 4940.
Sérhæfum okkur í Volkswagen, Skoda
og Daihatsu. Eigum einnig varahluti í
fleiri tegundir bíla. Kaupum bíla til nið-
urrifs.

Bílapartasalan Ás
Skútahraun 15B, s. 565 2600. Honda,
Mazda, MMC, Nissan, VW. Notaðir vara-
hlutir í flestar gerðir bíla, Kaupum bíla
til niðurrifs.

AB-VARAHLUTIR
Bílavarahlutir í flestar gerðir Evrópu

og Asíubíla, t.d. boddíhlutir, ljós, kúp-
lingar, stýrishlutir, bremsuhlutir, hand-

bremsubarkar, vatnsdælur, öxulliðir
og hosur ljóskastarar, tímareimar,

viftureimar, spirnur, spindilkúlur. Og
allir varahlutir fyrir Toyota. Eingöngu

ný vara.
Opið frá 08.00-18.00 mánudaga-
föstudaga. Betri vara, betra verð.

Sími 567 6020. Bíldshöfði 18

Varahlutir

Bátar

Lyftarar

Vinnuvélar

Tjaldvagnar

Fellihýsi

Hjólhýsi

Kerrur

Reiðhjól

Mótorhjól

Húsbílar

Vörubílar

Pallbílar

Fornbílar

Jeppar

Bílar óskast

2 milljónir +

1-2 milljónir

TIL SÖLU
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Hedd 557 7551
Bílapartasala sem sérhæfir sig í MMC,
Nissan, VW, Subaru, Skoda og fl. Opið
mán-föst 9-18.

Partaland, Stórhöfða 18, s. 567 4100.
Varahlutir í Pajero og Lancer ‘89-’00,
Trooper ‘99-’03, Terrano II ‘00 ofl. teg.

Á varahluti í Charade ‘88/’93, Civic ‘91,
Lancer Colt ‘92/’93, Galant ‘90, Corolla
‘92, Touring ‘92, Sunny ‘92, Micra ‘91,
Swift ‘90, Subaru ‘90, Justy, L300 ‘90,
Primera ‘93, Escort ‘88. Hyundai Coupe
Turbo ‘93. Sonata ‘92. Kaupi bíla. S. 896
8568.

Túrbínur, varahl. & viðg.þj. Vélaviðg., all-
ar almennar viðgerðir. Sérpöntunarþj.
Varahl. í flestar gerðir bíla og vinnuvéla.
Túrbo ehf. s. 544 2004.

Ef pústið pípir og bremsurnar braka,
hættu að aka og láttu okkur laga. Kvikk-
þjónustan, Sóltúni 3, s. 562 1075.

Öðruvísi vörur - örðuvísi búð, fallegar
tækifærisgjafir. NÝTT. Eve Taylor frá
toppi til táar. Glæsilegt úrval. Opnum í
dag nýja vefverslun www.Loi.is Opið
mán.-fös. 10-18 lau. 12-16. Ljós og Ilm-
ur ehf Bíldshöfði 12. S. 517 2440

Ný sending komin af vinsælu viðarka-
minunum á aðeins 43.900kr Norme-x
Auðbrekku 6 sími 565-8899 og 821-
6920. Söluaðilar Ísafjörður s. 456 3345
og Hornafjörður sími 691 0231.

Vinsælasta leiktækið í dag
Trampolin

VELDU EINFALDLEGA ÞAÐ ÖRUGGASTA
OG BESTA ÞAÐ MARG BORGAR SIG.
uppl í s. 565-0313 eða 848-7632.
Trampolinsalan.

Ótrúlegt verð t.d. stakir jakkar kr. 2.000.
Buxur 1.000. Lagersala, Auðbrekku 1.
Opið 12-18. S. 564 3477, Jóna.

Mikið úrval af ýmsum vörum. Sigur-
stjarnan, (bláu húsin) Fákafeni. Opið frá
11-18 virka daga og 12-16 laugardaga.
S. 588 4545. Vaxtalausar léttgreiðslur

Ódýrir Ódýrir!
Rafmagnshitaðir nuddpottar, ný send-
ing komin, seinasta seldist upp strax, al-
vöru nuddpottar með 3ja ára verk-
smiðjuábyrgð, Verð frá 450 þ. Hringdu
núna í s. 869 6700 og 660 6091.

Eigum tilbúna stiga, hringstiga og hand-
riðaefni á lager. Fura, Beyki og Eik.
Handlistar,plast, festingar og margt
fleira. Stigalagerinn, Dalbrekku 26
Kópavogi.

Bílskúrshurðaþjónustan. Bílskúrshurðir
og mótorar, varahlutir - viðgerðir. Hall-
dór S. 892 7285.

Prenthylki
Áfyllingarþjónusta fyrir alla prentara. Við
fyllum á blek og tóner hylki. Tilboðsverð
: Blekhylki á 1790 kr og Tónerhylki á
3990 kr. Móttaka hjá Boða Stimplagerð
Bolholti 6. www.prenta.is

Silvercross barnavagn, lítur út sem nýr.
Tilboð óskast. Á sama stað fæst sófa-
borð úr Egordegor og ýmisl. fl. S. 616
9231.

Berninaoverlook saumavél. 12 ára
gömul, nýyfirfarin og með nýju fótstigi.
Ekki mikið notuð. Verð 20 þús. Uppl. í s.
867 9007.

Stóreldhústæki til sölu
Uppþvottavél WD16. Eldavél - Kopal 4
hellur 30x30 Eldavél - Kopal 6 hellur
30x30 Kryddvagn Stálborð 5 stk. (1stk.
190x60 4stk. 290x60) Diskahitarar 2
stk. - Kopal. Stálhillur 5 stk. (1 stk.
270x80 1 stk. 230x80 1 stk. 220x60 1
stk. 270x80 1 stk. 300x60) Nánari upp-
lýsingar um verð og ástand búnaðar
gefur Svavar K. Garðarsson bryti hjá
Sjúkrahúsinu og heilsugæslustöðinni á
Akranesi í síma 430-6251, netfang:
svavar.gardarsson@sha.is

Nýlegt King size hjónarúm til sölu á 50
þús. Upplýsingar í síma 663 4678.

Ísskápur 150 cm m/sérfrysti á 10 þ.,
120 cm á 8 þ. Frystikista og frystiskápur
á 10 þ. Þríhjól á 2 þ. BMX barnahjól á 2
þ. Einnig varahlutir í ýmsa bíla. S. 896
8568.

Til sölu pallskel á styttri skúffuna á GM
pickup árg ‘99 og uppúr. Uppl. í s. 891
8970.

Byggðasafn Reykjanesbæjar auglýsir
eftir líkamsgínum fyrir sýningu sem
opnar 17. júní n.k. Leitað er eftir kven-
og karlmannsbúkum, helst með hár-
kollum. Vinsamlegast hafið samband í
síma 421 3155 eða 865 6160 eða
sendið tölvupóst á vatnsnes@simnet.is

Suzuki Vitara 1997 í skiptum fyrir felli-
hýsi, verð allt að 800 þús. sími 898-
3168 eftir 16:00.

Óska eftir að kaupa einstaklingsrúm,
sjónvarp, þurrkara og dýnur. Uppl. í s.
865 7754 eftir kl. 19.

Ný og notuð heimilistæki, tökum notuð
uppí ný. Kaupum einnig notuð/biluð.
Uppl. í s. 564 4555 & 694 4555. Búbót.
Vatnagörðum 14.

Óska eftir frystikistu sem er í góðu lagi,
ekki mjög stóra. Ekki dýra, helst ókeyp-
is. Uppl. í s. 553 7288 og 892 1891.

Til sölu Quad 303 magnari, formagnari
og tuner. NAD 5000 geislaspilari og KEF
C-60 hátalarar með statífum. S. 552
4299.

Sjónvarps/videoviðgerðir. Afsl. til
elli/öryrkja. Sækjum. Litsýn, Síðumúli
35, s. 552 7095.

Þarftu aðstoð við tölvuna? Viðurkennd-
ur af Microsoft. 10 ára reynsla. S. 616
9153 (Friðrik). Frá kl 8-23.

Tölvuviðgerðir frá 1500 kr.
Heimaþjónusta í hæsta gæðaflokki.
Ókeypis uppsetning á öflugri vírusvörn.
Miðnet, s. 694 6161.

Ódýrar 16 mm járnaklippur. Taska fylg-
ir. Verð kr. 75.000. MÓT ehf. S. 544
4490 www.mot.is

Takið eftir!
Tek að mér allar fatabreytingar og við-
gerðir, merkingar á handklæði, rúmföt
o.fl. Er vön öllum saumaskap. Uppl. í s.
899 4525.

100% Verðvernd!!!!
Venus erotic store. Vorum að fá nýjar 10
og 12 tíma 2ja diska DVD, verð 3.990.
Allar spólur 1990. 3 á 5.000. Venus
Freyjugötu 1 sími 552 2525. www.ven-
us6.is. Sendum í póskröfu um land allt.

Nostra Hreingerningarþjónusta. Tökum
að okkur fyrirtækja-, heimilis-, flutnings-
, stigagangaþrif og teppahreinsanir.
Uppl.578-1450 milli 9 til 17 á virkum
dögum og senda fyrirspurnir á
nostra@nostra.is

Tek að mér regluleg þrif fyrir fyrirtæki,
einnig flutningsþrif. Mikil reynsla, reglu-
semi. Ásta 848 7367.

Orkuboltastelpurnar. Alþrif og hrein-
gerningar. Kvöld- og helgarvinna. S. 663
7366.

Tek að mér þrif í heimahúsum. Er vön
og vandvirk. Upplýsingar í síma 553
4370 & 846 4675. Geymið auglýsing-
una.

Garðsláttur, trjáklippingar, garðaúðun,
beðahreinsun o.fl. Hér færðu alla við-
haldsþjónustu á einum stað fyrir garð-
inn. Garðlist 554-1989 www.gardlist.is .

Trjáklippingar, garðsláttur, garðaúðun
og önnur garðvinna. Nú er tíminn til að
klippa og fá tilboð í garðslátt sumarsins!
Garðar best, ánægðir viðskiptavinir frá
1988.

Garðsláttur, klippingar og önnur garð-
vinna. Sumarkveðja! Draumagarðar
draumagardar@vortex.is

Túnþökur til sölu. Heimkeyrsla í RVK
innifalin. S. 847 5007 grassalan@sim-
net.is

Túnþökusala
Túnþökur til sölu. Gerum tilboð í minni
og stærri verk. Steini.s. 663 6666/663
7666

Túnþökur
Túnþökur og túnþökurúllur til sölu. Tök-
um einnig að okkur þökulaganir. Tún-
þökuvinnslan. Guðmundur s. 894 3000
& Sævar s. 894 3005.

Sláttur-Klipping. Einkalóðir, fjölbýli, fyrir-
tæki. 20 ára reynsla. S. 898 5130 & 587
0130.

Vorfáni.
Hellulagnir, varmalagnir ásamt tenging-
um. Tiltekt í görðum og önnur verk. S.
892 9141 eða 861 9142.

Við skulum slá.......
...og þú slakar á. Tökum að okkur garð-
slátt og önnur garðverk. Sláttumenn, s.
846 0864.

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

Húseigendur: Varist fúskara. Verslið við
fagmenn. Málarameistarafélagið. S. 568
1165.

Málarameistari getur bætt við sig verk-
efnum. Tilboð eða tímavinna. Uppl. í s.
869 3934.

Alhliða meindýraeyðing í heimahúsum
s.s. geitungar, stari, mýs o.fl. S. 898
2801.

Öll meindýraeyðing
fyrir heimili, húsfélög.

S. 822 3710.

Meindýraeyðing

Málarar

Bókhald

Trjáklippingar - garðyrkja.
Klippi tré og runna og felli tré. Fljót

og góð þjónusta. Látið fagmann
vinna verkin.

Jóhannes garðyrkjumeistari, s.
849 3581.

Garðyrkja

Ræstingar

Hreingerningar

Verslun

Ýmislegt

Pallaefni Utanhússklæðn-
ing

Massaranduba, Brasilískur harðvið-
ur

Rifflaður báðum megin, ýmsar
lengdir.

Innviðir-Valdberg ehf.
Smiðjuvegi 36 ( rauð gata)

Sími 564-3636

Til bygginga

Vélar og verkfæri

Tölvur

Sjónvarp

Hljómtæki

Heimilistæki

Óskast keypt

Til sölu

Viðgerðir

SAMLESNAR AUGLÝSINGAR 

Taktu notaðan bíl strax í
Brimborg.
Allt að milljón í afslátt.
Brimborg, öruggur stað-
ur til að vera á.

Jeppakerrur, 
Víkurvagnar

Hvernig væri að skella sér
til Munchen?
Verð frá aðeins 26.600 á
Icelandair.is

Loftræstiviftur – borðviftur 
Fálkinn

DeWalt meistaraverkfæri.
Sindri.

Það eru brjáluð tilboð á
notuðum bílum núna hjá
Brimborg.
Allt á að seljast.
Komdu strax.
Brimborg, öruggur stað-
ur til að vera á.

Slökkvitæki, slökkvitækja-
þjónusta.
Eldvarnamiðstöðin,
Sundaborg.

Allt á að seljast.
Allt að milljón í afslátt.
Brimborg, notaðir bílar.
Brimborg, öruggur stað-
ur til að vera á.

Framlengingarspeglar
Víkurvagnar

Hvernig væri að skella sér
til Köben?
Verð frá aðeins 23.620 á
Icelandair.is

Legur í bíla
Fálkinn

Útskriftargjafir.
Bókabúð Máls og menn-
ingar Laugavegi 18.

Taktu notaðan bíl strax í
Brimborg. Allt á að seljast.
Brimborg, öruggur stað-
ur til að vera á.

Hemlahlutir í bíla
Fálkinn

Geymslubox fyrir
hleðslurafhlöður.
Rafhlöðubúðin Rafborg.

Slökkvitæki, Reykskynjar-
ar, Eldvarnateppi.
Eldvarnamiðstöðin,
Sundaborg

Er þvottavél í þínum
þvottaduftspakka af Milt
fyrir barnið?
Kíktu í Fjarðarkaup.

Hvernig væri að skella sér
til London?
Verð frá aðeins 24.670 á
Icelandair.is

Hleðslurafhlöður.
Rafhlöðubúðin Rafborg.

Hvernig væri að skella sér
til Amsterdam?
Verð frá aðeins 26.790 á
Icelandair.is

Jakkaföt fyrir útskriftina.
Herrafataverslun Birgis,
Fákafeni 11.

Myndavélarafhlöður.
Rafhlöðubúðin Rafborg.

Þráðlaus innbrota og við-
vörunarkerfi, gott verð.
Eldvarnamiðstöðin,
Sundaborg.

Dráttarbeisli
Víkurvagnar

Hvernig væri að skella sér
til Berlínar?
Verð frá aðeins 25.730 á
Icelandair.is
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Búslóðaflutningar og búslóðageymsla.
Stór bíll. Gerum tilboð í flutning út á
land. S. 898 6565. Flutningaþjónusta
Brynjars.

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

892 1565 - Húseignaþjónustan - 552
3611. Lekaþéttingar - þakviðg. - múr-
viðg. -húsakl. - öll málningarvinna - há-
þrýstiþv. -þakþéttiefni (500% teygjanl.).

Þak- og utanhússklæðningar og allt
húsaviðhald. Ragnar V. Sigurðsson ehf.
S. 892 8647.

Glerjun og gluggaviðgerðir
!

Sjáum um öll glerskipti, viðgerðir og
breytingar utanhúss sem innan. Fyrir
húseigendur og húsfélög. Tilboð þér að
kostnaðarlausu. Fagþjónustan ehf, s.
860 1180.

Húsaviðgerðir
Tökum að okkur málningar og viðgerð-
ir inni sem úti. Múr, tré og blikk. Vanir
menn og vönduð vinna. Uppl. í s. 867
4167.

Móðuhreinsun glerja & há-
þrýstiþvottur!

Er komin móða eða raki á milli glerja?
Háþrýstiþvottur húseigna. Móðuhreins-
un, Ólafur í s. 860 1180.

Vantar vanar hendur?
Vönduð vinnubrögð. Sanngjarnt verð.
Ókeypis tilboðsgerð. Smíðalausnir. S.
899 3011.

Húsasmiður auglýsir. Þarftu að láta
skipta um rennur, glerja eða mála þak-
ið. Tilboð, tímavinna. S. 553 2171.

Stífluþjónustan ehf
Losum allar stíflur, hreinsum lagnir.
Röramyndavél. Meindýraeyðing. 20. ára
reynsla S. 554 2255 - 896 5800.

Fjarlægum stíflur úr WC, vöskum og fl.
Röramyndavél og viðgerðir á frárennsl-
islögnum. Stífluþjónusta Geirs, s. 697
3933.

Þarftu aðstoð við tölvuna? Kem á stað-
inn og geri við. Viðurkenndur af
Microsoft. 10 ára reynsla. S. 616 9153 (
Friðrik). Milli kl 8-23 alla daga.

Opið allan sólahringinn. Geri við tölvur
í heimahúsum. Fljót og góð þjónusta.
Viðgerðir og uppsetning. Sími 693
9221. www.tolvuvaktin.is

Ódýrar tölvuviðgerðir. Kem samdægurs
í heimahús. Kvöld- og helgarþjónusta.
695 2095.

Tæknihornið- tölvuviðgerðir og þjón-
usta PC/Mac. Skólavörðustíg 35. Sími
534 1520.

Alspá 908-6440
Óhamingjusöm/samur? Óþarfi! Notaðu
NLP. Einkatímar. 10-22 Y.Carlsson.

Hanna 908-6040
Andleg leiðsögn, miðlun, tarot, spila-
spá, draumar, og huglækningar. Frá kl.
13 til 01. Einkatímar í síma 847-7596

Örlagalínan 908 1800 &
595 2001

Miðlar, spámiðlar, tarotlestur, draum-
ráðningar. Fáðu svör við spurningum
þínum.

908 6116 er spákonan Sirrý. Ástir, fjár-
mál, heilsa. Tímap. í s. 823 6393.

Rafengi Hf. Raflagnaþjónusta. Endurnýj-
un og nýlagnir. Vönduð vinnubrögð. S.
663 7789.

Vatn getur skemmt !! Hringdu í Steina
pípara. S. 699 0100 & 567 9929.

Smávélaviðgerðir: Garðsláttuvélar,
sláttuorf, sláttutraktorar, garðlýsing,
jarðvegsþjöppur, dælur, kerrusmíði,
Gokart þjónusta, keðjusagir, hekkklipp-
ur, rafstöðvar. Vélverk JS S. 554-0661.
www.velaverkjs.is

Loftnetsuppsetningar og -viðgerðir.
Einnig innanhúsviðgerðir. Vönduð
vinna. Loftnetsþjónustan Signal. S. 898
6709.

Endurbæting
Tökum að okkur viðhald á sumarhús-
um, við erum 2, Viðar og Geir. S. 695
6690, 554 0315 & 691 7515.

Brúðkaupsvídeó og DVD. Fagmenn.
Brúðkaupið varðveitt í lifandi myndum.
898-7899 og www.simnet.is/brud-
kaupsvideo

Ódýrir Ódýrir!!
Rafmagnshitaðir nuddpottar, ný send-
ing komin, seinasta seldist upp strax, al-
vöru nuddpottar með 3ja ára verk-
smiðjuábyrgð, Verð frá 450 þ. Hringdu
núna s. 869 6700 og 660 6091.

Missti 10 kg á 12 vk. Þú getur það líka
með Shape Works. Rannveig 862 5920
heilsuval@topdiet.is

Viltu léttast? Auka orku? ShapeWorks er
lausnin. www.321.is s. 577 2777.

Glæný! Skoðaðu arangur.is Þökkum frá-
bærar viðtökur. Lífsstílsráðgjöf s. 586
8786.

Vantar þig pening? 50-100þús kr.
www.diet.is/aukatekjur. Hringdu strax!
Margrét 699-1060

Frábær líðan. Alveg síðan, Herbalife
www.eco.is Erla Bjartmarz erla@eco.is
899 4183.

Viltu léttast? Eða þyngjast? Þú getur það
með Herbalife! Hafðu samband. Ólöf. S.
861 5356, olsiar@hotmail.com

Spænskukennsla Aðstoða fólk sem vill
læra spænsku. Uppl. í síma 6983335

Flugöryggisfundur, fimmtudaginnn 26.
maí á Loftleiðum kl. 20.00. Sjá nánar á
www.flugmal.is

Ertu að leita að ekta amer-
ísku rúmi?

Rekkjan, Skipholti 35. Sími 588 1955.

Hjónarúm til sölu, tvær dýnur sem má
renna saman. Verð 25 þús. Upplýsingar
í síma 552 0333.

Mjög vel með farið sófaborð og horn-
borð með glerplötu, í Rococco stíl. Verð
18 þús. fyrir bæði borðin. S. 821 2223.

Búslóð til sölu. Ísskápur, sófasett, rúm,
kommóða, stofuinnrétting, skrifborð,
hillur ofl. Upplysingar i 897 6246 og
http://www.mezzoforte.com/auglys-
ing.html

Til sölu borðst.borð m/ 6 stólum út-
skorið úr harðvið. Nýtt. 110 þús. S. 861
8277.

2ja sæta svartur leðursófi á 15 þús., og
borðstofuborð + 4 stólar á 5 þús. Uppl.
í s. 663 7143.

Til sölu hillusamstæða h. 186, b 162 og
fataskápur h. 203, b, 152, D 60. Gott
verð. Uppl. í s. 820 4064.

DVD-Denon 3910 OG AVR-Denon
3805. SONY-F828, 8 millj. Pixell. Allt
nýtt í pakkanum. S. 824 0944.

Nýleg þvottavél til sölu. Uppl. í s. 849
7618.

Allar viðgerðir, leðurviðgerðir og breyt-
ingar. Styttum buxur meðan beðið er.
Saumsprettan v. Ingólfstorg. S. 552
0855.

Önnumst viðgerðir á barnavagnahjól-
um. Eigum dekk og slöngur á lager.
Borgarhjól, Hverfisgötu 50. S. 551-5653

AU-PAIR Í HELSINKI
Fjölskylda með 3 börn sem býr í
Helsinki Finnlandi er að leita af Íslenskri
AU-PAIR frá ágúst 2005. Ef þú hefur
áhuga hafðu samband með tölvupósti í
netföngin: p_storgard@hotmail.com jo-
han.storgard@svenskateatern.fi

CROFT léttbúr fyrir hunda. Pantanir
óskast sóttar. Dýrabær Hlíðasmára 9
Kóp. Op má-fös 13-18. Lau 11-15. Sími
553-3062.

NUTRO - 30 % afsláttur!
Þurrfóður fyrir hunda og ketti í hæsta
gæðaflokki. Full búð af nýjum vörum.
30% afsl. af öllu. Opið mán. til föst. 10
til 18, laugard. 10 til 16, sunnd. 12 til
16. Tokyo Hjallahrauni 4. Hfj. S. 565
8444.

Chihuahua hvolpar til sölu. Upplýsingar
í síma 868 6058 & 551 9637.

Frá HRFÍ
Árleg sumarsýning fer fram helgina 24.-
26. júní í reiðhöll Gusts í Kópavogi.
Nánari uppl. og skráning er á vefsíðu
HRFÍ www.hrfi.is Einnig er hægt að skrá
á skrifstofu eða í s. 588-5255. Skráning-
arfrestur rennur út föstud. 27. maí.

Fallegir, vel kassavanir kettlingar, fást
gefins. Uppl. í s. 566 7517 & 893 6579.

Yndislegir kettlingar fást gefins, eru
kassavanir. Uppl. í s. 867 8268.

Hreinræktaðir Boxer hvolpar til sölu, til-
búnir til afhendingar. V. 100 þ. S. 845
3789 & 659 9696.

Ódýrir Ódýrir!!
Rafmagnshitaðir nuddpottar, ný send-
ing komin, seinasta seldist upp strax, al-
vöru nuddpottar með 3ja ára verk-
smiðjuábyrgð, Verð frá 450 þ. Hringdu
núna í s. 869 6700 og 660 6091.

Til sölu þvottavél, eldhúsborð og stólar,
hjónarúm, skrifborð ofl. Uppl. í s. 895
0502.

Íslendinga afsláttur!
Hótel Vík í Síðumúla hefur um að ráða
stór og falleg hótelherbergi og íbúðir f.
allt að 5 manns. Sími, sjónvarp og frítt
internet á bar. Hótel Síðumúli s.: 588-
5588 / www.hotelvik.is

Reiðskólinn Hrauni
www.mmedia.is/hrauni Uppl. 897
1992 10-15ára Bókið fyrir sumarið.

Stóðhestar til notkunar
Sörlatungu í Holtum

Rangárþ
Faðir Fáfnir frá Fagranesi og móðir
Blökk frá Tungu.Þokki frá Sörlatungu
Tölt. 8,5 Brokk. 8,5 Stökk. 8,5 Vilji og
Geðsl. 8,5 Fegurð í reið 9,0 Kostir 8,03
Sköpul.7,91. Verð á folatolli kr. 25.000
Uppl. Þorgrímur og Sólveig s. 892 1270
og 892 1271.

Stóðhestar til notkunar
Sörlatungu í Holtum

Rangárþ
Faðir Stormur frá Stór-Hól og móðir
Orka frá Tungu. Segull frá Sörlatungu
Tölt. 9.0 Brokk 8,5 stökk 9,0 Vilji og
geðsl. 8,5 Fegurð í reið 8,5 kostir 8,06
sköpul. 7,93. Verð á folatolli kr. 25.000
Uppl. Þorgrímur og Sólveig s. 892 1270
og 892 1271.

Hestamennska

Gisting

www.sportvorugerdin.is

Fyrir veiðimenn

Ýmislegt

Dýrahald

Barnagæsla

Barnavörur

Fatnaður

Heimilistæki

Húsgögn

Flug

Kennsla

Fæðubótarefni

Heilsuvörur

Önnur þjónusta

PÍPULAGNIR
VIÐGERÐAÞJÓNUSTA.

Nýlagnir/ breytingar
almennt viðhald.

Sími 897 6613. Gísli Steingríms-
son. Löggiltur pípulagningar-

meistari.

Viðgerðir

Rafvirkjun

Spádómar

Tölvur

Stífluþjónusta

Eignarviðhald SF
Steypuviðgerðir, lekavandamál, þak-

rennuupsetningar, þakásetningar,
þak-og gluggamáling. Trésmíða-

vinna. Tilboð og tímavinna.
Áratugareynsla og fagmennska.

S. 854 7449, 864 7449 og 565
7449

Húsaviðhald

Búslóðaflutningar
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SMÁAUGLÝSINGAR

Lítil 50 fm., íbúð til leigu á Álftanesi.
Laus um mánaðarmótin ágúst/sept.
Sími 699 7887.

55 fm, 2ja til 3ja herb. íb. í tvíbýli, kjall-
ari, sérinng. Róleg gata í 105. Reyklaus,
tryggingav., verð 60 þús. á mán. Laus 1.
júní - 15. ágúst. Uppl. í s. 895 5509.

Leigjandi óskast frá og með 1. júní. 2ja
herbergja íbúð með garði. Upplýsingar í
síma 846 7579.

Til leigu góð 3ja herb., íbúð á svæði
104. Með húsbúnaði. Leigutími frá 1.
júní - 1. sept. Uppl. í s. 588 7432.

22ja ára stúlka óskar eftir 1-2ja herb.
íbúð sem fyrst. Reyklaus. Uppl. í s. 661
4496 Silvía.

Óska eftir 2ja herb. eða stúdíóíbúð á
Reykjav.sv. Uppl. í s. 892 5527.

Karlmaður óskar eftir einstaklingsíbúð.
Upplýsingar í síma 844 1438.

26 ára reglusamur húsasmiður, óskar
eftir 2 til 3 herb. íbúð til leigu í Hfj. Uppl.
í s. 697 7399.

Ungt par með barn og innikött óskar
eftir íbúð um mán.mót. júlí/ágúst.
Greiðslugeta hámark 75 þús. S. 869
8895 Einar.

Reyklaus og reglusöm ung kona óskar
eftir íbúð til leigu á höfuðborgarsvæð-
inu. Greiðslugeta á bilinu 40 til 60 þús-
und á mánuði. Skilvísum greiðslum
heitið. Nánari upplýsingar í síma 849
2689.

GISTING í REYKJAVÍK
Sérhús með öllum búnaði + heitur
pottur, svæði 105.Svefnpláss fyrir
8.manns.Sími 588 1874.
www.toiceland.net

Rafgirðingaefni.
Allt til rafgirðinga, staurar, vír, spennu-
gjafar, 220V, 12V og 9V einnig sólarraf-
hlöður, leiðarar, einangrar, randbeitar-
girðingar o.fl. ATH. Góðar leiðbeiningar
í Vörulista Vélaborgar..Vélaborg Krók-
hálsi 5F 110 Rvk, 414 8600, Njarðarnesi
2, 603 Ak, 464 8600.

Tónlistarmenn um þrítugt leita að hús-
næði fyrir einkahljóðver. Allt kemur til
greina. Skilvísi og góðri umgengni heit-
ið. Guðmundur S. 692 1114 Páll S. 660
3302.

Starfsmaður í mötuneyti óskast til sum-
arafleysinga. Upplýsingar í síma 555
4711.

Aukavinna-uppgrip
Okkur vantar duglegt símasölufólk á
öllum aldri 2-3 kvöld í viku. Uppl. í s.
511 4501 Ístal ehf.

Papinos Pizza. Okkur vantar fólk til
starfa, nánari uppl. í Núpalind 1 og
Reykjavíkurvegi 62.

Brautarstöðin
Skyndibiti og sjoppa. Starfsfólk óskast.
Vinnutími 11-17 virka daga. Ath. ekki
sumarvinna. Viljum bara kraftmikið fólk
með ábyrgðartilfinningu. Upplýsingar
gefur Hinrik á staðnum. Brautarstöðin
Ármúla 42.

Bp Hótelíbúðir óska eftir starfsfólki í
mótttöku og næturvörð unnið er á
vöktum Hæfniskröfur. Þú ert með góða
framkomu og þjónustulund. Einhverja
tölvukunáttu. Talar og skrifar ensku og
eitt norðulandamál/þýsku. Við bjóðum
spennandi starf á nýju Hóteli og laun
eftir samkomulagi. Upplýsingar hjá hót-
elstjóra í síma 540 9700 eða 863 0403
.

Pítan Skipholti 50c.
Óskar eftir starfsfólki í kvöld, helgar-
vinnu og fullt starf . Bæði í eldhús og
sal. Góð laun í boði. Framtíðarstarf. Um-
sóknareyðublöð á staðnum eða á pit-
an.is.

Bakarí
Starfskraftur óskast til afgreiðslustarfa í
bakarí í Kópavogi hálfan daginn og aðra
hvora helgi, ekki yngri 20 ára, helst
reyklaus. Uppl. í s. 820 7370.

Sumarstarf.
Verktakafyrirtæki óskar eftir að ráða
sumarstarfsmenn til vinnu. Meirapróf
æskilegt. Umsóknir sendast á vegam-
al@simnet.is

Glænýtt magnað tækifæri í hátækniiðn-
aðinum. Upplýsingar í s. 844 1268

Kvöld og næturvinna
Subway Austurstræti, vantar fólk í kvöld
og helgarvinnu.. Leitum að jákvæðu og
lífsglöðu fólki með mikla þjónustulund.
Hægt er að sækja um á subway.is Nán-
ari upplýsingar í síma 696-7006. Aðeins
18 ára og eldri. Vantar einnig í dyra-
vörslu aðra hvora helgi. 

Afgreiðslufólk óskast. Hlutastörf.
Mokka-kaffi Skólavörðustíg 3a.

Vantar fólk sem hefur áhuga á heilsu og
aukatekjum. www.heilsufrettir.is/auka-
tekjur

Vantar starfskraft í lagnavinnu/jarð-
vinnu. S. 896 4570.

Óska eftir verkamanni og starfsmanni
til ræstingar. Vinnutími 8-17. Tímabund-
in vinna. Uppl. gefur Sigurður í s. 699
2626.

Starfskraftur óskast í sveit í 4-6 vikur til
að sinna innistörfum og barnapössun,
má hafa með sér börn. Upplýsingar í
síma 451 2277 & 853 3338.

Múrklæðning Ehf óskar eftir múrara til
starfa. Mikil vinna framundan. Uppl. í
síma 848 2576.

Jamesbönd/Heimabíó
Óska eftir starfsfólki, 20 ára og eldri í
kvöld- og helgarvinnu. Upplýsingar á
staðnum virka daga milli 9 og 18,
Jamesbönd Skipholti 9 eða Heimabíó
Njálsgötu 49.

Óskum eftir starfsfóki í aukavinnu við
úthringistörf. Nánari upplýsingar er gef-
ið í síma 694 9614 milli klukkan 17:00
til 21:00. Markaðssamskipti ehf.

Pizza Höllin í Mjódd
Óskar eftir bílstjóra - bakara í fullt starf
og hlutarstarf. Umsóknareyðublöð
liggja á staðnum.

Pizza Höllin Dalbraut
Óskar eftir að ráða starfsfólk á síma og
í útkeyrslu. Umsóknareyðublöð á
staðnum Pizzahöllin Dalbraut 1.

Pizza Höllin JL Húsinu
Óskar eftir að ráða starfsfólk í afgreiðslu
og bakara til að sjá um aðra hvorra
helgi. Umsóknareyðublöð á staðnum.

Vantar ábyggilegan starfskraft í sölu-
turn. Heilsdags, hálfsdags, hlutavinna
og helgarvinna í boði. Góð laun í boði.
Uppl. í s. 864 4600.

Verkafólk
í byggingariðnaði óskast. Mikil vinna.
Getum einnig tekið sumarfólk. Sími
896 1018.

34ra ára harðduglegur húsasmíðanemi
óskar eftir að komast á samning. Get
byrjað strax. S. 864 0453, Sveinbjörn.

Ný tækifæri í Network marketing! Gríð-
arlega spennandi og miklir tekjumögu-
leikar. S. 8988848.

Fartölvunni minni, Powerbook G4, var
stolið á Kjarvalsstöðum 22. maí síðast-
liðinn. Á tölvunni eru mjög mikilvæg
gögn sem ég þarf nauðsynlega. Ég vil
kaupa hana aftur eða borga fundar-
laun. Hún er merkt ögn á með límmið-
um. Vinsamlegast hafið samband í
síma 695 1361 (Agga).

Endurfundir í Viðey 28. maí nk. Nánari
upplýsingar gefur Heiða Dögg Jónsdótt-
ir (6Y) s. 698 9045 http://mr95.galdr-
ar.com

Ýmislegt

Tilkynningar

Viðskiptatækifæri

Atvinna óskast

RAFVIRKJAR
Rafvirkjar óska eftir rafvirkjum til

starfa sem allra fyrst.
Upplýsingar í síma 660 0300

Morgunverður Hótelstarf.
Óskum eftir að ráða starfskraft til
framreiðslu og tiltektar á morgun-

verði.
Í boði er fjölbreytt, ágætlega launað
uþb. 80% starf á góðum og traust-
um vinnustað, þar sem góð þjón-

usta skiftir höfuðmáli.
Við leitum að morgun-hressum,

stundvísum einstaklingi, sem helst
býr í nágrenni við Hótelið, á gott
með mannleg samskifti og hefur

áhuga eða amk. einhverja þekkingu
á matagerð.

Daglegur vinnutími er frá kl. 07.00
til 15.00, jafnt virka daga og helgar,
unnið er á vöktum, frí aðra hverja

helgi.
Allar nánari upplýsingar veitir

Bjarni á staðnum eða í síma 511
6200.Hótel Óðinsvé, Þórsgötu 1,

við Óðinstorg. Sími 511 6200.

Múrarar óskast til starfa
Mikil vinna framundan í úti og inni

pússningu.
Granat Múr uppl. í s:866 6291

Atvinna í boði

Atvinnuhúsnæði

Sumarbústaðir

Gisting

Geymsluhúsnæði

Húsnæði óskast

Húsnæði í boði

Ýmislegt

Ef þú hefur áhuga að slást í hóp blaðbera hafðu þá
endilega samband í síma 5858330. 
Okkur vantar blaðbera í eftirtalin hverfi: 
Á virkum dögum: 
101-13 Laugavegur

Snorrabraut
101-17 Bárugata

Stýrimannastígur
101-39 Bjarkargata

Hringbraut
Suðurgata
Tjarnargata 

101-45 Blómvallagata
Brávallagata
Hofsvallagata
Hringbraut
Ásvallagata

101-47 Laugavegur
101-49 Aðalstræti

Lækjargata
Tryggvagata 

103-01 Efstaleiti
Miðleiti
Ofanleiti

104-02 Brúnavegur
Dyngjuvegur 
Kleifarvegur
Kleppsvegur
Vesturbrún 

104-08 Langholtsvegur
104-09 Langholtsvegur
104-14 Drekavogur

Hlunnavogur
Njörvasund
Sigluvogur

104-23 Goðheimar
105-02 Flókagata

Hrefnugata
Kjartansgata 

105-04 Háteigsvegur
105-07 Flókagata
105-12 Langahlíð

Skaftahlíð
105-47 Flókagata

Skeggjagata 
107-01 Hringbraut
107-02 Reynimelur
107-04 Einimelur

Hofsvallagata
Melhagi 

107-07 Birkimelur
Reynimelur
Víðimelur

107-17 Kaplaskjólsvegur
Nesvegur

108-27 Hæðargarður
Hólmgarður

109-13 Hagasel
Heiðarsel
Hjallasel

109-20 Lindarsel
Látrasel
Lækjarsel
Melsel
Mýrarsel

109-21 Holtasel
Hryggjarsel 
Hæðarsel

109-27 Stafnasel
Stallasel
Stapasel
Staðarsel
Steinasel
Stekkjarsel

109-28 Brekkusel
Dalsel

109-35 Seljabraut
110-03 Hraunbær
112-36 Bakkastaðir
112-44 Logafold
112-46 Laufrimi
112-49 Frostafold 
170-05 Fornaströnd 

Látraströnd
Víkurströnd

200-15 Hjallabrekka
Laufbrekka
Lundur
Nýbýlavegur

200-26 Hvannhólmi
Starhólmi
Stórihjalli
Vallhólmi 

200-48 Kársnesbraut
Litlavör

200-58 Auðbrekka
200-59 Melaheiði

Tunguheiði 
Álfhólsvegur

210-04 Kríunes
Súlunes
Þernunes

210-30 Hlíðarbyggð
Lyngmóar 

220-30 Hvammabraut
Klausturhvamm.
Kvíholt 
Staðarhvammur
Túnhvammur

220-31 Brekkugata
Lækjargata
Suðurgata

220-33 Hringbraut
Reynihvammur
Strandgata

220-42 Brattholt
Bæjarholt
Háholt
Suðurholt

220-55 Suðurgata
221-10 Berjahlíð

Birkihlíð
Bjarmahlíð
Brekkuhlíð
Efstahlíð
Stekkjarberg

230-21 Aðalgata
Hringbraut
Kirkjuteigur
Melteigur

240-04 Baðsvellir
Selsvellir
Ásvellir

240-05 Blómsturvellir
Efstahraun
Gerðavellir
Hólavellir
Höskuldarvellir

Iðavellir
Litluvellir
Sólvellir

240-06 Arnarhraun
Borgarhraun
Leynisbraut
Leynisbrún
Staðarhraun

240-07 Dalbraut
Hellubraut
Sunnubraut
Vesturbraut 
Víkurbraut

240-09 Glæsivellir
Skipastígur
Árnastígur

250-04 Heiðarbraut
Klapparbraut
Lyngbraut 
Urðarbraut
Valbraut 
Ósbraut

810-03 Brattahlíð
Dynskógar
Klettahlíð
Laufskógar

Um helgar: 
101-04 Bragagata

Nönnugata
101-09 Barónsstígur

Eiríksgata
Leifsgata

101-11 Frakkastígur 
Skúlagata

101-16 Grettisgata
Vitastígur 

101-20 Framnesvegur 
101-21 Blómvallagata

Brávallagata
Hringbraut
Ljósvallagata
Ásvallagata

101-22 Hávallagata
Túngata

101-27 Eggertsgata 
101-34 Aðalstræti

Garðastræti
Grjótagata
Mjóstræti
Vesturgata 

101-37 Hólavallagata
Suðurgata
Túngata

101-38 Sólvallagata
101-39 Bjarkargata

Hringbraut
Suðurgata
Tjarnargata 

101-45 Blómvallagata
Brávallagata
Hofsvallagata
Hringbraut
Ásvallagata

101-46 Baldursgata
101-50 Vesturgata 
103-01 Efstaleiti

Miðleiti
Ofanleiti

103-03 Hvassaleiti
103-05 Kringlan
104-03 Laugarásvegur

Sunnuvegur
104-04 Laugarásvegur
104-05 Austurbrún
104-07 Langholtsvegur
104-10 Kleppsvegur
104-14 Drekavogur

Hlunnavogur
Njörvasund
Sigluvogur

104-25 Drekavogur
Efstasund

104-26 Dalbraut
Selvogsgrunn 
Sporðagrunn 

104-29 Kambsvegur
Ásvegur

104-31 Langholtsvegur
104-32 Kleppsvegur
105-04 Háteigsvegur
105-07 Flókagata
105-09 Nóatún

Skipholt
Stangarholt
Stúfholt

105-12 Langahlíð
Skaftahlíð

105-15 Stigahlíð
105-19 Drápuhlíð

Mávahlíð
105-20 Eskihlíð
105-22 Drápuhlíð
105-24 Miðtún

Samtún
105-25 Hátún
105-31 Bugðulækur

Kirkjusandur
Laugalækur

105-37 Bólstaðarhlíð
Langahlíð
Úthlíð

105-38 Gullteigur
Hraunteigur
Sundlaugavegur

105-40 Hamrahlíð
Stigahlíð

105-45 Mávahlíð
105-49 Hátún

Miðtún
107-10 Dunhagi 

Fálkagata
Smyrilsvegur
Þrastargata

107-12 Fornhagi 
Kvisthagi 
Neshagi 

107-16 Frostaskjól 
107-17 Kaplaskjólsvegur

Nesvegur
107-18 Eiðistorg

Skeljagrandi 
Öldugrandi 

107-23 Kaplaskjólsv. 
Reynimelur

107-28 Nesvegur
Sörlaskjól

108-20 Langagerði
108-30 Grundarland

Haðaland
Helluland
Hjallaland

108-33 Búland
Dalaland
Efstaland

108-41 Kjarrvegur
Markarvegur

109-03 Kóngsbakki
Leirubakki

109-13 Hagasel
Heiðarsel
Hjallasel

109-18 Kaldasel
Kleifarsel

109-28 Brekkusel
Dalsel

110-01 Fagribær 
Glæsibær
Heiðarbær
Ystibær 

110-04 Hraunbær
110-18 Birtingakvísl 

Bleikjukvísl
Bröndukvísl
Stangarhylur

110-21 Mýrarás
Selásbraut
Skógarás

110-22 Deildarás
Eyktarás

111-08 Austurberg
Jórufell

111-27 Austurberg
Háberg

112-01 Bláhamrar
Dverghamrar
Dyrhamrar
Geithamrar

112-03 Krosshamrar
Leiðhamrar
Rauðhamrar

112-08 Fannafold 
112-09 Fannafold 
112-23 Viðarrimi 
112-25 Dísaborgir 

Álfaborgir 
112-50 Logafold

Reykjafold
113-03 Kristnibraut
170-03 Selbraut

Skerjabraut
170-05 Fornaströnd 

Látraströnd
Víkurströnd

190-01 Hafnargata
Hólagata
Mýrargata
Vogagerði 

190-03 Brekkugata
Fagridalur 
Hofgerði
Hvammsdalur
Hvammsgata
Leirdalur
Suðurgata

200-02 Kópavogsbraut
200-05 Borgarholtsbr. 

Hlégerði
Suðurbraut

200-07 Kópavogsbraut
Sunnubraut
Þinghólsbraut

200-10 Holtagerði
200-11 Hraunbraut

Kársnesbraut
200-13 Helgubraut

Sæbólsbraut
200-14 Huldubraut

Marbakkabraut
200-15 Hjallabrekka

Laufbrekka
Lundur
Nýbýlavegur

200-18 Álfhólsvegur
200-21 Aspargrund 

Birkigrund 
200-30 Fagrihjalli 

Hlíðarhjalli
200-32 Bakkahjalli

Blikahjalli
Brekkuhjalli

200-36 Skálaheiði
Álfaheiði

200-37 Digranesheiði 
Gnitaheiði
Lyngheiði 

200-40 Hlíðarhvammur
Hlíðarvegur
Vogatunga 

200-41 Álfhólsvegur
200-47 Brekkuhvarf 

Dimmuhvarf 
Grundarhvarf 
Melahvarf 

200-54 Álfhólsvegur
200-56 Þinghólsbraut
200-57 Bakkabraut

Hafnarbraut
Vesturvör 

200-59 Melaheiði
Tunguheiði 
Álfhólsvegur

201-09 Kaldalind
Krossalind
Kópalind

201-11 Galtalind
201-14 Björtusalir 

Ársalir
201-15 Dynsalir

Fensalir 
Forsalir 

201-22 Fjallalind
Funalind 

201-27 Lómasalir
203-01 Ennishvarf 

Álfahvarf 
Álfkonuhvarf 

210-02 Hegranes 
Tjaldanes 

Ofl. Ofl

Runól fur Gunnlaugsson • lögg.  faste ignasal i

www.hofdi.is 

SÍMI 565 8000 
SÍMI 533 6050
Bæjarhraun 22
Suðurlandsbraut 20

ENGJASEL 87 3.HÆÐ 

Í kvöld býðst þér og þínum að skoða þessa gullfallegu 90 fm 3-

ja herbergja íbúð. Íbúðin er á 3.hæð og henni fylgir stæði í bíla-

geymslu. Hér er frábær íbúð á einkar barnvænum stað. Róbert

tekur vel á móti ykkur. Verð 17,3 millj.
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Skógarhjalli 23 suðurhlíðum Kópavogs. Tvennar yfirbyggðar svalir. Ákaflega
falleg lóð. Frábært útsýni. Réttur til að byggja mjög stóran bílskúr. Stór-

glæsileg eign - sjón er sögu ríkar 
„Sölufulltrúar Þingholts verða á staðnum“. 

BORGARTÚN 20 • 105 REYKJAVÍK • SÍMI 590 9500

Ella Lilja Sigursteinsdóttir
lögg. fasteignasali

Skógarhjalli 23
Opið hús í dag milli kl. 18:00 - 19:00

Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar

Stjórnunarstöður
í leikskólum

Aðstoðarleikskólastjóri við 
leikskólann Álfastein.
Leikskólinn er fjögurra deilda og eru starfsaðferðir
byggðar á framfararstefnu John Dewey. 

Aðstoðarleikskólastjóri við 
leikskólann Álfaberg.
Leikskólinn er tveggja deilda og byggjast starfsað-
ferðir á að rækta með barninu sterka sjálfsímynd,
félagslega hæfni og trú á eigin getu.

Leitað er að metnaðarfullum einstaklingum sem eru
tilbúnir til að leiða áfram og taka þátt í góðu 
faglegu samstarfi í skólunum og hafa að leiðarljósi
að gott leikskólastarf má ávallt bæta. 

Menntunar- og hæfniskröfur
• Leikskólakennarapróf. 
• Framhaldsmenntun eða reynsla á sviði stjórnunar

æskileg.
•  Frumkvæði og samstarfsvilji.
•  Góðir skipulagshæfileikar.
•  Hæfni í mannlegum samskiptum.
• Sé reiðubúinn til að leita nýrra leiða í leikskóla

starfi.
• Hafi áhuga og/eða reynslu til að leiða þróunar

starf í átt að einstaklingsmiðuðu námi.

Umsókninni skal fylgja greinargóð skýrsla um störf
umsækjenda og menntun, stjórnunarreynslu og
hver þau verkefni sem hann hefur unnið við og
varpað geta ljósi á færni hans til að sinna stjórnun-
arstarfi.

Allar upplýsingar um stöðurnar veitir Magnús 
Baldursson, fræðslustjóri í síma 585 5800, 
magnusb@hafnarfjordur.is

Umsókn ber að skila á Skólaskrifstofu Hafnarfjarðar,
Strandgötu 31, 220 Hafnarfjörður og er umsóknar-
frestur til og með 2. júní.

Laus er til umsóknar staða 
skrifstofufulltrúa Súðavíkurhrepps

Skrifstofufulltrúi sér um launamál sveitarfélags-
ins, útgáfu þjónustureikninga, skráningu og 
umsjón með fasteignagjöldum, umsjón með
innheimtumálum, skráningu í Lóðs, almenn
skrifstofustörf o.fl.

Um er að ræða 75% starf. Yfirmaður skrifstofu-
fulltrúa er sveitarstjóri.

Hæfniskröfur:
Skrifstofufulltrúi skal hafa haldgóða tölvukunn-
áttu, góða þjónustulund og æskilegt er að 
viðkomandi hafi haldgóða reynslu af 
skrifstofustörfum.

Um tímabundið starf er að ræða vegna fæðingar-
orlofs, til loka ágúst 2006.

Nánari upplýsingar veitir sveitarstjóri í síma 
456 4912. (netfang: omar@sudavik.is)

Umsóknum skal skila inn á skrifstofu
Súðavíkurhrepps, Grundarstræti 3. fyrir 31. maí
nk. merkt: Skrifstofufulltrúi.

Sveitarstjóri

Sverrir Kristjánsson
Lögg. fasteignasali • Gsm 896 4489

Opið virka daga frá kl. 09:00-18:00. www.fmg.is
Sími 575 8585 – Spönginni 37 –  112 Reykjavík

Til sölu eða leigu. 
Fallegt timburhús byggt árið 1905. Jarðhæð
með sér inngangi ca. 132,8 fm, þaðan er
innangengt í bílskúr sem er 34,9 fm. og inn-
réttaður sem skrifstofa. 1. hæð er með sér
inngangi, 81,3 fm, góðar svalir. 85,1 fm ris-
hæð með sérinngangi og mikilli lofthæð, fal-
legum kvistum og stórum suðursvölum. Fal-
leg eign, laus fljótt.

Starfsmenn óskast
Óskum eftir að ráða laghenta
menn til starfa í verksmiðju 

okkar í Hafnarfirði. 
Upplýsingar í síma 555-1027.

Trefjar ehf.
Hjallarhrauni 2, Hafnarfirði



Haustakur

Hvannakur

Hjálmakur

Jafnakur

Krossakur

Kaldakur

Kornakur

Nánari upplýsingar um lóðirnar, stærðir þeirra og nýtingu, einnig upplýsingar 
um hvernig væntanlegir kaupendur bera sig að við tilboðsgerð er að finna á 
vefsíðu Akralands www.akraland.is  

Þar er einnig að finna nauðsynleg gögn sem tilboðsgjafar þurfa að kynna sér, 
s.s. tilboðsskilmála, tilboðsskrá og sölu- og skipulagsskilmála.

23 lóðir í Akrahverfi, Garðabæ.

Byggingarhæfar á haustmánuðum 2005.

Tilboðum skal skila eigi síðar en 
föstudaginn 3. júní kl. 15:00.

Tilboðum skal skila á skrifstofu Akralands þar sem allar 
nánari upplýsingar eru veittar um lóðirnar. 
Fasteignasölurnar Borgir og Eignamiðlun munu einnig 
annast milligöngu um sölu lóðanna og geta þeir sem hafa 
áhuga snúið sér þangað.

gullmolinn á höfuðborgarsvæðinu

Akraland ehf, Kringlunni 4-12, 103 Reykjavík

sími 599 4000, fax 599 4001 

Tilboðsfrestur útrunninn,
var 20. maí

Tilboðsfrestur 03. júní

hz
et

a

www.akraland. is

Síðar i  h lut i

Kemur á föstudaginn
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MESTA HÆKKUN

ICEX-15   4.012

KAUPHÖLL ÍSLANDS [ HLUTABRÉF ]

Fjöldi viðskipta: 296
Velta: 3.037 milljónir

-1,53%

MESTA LÆKKUN

MIÐVIKUDAGUR  25. maí 2005  

Actavis 43,00 -4,44% ... Atorka 6,00 –
... Bakkavör 34,00 -0,58% ... Burðarás 14,10 -2,08% ... FL Group 14,30 -
2,39% ... Flaga 5,00 -0,60% ... Íslandsbanki 13,15 -1,13% ... KB banki
522,00 -1,32% ... Kögun 61,80 -0,48% ... Landsbankinn 16,10 -1,83% ...
Marel 56,00 -0,88% ... Og fjarskipti 4,16 -1,19% ... Samherji 12,10 – ...
Straumur 11,70 -1,27% ... Össur 79,00 -1,25%

Tryggingamiðstöðin -4,55%
Actavis -4,44%
FL Group -2,39%

HLUTABRÉF Í ÚRVALSVÍSITÖLU:

Umsjón: nánar á visir.is

Yfirdráttarlán heimilanna eru
orðin jafnhá og þau voru áður en
bankarnir komu inn á íbúðalána-
markaðinn í ágúst á síðasta ári.
Frá lokum febrúar hafa yfirdrátt-
arlánin aukist um 2,2 milljarða að

því er kemur fram í Vegvísi
Landsbankans.

Alls skulda heimilin um 60,5
milljarða í yfirdráttarlánum. Ger-
ir það nærri 206 þúsund krónur á
hvert mannsbarn. - eþa

Fyrsti ársfjórðungur
alltaf verstur.

Í dag birtir FL Group uppgjör
fyrsta ársfjórðungs og er gert ráð
fyrir tapi á rekstri félagsins. Ís-
landsbanki er bjartsýnastur og
spáir félaginu einungis 11 millj-
óna króna tapi.

Fyrsti ársfjórðungur er ávallt
sá erfiðasti í rekstri flugfélaga.
Gengishagnaður af hlutafjáreign í
easyJet nam rúmlega einum millj-
arði á fyrsta ársfjórðungi og er
því tapið minna en ella. 

- dh

Áform SPRON um kaup á 80 pró-
senta hlut í Hringi eignarhaldsfé-
lagi, sem er eignarhaldsfélag utan
um rekstur Allianz á Íslandi, hafa
farið út um þúfur.

„Ástæða þessarar ákvörðunar
eru skilyrði sem Allianz í Þýska-
landi og eigendur Hrings eigna-
haldsfélags bundu samþykki sitt
við og SPRON taldi sig á þessu

tímapunkti ekki geta gengið að,“
segir í tilkynningu frá Hringi
eignarhaldsfélagi. Eigendur
Hrings höfðu samþykkt tilboð
SPRON í Allianz snemma í maí. 

Eigendur Hrings eignarhalds-
félags eru meðal annars Baugur
Group, Sparisjóður Kópavogs og
nokkrir einstaklingar.

- eþa

Yfirdrátturinn hækkar enn

FL Group spá› taprekstri

SPRON kaupir ekki Allianz

DR. DIRK HERMANN, EINN FRAMKVÆMDASTJÓRA ALLIANZ Í ÞÝSKALANDI Þjóðverjarnir
og eigendur Hrings eignarhaldsfélags settu skilyrði fyrir kaupunum sem SPRON var ekki
tilbúið að fallast á.

SPÁ UM AFKOMU FL GROUP –
Í MILLJÓNUM KRÓNA:
Íslandsbanki -11
KB banki -341
Landsbanki -226



Tvenn stór tímamót ber upp á
sama tíma hjá Gunnari Einars-
syni. Í gær tók hann við lykla-
völdum í Garðabæ af fráfarandi
bæjarstjóra Ásdísi Höllu

Bragadóttur, og í dag er hann
fimmtugur. „Það er stór dagur
að taka við bæjarstjórastarfinu.
Það fylgir því ákveðin ábyrgð,
tilhlökkun og kvíði,“ segir

Gunnar sem finnst það svipuð
tilfinning að verða fimmtíu ára
því þeir sem hafi náð fimmtugs-
aldri eigi að hafa öðlast
ákveðna lífsvisku og þroska.

25. maí 2005  MIÐVIKUDAGUR

IAN MCKELLEN (1939- )
á afmæli í dag.

Hlakkar til og kvíðir fyrir
TÍMAMÓT: GUNNAR EINARSSON, NÝR BÆJARSTJÓRI GARÐABÆJAR, 50 ÁRA

„Stærsti kostur þess að leika í Hringadróttins-
sögu var að kynnast Nýja-Sjálandi. Fólkið þar
var dásamlegt og ekkert í líkingu við Ástrali.“

Breski stórleikarinn er ein af kanónum enskrar leiklistar og 
á að baki hlutverk á borð við Ríkharð þriðja, Makbeð og 

vitaskuld Gandálf í Hringadróttinssögu.

timamot@frettabladid.is

MEÐ GRÍSABLÖÐRU OG VÖLUSPÁ Ásdís Halla gaf Gunnari þessa öskju úr grísablöðru þegar hann tók við af henni sem bæjarstjóri
Garðabæjar í gær. Í öskjunni er sauðavala sem bera á upp að vanganum, þylja ákveðinn texta og spyrja spurningar. Svarið fer síðan eftir
því hvernig valan lendir. Gunnar ætlar að nota völuspána ef allt annað þrýtur, en í gamni þó.

MERKISATBURÐIR 
1895 Oscar Wilde er dæmdur í

tveggja ára þrælkunarvinnu
fyrir samkynhneigð. 

1927 Henry Ford hættir fram-
leiðslu á T-módelinu og
hefur framleiðslu á A-mód-
elinu.

1929 Þingmenn Frjálslynda
flokksins og Íhaldsflokksins
stofna Sjálfstæðisflokkinn.
Þingmenn Frjálslynda
flokksins leggja enn sitt af
mörkum til Sjálfstæðis-
flokksins.

1946 Jórdanía fær sjálfstæði frá
Bretum.

1962 Isley Brothers gefa út lagið
„Twist and Shout“ sem Bítl-
arnir eiga eftir að gera
ódauðlegt. 

1983 Þriðja Star Wars-myndin
(síðar sú sjötta), „Return of
the Jedi“, er frumsýnd.

Elskuleg eiginkona mín, móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma

Jóhanna Ásdís Jónasdótttir
Mánatúni 2, Reykjavík,

lést á heimili sínu föstudaginn 20. maí. Þeir sem vilja minnast 
hennar eru beðnir að láta Minningarsjóð hjá Hjúkrunarþjónustunni
Karitas njóta þess, sími 551 5606.

Birgir J. Jóhannsson
Guðrún Birgisdóttir        Chuck Mack
Jónas B. Birgisson Stella Guðmundsdóttir
Inga Jóhanna Birgisdóttir Halldór Úlfarsson
Sigrún Birgisdóttir Óskar Baldursson
Haukur Birgisson              Áslaug María Magnúsdóttir

barnabörn og langömmubörn.         

Elskulegur eiginmaður minn, faðir okkar, tengdafaðir,
sonur, bróðir og afi,

Hjálmar Rúnar Hjálmarsson
vélstjóri, Lóulandi 2, Garði,

verður jarðsunginn frá Útskálakirkju föstudaginn 27. maí kl. 14.00. 
Þeim sem vildu minnast hans er bent á minningarsjóð slysavarnar-
félagsins Landsbjargar v. björgunarskipa, sími 570-5900.

Guðrún Eyvindsdóttir
Helga Hjálmarsdóttir  Oliver Keller
Herborg Hjálmarsdóttir  Sveinn Ólafur Jónasson
Dóra Sigrún Hjálmarsdóttir   
Sigrún Oddsdóttir

systkini og barnabörn. 

Elskulegur faðir okkar, tengdafaðir, afi og langafi,

Ottó Níelsson
Hrafnistu, Reykjavík,

lést á heimili sínu mánudaginn 23. maí. 
Útförin fer fram frá Fossvogskirkju föstudaginn 27. maí kl. 15.

Þröstur Kr. Ottósson
Halldóra G. Ottósdóttir Jón Steingrímsson
Sveinn M. Ottósson Gunnhildur Kr. Þórarinsdóttir
Konráð A. Ottósson
Kristín Gunnbjörnsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær eiginkona mín, móðir okkar, tengdamóðir 
og amma,

Guðríður Stefanía 
Vilmundardóttir
Hraunsvegi 17, Njarðvík, 

lést á Hjúkrunarheimilinu Víðihlíð, Grindavík, sunnudaginn 22. maí.
Jarðarförin fer fram frá Ytri-Njarðvíkurkirkju þriðjudaginn 31. maí kl.
14.00.

Jón Þórðarson
Maía Margrét Jónsdóttir Óli Kristinn Hrafnsson
Sigríður Dagbjört Jónsdóttir Einar Ólafur Steinsson
Rut Jónsdóttir       Ágúst Jóhann Gunnarsson
og barnabörn.

Ástkær eiginkona mín, móðir okkar, tengdamóðir og
amma,

Halldóra Árnadóttir
Kvistagerði 2, Akureyri,

sem lést 14. maí síðastliðinn, verður jarðsungin frá Akureyrarkirkju
föstudaginn 27. maí kl. 13.30.

Snorri Guðmundsson
Sigurður Árni Snorrason Kristín Linda Jónsdóttir
Jón Már Snorrason Kolbrún Sigurðardóttir
Snorri Snorrason Þóra Víkingsdóttir
Rúnar Þór Snorrason Guðlaug Marín Guðnadóttir

og barnabörn.

Ástkær eiginmaður minn, faðir, tengdafaðir og afi,

Sigurður Björgvinsson
frá Garði, Mývatnssveit,

lést að hjúkrunarheimilinu Víðinesi föstudaginn 20. maí sl. 

Jarðarförin verður auglýst síðar.

Margrét Björnsdóttir, börn, tengdabörn og barnabörn.

Systir okkar,

Guðrún Jósteinsdóttir
Aðalstræti 8a,

lést á hjúkrunarheimilinu Skógarbæ þriðjudaginn 17. maí.

Útförin fer fram frá Dómkirkjunni fimmtudaginn 26. maí kl. 13.00.

Systkini hinnar látnu.

ANDLÁT

Kristjana Steingrímsdóttir, Asparfelli 4,
Reykjavík, lést fimmtudaginn 19. maí. 

Bjarki Þórlindsson, Árskógum 26b, Eg-
ilsstöðum, fyrrum bóndi í Gautavík, lést
fimmtudaginn 19. maí. 

Steingerður Hólmgeirsdóttir, Víðilundi
20, Akureyri, lést föstudaginn 20. maí. 

María Ágústa Benedikz, Sóltúni 2, áður
Hrefnugötu 2, Reykjavík, lést föstudag-
inn 20. maí. 

Sigmundur Guðleifsson, frá Langstöð-
um í Flóa, síðast til heimilis á Lyngheiði
15, Selfossi, lést laugardaginn 21. maí. 

Stefán Haukur Einarsson lést laugar-
daginn 21. maí. 

Kristín Elíasdóttir, frá Oddhóli, Rangár-
völlum, áður til heimilis á Norðurbrún 1,
Reykjavík, lést sunnudaginn 22. maí. 

Ágúst Þórður Stefánsson, Öldugötu 31,
Hafnarfirði, lést sunnudaginn 22. maí.

Minna Elíza Bang, Aðalgötu 19, Sauðár-
króki (Gamla apótekinu) lést sunnudag-
inn 22. maí.

JAR‹ARFARIR

15.00 Katrín Helgadóttir, fyrrverandi
skólastjóri Húsmæðraskóla
Reykjavíkur, verður jarðsungin frá
Dómkirkjunni.



Efla þarf hlut kvenna í upplýsinga-
tækni að mati þeirra sem í geiran-
um starfa, en stofnfundur félagsins
UT-konur verður í dag klukkan
fimm.

Ásrún Matthíasdóttir, lektor í
tölvufræði við Háskólann í Reykja-
vík, telur mikilvægt að styðja við
konur í upplýsingatækni. „Því mið-
ur hefur aðsókn kvenna í tölvu-
fræðigreinar á háskólastiginu
minnkað síðustu misseri og áhugi
kvenna virðist fara dvínandi á þess-
um greinum. Þess vegna teljum við
mikilvægt að stofna þetta félag, til
þess að efla áhugann og samskipti
kvenna sem við þetta starfa,“ segir
Ásrún.

Meginmarkmið félagsins er að
stuðla að auknu starfi kvenna í upp-

lýsingatækni, bæði í stjórnunar-
stöðum og öðrum stöðum. Sérstak-
lega er stefnt að því að efla sýni-
leika kvenna í upplýsingatækni og
reyna að auka áhugann á námi
tengdu upplýsingatækninni. ■

Þennan dag árið 1961 lýsti John F.
Kennedy því yfir í frægri sjónvarpsræðu
í Bandaríkjunum að hann hyggðist
koma manni til tungsins og til baka fyr-
ir 1970. „Ég trúi á það að þessi þjóð
geti verið fyrst af öllum til þess að
koma manni til tunglsins og til baka,“
sagði Kennedy ákveðinn við bandarísku
þjóðina.
Ræðan hleypti miklu lífi í kapphlaup
Sovétmanna og Bandaríkjamanna. Sov-
étmenn höfðu haft forskot í geimrann-
sóknum fram að þessu og var litið svo
á að með því að vera fyrri til að koma
manni til tunglsins næðu Bandaríkja-
menn forskoti í kapphlaupinu milli
þjóðanna.

Kostnaðinn við verkefnið sagðist Kenn-
edy ekki ætla að greiða með sköttum á
bandaríska borgara, heldur mundi
styrking efnahagslífins skila in þeim
peningum sem til þyrfti.
Ræða Kennedys var síðasta ávarp hans
til almennings áður en hann fór á fund
með Nikíta Krútsjov, leiðtoga Sovét-
manna. Krútsjov var þá ennþá kok-
hraustur yfir ferð Juri Gagarín út í geim-
inn, en hann varð með þeirri ferð fyrsti
maðurinn til þess að fara út í geiminn. 
Kennedy reyndist sannspár, því þann
tuttugasta júlí árið 1969 steig Neil Arm-
strong fyrstur manna á tunglið, banda-
rísku þjóðinni til mikillar gleði.

ÞETTA GERÐIST
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Kennedy stefnir til tunglsins

AFMÆLI

Markús Örn 
Antonsson út-
varpsstjóri er 62
ára.

Jórunn E. Eyfjörð sameindaerfðafræð-
ingur er 59 ára

Guðný Guðbjörnsdóttir, fyrrverandi al-
þingiskona, er 56 ára.

FÆDDUST fiENNAN DAG

1767 Friedrich Johann Eck,
tónskáld.

1926, Miles Davis,
trompetleikari og djassisti.

1963, Mike Myers, gaman-
leikari og grínisti.

Stofnfundur UT-kvenna

„Ég vona að ég nái að miðla því
þó ekki væri nema til barnanna
minna,“ segir Gunnar og hlær.

Gunnari finnst hver áratugur
hafa sinn sjarma og telur að líf-
ið fari bara uppávið eftir fimm-
tugt. Aldur sé þó afstæður og
fari eftir hugsunum og viðhorfi.
„Ég hef reynt að temja mér að
vera ungur í anda og jákvæður,“
segir Gunnar sem hefur starfað
hjá Garðabæ í aldarfjórðung en
hann hóf fyrst störf 26 ára sem
æskulýðsfulltrúi. Þá hefur hann
frá árinu 1995 verið forstöðu-
maður fræðslu- og menninga-
sviðs.

Gunnar segir að það hafi
komið á óvart að Ásdís skyldi
hætta. Meirihluti bæjarstjórnar
hafi tekið ákvörðun um að hann
skyldi verða eftirmaður hennar
og sitja út þetta kjörtímabil.
Gunnar vill ekkert gefa upp um
hvort miklar breytingar verði á
starfinu þó eðlilega verði alltaf
breytingar með nýjum mönnum.
Hann á sér þó sín hjartans mál.
„Málefni barna og ungmenna
fylgja mér sjálfkrafa í þetta
starf,“ segir Gunnar sem ætlar
einnig að skoða vel skipulags-
mál bæjarins og samgöngur.

Gunnar er bókaður á fundi
frá morgni til kvölds á sjálfan
afmælisdaginn og því lítið um
hátíðahöld í dag. Upphaflega
ætlaði hann þó ekki að halda upp
á afmælið fyrr en að ári, um leið
og hann útskrifaðist úr doktors-
námi sínu í stjórnun mennta-
mála. Vegna breyttra aðstæðna
er nú komið lokaplan og tekur
Gunnar á móti vinum og vanda-
mönnum í Garðaholti föstudag-
inn 3. júní milli klukkan fimm
og sjö. ■

ÁSRÚN MATTHÍASDÓTTIR Telur nauð-
synlegt að skapa umræðuvettvang fyrir
konur sem stunda nám og starfa í upplýs-
ingatæknigeiranum.

69%Vi› segjum fréttir

Flestir velja Fréttablaðið!
Fréttablaðið er sá miðill sem flestir Íslendingar velja

sem sinn á hverjum degi*
Vertu séður, auglýstu þar sem viðskiptavinur þinn er.

* GALLUP NÓV. 2004

Hún mætir aftur næsta sunnudagsmorgun kl. 9
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■ ■ SJÓNVARP
� 07.00 Olíssport á Sýn.

� 07.30 Olíssport á Sýn.

� 08.00 Olíssport á Sýn.

� 08.30 Olíssport á Sýn.

� 14.10 Úrslitakeppni NBA á Sýn.
Endursýndur leikur.

� 18.00 Liverpool – AC Milan á Sýn.
Bein útsending frá úrslitaleik
meistaradeildarinnar.

� 21.00 Tiger Woods á Sýn.

� 22.00 Olíssport á Sýn.

� 22.20 Formúlukvöld á RÚV.

� 23.15 Liverpool – AC Milan á Sýn.
Útsending frá úrslitaleiknum í
meistaradeildinni.

Reynsla á móti hungri
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> Það verður gaman að sjá ...
... hvernig KSÍ tekur á ærumeiðandi
ummælum Ólafs Þórðarsonar í garð
dómarans Garðars Arnar Hinrikssonar.
Ólafur réðst harkalega að Garðari í gær

án þess að hafa nokkuð
til að styðja sitt mál og
verður það að teljast

ansi vafasöm hegðun
sem KSÍ hlýtur að
líta alvarlegum
augum.

sport@frettabladid.is

> Við fögnum ...
... því að dómarar í Landsbankadeildinni
taki virkan þátt í umræðunni. Þeir
eru stór hluti leiksins og eiga að
útskýra sitt mál þegar svo ber við.
Þeir koma oftast vel út úr slíkri
umræðu enda þora þeir flestir að
viðurkenna mistök sín. Það er líka
nauðsynlegt að fá þeirra sýn á
mörg stórmál. Vonandi verður
framhald á þessu.

Heyrst hefur...

... að körfuboltalið KR kynni til leiks
tvo nýja leikmenn í dag. Fastlega er
búist við því að annar þessara
leikmanna sé landsliðsmaðurinn
Pálmi Freyr Sigurgeirsson sem lék
með Snæfelli á síðustu leiktíð.

Ólafur Þórðarson, þjálfari Skagamanna í
Landsbankadeildinni, segir knatt-
spyrnudómarann Garðar Örn Hin-
riksson mæta hlutdrægan til leikja
með ÍA og sakar hann um að
hata ákveðna menn liðsins.
„Garðar hefur sagt að hann hati
ákveðna leikmenn ÍA. Það eru
nánar heimildir sem ég hef fyrir
þessu og þetta er saga sem er
búin að ganga á Akranesi í heilt
ár,“ segir Ólafur, án þess að vilja
nokkuð fara út í hvaðan hann
hefur þessar heimildir eða
hvaða leikmenn það eru sem
Garðar Örn á að hata. Garðar
Örn var dómari í leik Vals og
ÍA á mánudagskvöldið og
dæmdi þar meðal annars

vítaspyrnu á Skagamenn – dómur
sem Ólafur var allt annað en
ánægður með. „Garðar er ágætur
dómari en honum urðu á mistök í
leiknum gegn Val sem ég var
mjög ósáttur við.“

„Fásinna,“ var orðið sem Garðar
Örn notaði þegar Fréttablaðið innti
hann eftir svörum við ásökunum
Ólafs. Garðar Örn kom algjörlega af
fjöllum og kvaðst hafa orðið reiður
þegar honum bárust ummælin til
eyrna. „En reiðin rann nú fljótlega
af mér og nú er ég aðallega sár yfir
því að Ólafur skuli halda þessu
fram, án þess að fara nánar út í

það. Hann segir ekkert hvaðan hann
hefur þetta og mér finnst það kjána-

legt og barnalegt að Ólafur skuli

láta hafa þetta eftir sér. Ég vísa þessu
algjörlega á bug,“ segir Garðar Örn.

Þrátt fyrir að dómarinn sjálfur neiti
þessum ummælum staðfastlega hagg-
ast Ólafur hvergi og segist hann standa
við hvert orð. „Það sem ég vill benda á
er að þegar dómarinn gengur til vallar
þá eiga allir leikmenn að vera
jafnir fyrir honum.
Ég stend
ennþá í
þeirri
mein-
ingu að
það sé
rétt sem ég
er að segja.
Það er alveg á
hreinu.“ 

Úrslitaleikur Meistaradeildar Evrópu fer fram í Istanbúl í kvöld en flá mætast
tvö af sigursælustu li›um Evrópu fyrr og sí›ar, AC Milan og Liverpool.

ÓLAFUR ÞÓRÐARSON, ÞJÁLFARI ÍA: EKKI SÁTTUR MEÐ DÓMARANN GARÐAR ÖRN HINRIKSSON

FÓTBOLTI. Í kvöld er einn af há-
punktum knattspyrnuvertíðarinn-
ar þegar Liverpool og AC Milan
mætast í úrslitaleik Meistara-
deildar Evrópu. Milan varð síðast
Evrópumeistari fyrir tveimur
árum og hefur á að skipa gríðar-
lega reyndu liði, á meðan enska
liðið hefur ekki sigrað í keppninni
í 21 ár. 

Carlo Ancelotti, þjálfari ítalska
liðsins, segir að reynt lið sitt geti
náð að brjóta skipulagða vörn
Liverpool á bak aftur og hefur
ekki áhyggjur af að slakt gengi
sinna manna í deildinni á Ítalíu í
síðustu leikjum sitji í liðinu þegar
í úrslitaleikinn er komið. 

„Leikur Liverpool gengur út á
að hindra það að mótherjar þeirra
geti athafnað sig á þeim svæðum
sem þeir kjósa helst og þeir hafa
gert það vel alla keppnina. Ef við
hins vegar skorum snemma mun-
um við neyða þá til að falla frá
þeirri leikaðferð og sækja á okk-
ur. Það myndi opna leikinn og það
hentar okkur mun betur,“ sagði
Ancelotti.

Rafael Benitez, stjóri Liver-
pool, segir að sínir menn séu
hvergi smeykir við Milan. „Þeir

eru með mjög sterkt lið og mikla
reynslu, en við höfum hungrið
umfram þá og það mun tryggja
okkur sigurinn. Við þurfum bara

að passa að njóta dagsins, því við
höfum engu að tapa og allt að
vinna í þessum leik,“ sagði sá
spænski. baldur@frettabladid.is

MIG LANGAR Í ÞIG Þetta gæti Sami Hyypia, fyrirliði Liverpool, verið að hugsa er hann
horfir girndaraugum á bikarinn eftirsótta. FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY IMAGES

Hann hatar ákve›na leikmenn ÍA

GÓÐAR Anna Úrsúla Guðmundsdótttir og
Berglind Íris Hansdóttir í markinu voru
lykilmenn í vörninni. FRÉTTABLAÐIÐ/HEIÐA

MEÐ Á NÝ Kvennalandsliðið hefur endur-
heimt fyrirliðann sinn, Ásthildi Helgadóttur.

Landsliðsþjálfari Hollands:

Hældi Íslandi 
FÓTBOLTI. Íslenska kvennalandsliðið
í handbolta tapaði þriðja vináttu-
landsleiknum gegn Hollandi með 3
mörkum, 23–26, í Garðabæ í gær.
Íslenska liðið stríddi gestinum þó í
leiknum, komst í 6–1 og náði að
jafna leikinn í 19–19 eftir að hafa
unnið 8 mínútna kafla 6–2.
Hollenska liðið hafði þó betur á
endanum og vann sinn þriðja leik á
þremur dögum en naumt þó.

„Þetta voru mjög góðir leikir
fyrir okkur því að íslenska liðið
lagði sig mikið fram, gafst aldrei
upp og sá til þess að þetta voru þrír
erfiðir og nytsamir leikir fyrir
mínar stelpur. Íslenska liðið er
ungt, það býr margt í þessu liði og
það getur orðið sterkara á næstu
árum,“ sagði Sjors Röttger, þjálf-
ari hollenska landsliðsins, og var
mjög sáttur með ferðina.

„Við höfum fengið lof erlendis
og við erum komin nálægt bestu
liðinum en við viljum komast nær.
Í kvöld spiluðum við góðan
varnarleik og Berglind var frábær
í markinu en það vantaði bara
meiri skynsemi í sóknina,“ sagði
Stefán Arnarson, þjálfari íslenska
liðsins. Berglind Íris Hansdóttir
átti stórleik og varði 22 skot en
Hanna Guðrún Stefánsdóttir var
markahæst með 5 mörk og
Hrafnhildur Skúladóttir bætti við
fjórum mörkum. -óój

Ásthildur Helgadóttir:

Byrjar frammi
FÓTBOLTI. Íslenska kvennalands-
liðið í knattspyrnu mætir því
skoska í vináttuleik í Skotlandi í
dag klukkan 18.30 en þetta verður
fyrsti landsleikur fyrirliðans
Ásthildar Helgadóttur síðan hún
sleit krossbönd. Jörundur Áki
Sveinsson stjórnar liðinu í fyrsta
sinn síðan 2003 og ætlar að setja
Ásthildi í framlínuna við hlið
Margrétar Láru Viðarsdóttur en
Ásthildur hefur jafnan spilað á
miðjunni með landsliðinu. -óój
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Það var fullt tungl á
mánudaginn. Vinur
minn benti mér á að
óvenju mikil slags-
mál hefðu verið í
bænum um helgina
og ástæðan gæti
verið tunglið. Ég
veit ekki hvort hann

hefur rétt fyrir sér en mér finnst
þetta samt skemmtileg pæling.
Kannski eru einhver öfl sem stjórna
því sem við gerum og við getum
ekki ráðið við þau. Kannski er allt
fyrirfram ákveðið og sama hvað við
gerum verður útkoman alltaf hin
sama.

Lífið verður að mínu mati
skemmtilegra með svona pælingum
því það er ekkert gaman að geta

fært rök fyrir öllu. Ég hef líka gam-
an af hjátrúnni gömlu. Ég geng helst
ekki undir stiga, ég tek alltaf eftir
því ef ég sé svartan kött og ég yrði
ansi áhyggjufull ef ég bryti spegil.
Faðir minn skyrpir alltaf á eftir mér
þegar ég fer í próf því það á að boða
gott gengi. Þetta gerði móðir hans
alltaf þegar hann fór í próf og ég
held að okkur báðum þyki þetta
skemmtilegur siður. Þegar ég var
lítil og meiddi mig settu foreldrar
mínir „plástur á sálina“ þótt ég væri
ekki með sár. Mér leið alltaf betur.

Annan, reyndar mjög kjánalegan
vana, hef ég tekið upp og það er að
stíga ekki á holræsi. Þetta bitum við
vinkona mín í okkur þegar við vor-
um litlar, að það boðaði ógæfu að
stíga á holræsi. Þetta er víst algjör

þvæla og ekki einu sinni gömul hjá-
trú. Samt get ég ekki ennþá stigið á
holræsi.

Ekki veit ég ekki hvort álfar eru
til en stundum þegar ég týni hlutum
þá kalla ég út í loftið til þeirra:
„Skiliði þessu aftur!“ Ég heyrði
nefnilega að álfarnir feldu stundum
hluti og þessi aðferð virkaði. Ótrú-
legt en satt þá gerir hún það. Uppá-
halds-varasalvinn minn var týndur í
rúmt ár. Ég kallaði einn daginn út í
loftið: „Skiliði varasalvanum!“ Mér
leið frekar kjánalega og reyndar
var ég bara að prófa aðferðina en ég
fann varasalvann daginn eftir! Ég
veit ekki hvort þetta var tilviljun en
ég vona að svo hafi ekki verið og
álfarnir hafi skammast sín og skilað
varasalvanum mínum. ■

STUÐ MILLI STRÍÐA
BORGHILDUR GUNNARSDÓTTIR TALAR VIÐ ÁLFA OG STÍGUR EKKI Á HOLRÆSI

Viltu plástur á sálina?
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Eftir Patrick McDonnell

■ PONDUS

■ GELGJAN

■ KJÖLTURAKKAR

■ BARNALÁN

■ PÚ OG PA Eftir SÖB

Eftir Kirkman/Scott

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Eftir Frode Överli

Þegar ég næ ekki að
drekka úr mér allt vit

bind ég fyrir augun á mér. 

Inga frænka...

PALLI!
En hvað þú
ert orðinn

stór drengur!

EFIST UM
VALDIÐ

SÖK BÍTUR SEKAN....OFTAST AÐEINS OF SNEMMA

Ekki 
EFAST UM

VALDIÐ 
mitt

Komdu nú 
og kysstu

frænku þína.

Eh...

Iihh!

...og auðvelt að sleppa undan.

María, er
ekta smjör 

í þeim?

smáköku?
stór....hávær....kærleiksrík..

Jói, það er enginn
sem toppar þig

þegar kynlífið er
annars vegar.

Voff
Voff

Voff
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5626IS

MEDION V6 CLAWHAMMER SE3
• AMD Athlon64 3000+
• ATI Radeon 9200 SE; 128 MB; TV-out;  VGA
• 160 GB 7200 rpm Har›ur diskur
• DVD Skrifari - Dual Layer
• LAN 10/100 Mbit
• IEEE1394/Firewire - DV ready
• Medion Media Bay
• 512 MB DDR PC3200 (400MHz)
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89.
59.999

PSP30E-02F017G3

TOSHIBA SATELLITE P30-116
• Intel® Pentium® 4 548 3.33GHz
• Front Side Bus 533 MHz, 1MB, HyperThread
• 1024MB DDR Minni (Mest 2048MB)
• 100GB S.M.A.R.T. drif
• 17" Brei›tjaldsskjár (1440 x 900 upplausn)
• ATI MOBILITY™ RADEON™ 9700 AGPx8 skjást‡ring
• Super DVD Multi brennari
• Firewire og kortalesari

10
aðeins

STK

10
aðeins

STK

WS32M066T

SAMSUNG 32" 100HZ brei›tjaldstæki
• 32"  PureFlat myndlampi
• 100 Hz, 2x20W magnari
• Virtual Dolby
• Textavarp 200 bls minni
• 2 scarttengi AV-tengi a› framan
• Fjarst‡ring

99.

69.999

269.

169.999

100.000 kr.100.000 kr.
afslátturafsláttur

Þetta er RUGL!!!

50
aðeins

STK

30
aðeins

STK

300977

30GB LACIE USB 2.0
útvær har›ur diskur

E808A-256MB

AIGO E808A 256MB MP3
Vanda›ur MP3 spilari

12111-TRU

TRUST AMI MOUSE
SINGLE SCROLL

30
aðeins

STK

52328SR

Geislaskrifari
LITEON 52X

50%50%
afslátturafslátturafsláttur
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1.9
799

3.000 kr.3.000 kr.3.000 kr.
afslátturafslátturafsláttur

Q5587B

HP PSC 1610 
FJÖLNOTAPRENTARI

20
aðeins

STK 17.
14.999

LG16X

LG - DVD drif 16X

30
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STK

50%
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MD95304

MEDION MPOD 20GB
Geymdu 5000 lög inn á MPODinum

20
aðeins

STK 29.
14.999 7.000 kr.7.000 kr.7.000 kr.

afslátturafsláttur

30
aðeins

STK 19.
12.999

MD7475AB

15" Flatskjár

6.000 kr.6.000 kr.6.000 kr.
afslátturafslátturafsláttur

MD80324

HI8 VIDEÓVÉL
14.

8.999

32"



Tveir nemendur Nýja söngskólans
„Hjartansmál“ halda burtfarartón-
leika þessa dagana, þau Sævar
Kristinsson og Anna Klara Georgs-
dóttir. Tónleikar Sævars verða í
kvöld en Önnu Klöru á mánudags-
kvöldið.

Nýi söngskólinn Hjartansmál
fagnar um þessar mundir tíu ára af-
mæli sínu, en þau Sævar og Anna
Klara eru fyrstu nemendur skólans
sem útskrifast með burtfararprófi.
Skólinn hefur vaxið jafnt og þétt
þessi tíu ár, en var býsna lítill þegar
Sævar hóf þar söngnám sitt.

„Ég sé svo sannarlega ekkert
eftir því. Þetta er svo persónulegur
skóli með úrvali góðra kennara.
Mér finnst hann æðislegur.“

Sævar segir sönginn vera sér
lífsnauðsyn og allir hafi gott af því
að læra að syngja.

„Mín skoðun er sú að það ætti að
skylda alla til að læra þó ekki væri
nema raddbeitingu. Sjálfur vinn ég
sem ráðgjafi fyrir fyrirtæki og það
er svo oft sem fólk er búið að undir-
búa eitthvað flott en kann ekki að
koma því frá sér vegna þess að það
kann ekki að beita röddinni.“

Anna Klara ætlar sér í fram-
haldsnám í söng næsta haust. Hún
fer til Bretlands í hinn virta skóla
Guildhall School of Music and
Drama í London.

„Hún ætlar sér stóra hluti í
þessu,“ segir Sævar, sem ætlar þó
sjálfur að láta staðar numið í söng-
náminu að sinni.

Hann býst reyndar við að halda
áfram að syngja við ýmis tækifæri.
Hann syngur til dæmis með Radd-
bandafélagi Reykjavíkur, litlum
karlakór sem Sigrún Grendal píanó-
leikari stjórnar. 

Svo segist hann gjarnan syngja
fyrir viðskipavini sína í ráðgjafa-
starfinu. Hefur til dæmis sungið á
árshátíðum og opnunarhátíðum og
við fleiri tækifæri.

„Þetta skapar manni sérstöðu,
maður er „syngjandi ráðgjafi“ og
það er bara mjög gaman.“

Á tónleikunum í kvöld leikur
Guðbjörg Sigurjónsdóttir á píanó
meðan Sævar syngur, en Guðbjörg
er skólastjóri söngskólans. Einnig
leika þeir Vadim Fedorov á harmon-
ikku og Sigurjón B. Daðason á klar-
inett auk þess sem félagar Sævars
úr Raddbandafélagi Reykjavíkur
taka undir í tveimur lögum.

Á efnisskránni er ljóðaflokkur-
inn Frauenliebe und -leben eftir
Schumann, Kirkjulög Jóns Leifs,
ljóð eftir Duparc og aríur úr La
Bohéme. ■
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EKKI MISSA AF…
... hinum heimsþekkta franska

sirkus, Cirque, sem slær upp tjaldi á
Hafnarbakkanum í miðbæ Reykjavík-
ur í næstu viku í samstarfi Listahátíð-
ar í Reykjavík og Hátíðar hafsins sem
fram fer um sama leyti.

... danshátíðinni Trans Danse sem
haldin verður í Nasa við Austurvöll í
tengslum við Listahátíð um næstu
helgi. Nýir og ferskir danshópar frá
Frakklandi, Finnlandi og Tékklandi
sýna listir sínar á föstudag og sunnu-
dag.

... portúgölsku fado-söngkonunni
Marizu, sem heldur tvenna tónleika
á Listahátíð um helgina. Fyrri tónleik-
arnir verða á Broadway á föstudags-
kvöldið, og er nú þegar uppselt á þá,
en enn eru fáanlegir miðar á seinni
tónleikana, sem verða haldnir á
sama stað á laugardagskvöld.

Stórsveit Reykjavíkur heldur í kvöld tónleika
með bandaríska trompetleikaranum, tónskáld-
inu og hljómsveitarstjóranum
Greg Hopkins. Tónleikarnir
verða í Ráðhúsi Reykjavíkur
og aðgangur er ókeypis.
Þeir hefjast klukkan 20.
„Greg Hopkins er að
segja má orðinn einn af
aðalstjórnendum sveit-
arinnar,“ segir Jóel Páls-
son saxófónleikari, sem
spilar með stórsveitinni.
„Hann þekkir hljómsveit-
ina vel og meðlimi
hennar, og það er gott
að vinna með honum.
Hann er snöggur að
vinna og effektívur.“
Greg Hopkins var á árum áður
tónlistarstjóri hjá Stórsveit Buddy Rich. Á tón-

leikunum í kvöld ætlar Stórsveit Reykjavíkur
að flytja bæði ný verk eftir Hopkins og eldra

efni úr smiðju hans.
„Þetta eru hans útsetn-

ingar meira og
minna, bæði á
klassískum stór-
sveitarverkum
og einnig minna
heyrðu efni.“
Stórsveit Reykja-
víkur heldur jafn-

an nokkra tónleika
á hverju ári og
spilar næst á djass-
hátíð á Egilsstöð-
um í sumar. Með-

limir sveitarinnar eru allt saman
hljóðfæraleikarar í fremstu röð.

„Þetta er rjóminn af blásurum
landsins.“

Kl. 15.00

Lars Lönnroth verður aðalframsögumað-
ur á umræðufundi í Norræna húsinu um
þýðingar og útgáfu á íslenskum fornbók-
menntum á skandinavískum málum.
Aðrir framsögumenn verða Annette
Lassen, Bergur Þorgeirsson og Viðar
Hreinsson.

menning@frettabladid.is

Rjómi íslenskra blásara

SÖNGVARARNIR SÆVAR OG ANNA KLARA Þau eru að halda burtfarartónleika sína
frá Nýja söngskólanum Hjartansmál þessa dagana.

!

Stóra sviðið

DÍNAMÍT - Birgir Sigurðsson

KLAUFAR OG KÓNGSDÆTUR - H.C. Andersen

ÞETTA ER ALLT AÐ KOMA - Hallgrímur Helgason/leikgerð Baltasar Kormákur

MÝRARLJÓS - Marina Carr

Sun. 29/5. Allra síðasta sýning

Litla sviðið kl. 20:00

Smíðaverkstæðið kl. 20:00

Valaskjálf Egilsstöðum

KODDAMAÐURINN - Martin McDonagh

RAMBÓ 7 - Jón Atli Jónasson

EDITH PIAF Á AUSTURLANDI - Söngdagskrá

Mið. 1/6 kl. 20:00, fim. 2/6 kl. 20:00.
Miðasala á Bókasafni Héraðsbúa. 
Opið alla virka daga frá kl. 14-19. Sími 471 1546

8. sýn. fim. 26/5 örfá sæti laus, 9. sýn. fös. 3/6, 10. sýn. lau. 11/6, 11. sýn. sun. 12/6.

Fös. 27/5 nokkur sæti laus, lau. 28/5, lau. 4/6 örfá sæti laus, fim. 9/6, fös. 10/6. 
Aðeins örfáar sýningar vegna fjölda áskorana.

Lau. 28/5 kl. 14:00 örfá sæti laus, sun. 5/6 kl. 14:00 nokkur sæti laus. Síðustu 
sýningar í vor.

Fös. 27/5 örfá sæti laus, lau. 28/5 örfá sæti laus, fös. 3/6.

Miðasölusími: 551 1200 Netfang: midasala@leikhusid.is Veffang: www.leikhusid.is. Miðasalan er opin 
kl. 12:30-18:00 mán. og þri. Aðra daga kl. 12:30-20:00. símapantanir frá kl. 10:00 virka daga

Þjóðleikhúsið sími 551 1200

Í kvöld mið. 25/5 örfá sæti laus, fim. 26/5 örfá sæti laus. 
Síðustu sýningar í vor.
Ekki er hægt að hleypa inn í salinn eftir að sýning er hafin.

ÞÚ VEIST HVERNIG ÞETTA ER
Athyglisverðasta áhugaleiksýning ársins. Stúdentaleikhúsið. Þri. 31/5.

EDITH PIAF 
Á AUSTURLANDI

1. OG 2. JÚNÍ!

EDITH PIAF 
Á AUSTURLANDI

1. OG 2. JÚNÍ!

STÓRA SVIÐ

99% UNKNOWN - Sirkussýning

CIRKUS CIRKÖR frá SV´ÍÞJÓÐ

Þri 14/6 kl 20, Mi 15/6 kl 20, Fi 16/6 kl 20,

Fö 17/6 kl 20 Aðeins þessar sýningar

25 TÍMAR
Dansleikhús / samkeppni LR og Íd í samstarfi

við SPRON. 

Fi 9/6 kl 20 - 2.500,- Einstakur viðburður

DRAUMLEIKUR 
e. Strindberg. Samstarf: Leiklistardeild LHÍ.

Fö 27/5 kl 20 Síðasta sýning

HÍBÝLI VINDANNA 

leikgerð Bjarna Jónssonar eftir

Vesturfarasögu Böðvars Guðmundssonar

Fi 26/5 kl 20 

Síðasta sýning

HÉRI HÉRASON 
e. Coline Serreau
Lau 28/5 kl 20
Síðasta sýning

KALLI Á ÞAKINU 
e. Astrid Lindgren
Í samstarfi við Á þakinu
Lau 4/6 kl 14 UPPS., Su 5/6 kl 14 - UPPS.,
Su 12/6 kl 14, Su 12/6 kl 17, Lau 18/6 kl 14,
Su 19/6 kl 14, Su 26/6 kl 14

NÝJA SVIÐ/LITLA SVIÐ/ÞRIÐJA HÆÐIN

ALVEG BRILLJANT SKILNAÐUR

Einleikur Eddu Björgvinsdóttur. 

Fi 26/5 kl 20 - UPPS., Fö 27/5 kl 20, 

Lau 28/5 kl 20, Su 29/5 kl 20, Fi 2/6 kl 20, 

Fö 3/6 kl 20

THE SUBFRAU ACTS
- GESTALEIKSÝNING

The paper Mache og Stay with me
Fi 26/5 kl 20, Fö 27/5 kl 20

Börn 12 ára og yngri fá frítt í
Borgarleikhúsið

í fylgd fullorðinna
- gildir ekki á barnasýningar

Miðasölusími 568 8000 • midasala@borgarleikhus.is
Miðasala á netinu www.borgarleikhus.is • Miðasalan í Borgarleikhúsinu er opin: 

10-18 mánudaga og þriðjudaga, 10-20 miðviku-, fimmtu- og föstudaga
12-20 laugardaga og sunnudaga

Dagana 13.-25. júní býðst þér að setjast á skólabekk í Háskóla Íslands og taka þátt í

umræðum, tilraunum, vettvangsferðum og heilabrotum um flest milli himins og jarðar.

Hvað vekur áhuga þinn? Viltu vita meira? Skráning í Háskóla unga fólksins er hafin.

Líttu inn á www.ung.is og skoðaðu þig um.

Ertu á aldrinum 12-16 ára?*

*Háskóli unga fólksins er opinn unglingum fæddum á árunum 1989 - 1993.

Syngjandi ráðgjafi útskrifast

■ ■ TÓNLEIKAR
� 20.00 Burtfarartónleikar Sævars

Kristinssonar frá Nýja söngskólan-
um Hjartansmál verða í tónlistarhús-
inu Ými við Skógarhlíð.

� 20.00 Stórsveit Reykjavíkur held-
ur tónleika í Ráðhúsi Reykjavíkur
með bandaríska trompetleikaranum,
tónskáldinu og hljómsveitarstjóran-
um Greg Hopkins. Flutt verða ný
verk eftir Hopkins auk eldra efnis úr
smiðju hans.

� 22.00 Indigo, Pétur Ben, Bob
Justman og Kalli spila á Gauknum.

HVAÐ? HVENÆR? HVAR? 

Miðvikudagur

MAÍ

23    24 25   26    27

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI
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Ey›ilegging
au›linda
Í náttúrufræðahúsinu Öskju í
Vatnsmýrinni stendur nú yfir
ljósmyndasýningin Margbreyti-
leiki lífsins og mannkynið. 

Þessi ljósmyndasýning er sett
upp með ákveðið markmið í huga.
Markmiðið er að stuðla að því að
fólk verði sér meðvitað um eyði-
leggingu auðlinda í heiminum.

Á sýningunni má sjá ljósmynd-
ir frá öllum heimshornum auk
þess sem sýnd er kvikmynd. Sýn-
ingin fjallar um allt það helsta
sem tengist margbreytileika nátt-
úrunnar, svo sem hagsmuni lífrík-
isins og varðveislu þess, tengsl
þess við samfélagið og ennfremur
er fjallað um ýmsar auðlindir
jarðarinnar, svo sem ferskt vatn
og skóga. ■

Hjá Máli og
menningu er

komin út Íslands-
sagan í máli og
myndum í ritstjórn
Árna Daníels Júlíus-
sonar og Jóns Ólafs
Ísberg. Bókin er ný
og uppfærð útgáfa
af Íslenskum Sögu-
atlas sem kom út í þrem-
ur bindum. Miklar endurbætur hafa
verið gerðar á verkinu og allt efni
endurskoðað með tilliti til nýrra
rannsókna og viðhorfa fræðimanna.

NÝJAR BÆKUR 

■ ■ FUNDIR
� 15.00 Stofnun Sigurðar Nordals og

Norræna húsið gangast í samvinnu
við Bókaútgáfu Leifs Eríkssonar fyrir
umræðufundi í Norræna húsinu um
þýðingar og útgáfu á íslenskum forn-
bókmenntum á skandínavískum
málum. Aðalframsögumaður verður
Lars Lönnroth. Aðrir framsögumenn
verða Annette Lassen, Bergur Þor-
geirsson og Viðar Hreinsson.

■ ■ FÉLAGSLÍF
� 17.00 Norræna félagið í Reykjavík

heldur aðalfund í húsnæði félagsins
á Óðinsgötu 7 í Reykjavík.

Upplýsingar um viðburði og sýningar
sendist á hvar@frettabladid.is ekki
síðar en sólarhring fyrir birtingu.

Sumar gjafir skipta 
öll börn máli!

Sumar gjafir skipta 
öll börn máli!

Gefum börnum góða sumargjöfGefum börnum góða sumargjöf



Í kvöld verður kvikmyndahátíðin
Reykjavík Shorts and Docs form-
lega sett í Tjarnabíói. Á hátíðinni
verða sýndar fimmtán íslenskar
myndir, þar á meðal stuttmyndirnar
Töframaðurinn eftir Reyni Lyngdal,
Slavek the Shit eftir Grím Hákonar-
son sem sýnd var á Cannes-hátíð-
inni auk myndar um Matthew Barn-
ey, eiginmann Bjarkar.

Opnunarmyndirnar verða tvær
heimildakvikmyndir. Önnur heitir
Heimurinn með augum Bush en hin
er íslensk og ber heitið Róska: saga
og hugsjónir 68 kynslóðarinnar gerð
af Ásthildi Kjartansdóttur. „Ég er
bara um það bil að leggja lokahönd-
ina á hana,“ sagði Ásthildur þegar
Fréttablaðið náði tali af henni heima
hjá sér og ekki laust við að nokkurr-
ar spennu gætti í röddinni hennar. 

Róska var listamaður sem lifði
hugsjónir og hugmyndir 68-kyn-
slóðarinnar alveg í botn og segir
Ásthildur að það hafi í raun verið

sama hvar borið hafi niður. „Hún
var anarkisti og pólitískur aktivisti.
Róska var á móti valdhroka, hvort
sem hann kom frá hægri eða
vinstri,“ segir hún og bætir því við
að lífshlaup hennar hafi verið ákaf-
lega spennandi. „Hún var frum-
kvöðull, var fyrsta íslenska kvik-
myndagerðarkonan. Hún var ákaf-
lega margbrotin og flókin mann-
eskja en um leið mjög spennandi,“
segir Ásthildur en Róska lést árið

1996, langt fyrir aldur fram. „Hún
hafði barist við flogaveiki frá tólf
ára aldri auk þess sem lifnaðarhætt-
ir hennar voru í takt við hennar
kynslóð.“

Róska bjó mest alla lista-
mannsævi sína í Róm og dvaldi Ást-
hildur þar í fjórar vikur. „Róm er
mjög skemmtileg borg sérstaklega
af því að ég upplifði hana í gegnum
Rósku,“ segir Ásthildur en þar hitt
hún einnig vini og samtímamenn
Rósku sem margir koma við sögu í
myndinni. „Það hvað hún átti marga
skemmtilega og spennandi vini
sagði mér mjög margt um hana,“
segir hún.

Ásthildur segir Rósku eiga fullt
erindi við nútímann, hún hafi verið
samkvæm sjálfri sér. „Hún fékk
fólk til að hugsa og gagnrýna. Hún
vildi aldrei taka neinu sem gefnu
sem ég held að eigi mjög vel við í
dag,“ segir hún. 

freyrgigja@frettabladid.is
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Höfðabakka 1 - sími 587 50 70
Opið laugardaga frá 10-14.30

SIGIN GRÁSLEPPA 
OG SJÓ SIGINN

FISKUR

SIGIN 
GRÁSLEPPA

OG KÆST SKATA

Traustur tækjabúnaður

Dalvegi 6-8 · 201 Kópavogur
Sími 535 3500 · Fax 535 3509

www.kraftvelar.isValtara Jarðvegsþjöppur Malbikunarvélar Fræsarar

SÝNDAR Á REYKJAVÍK SHORTS & DOCS
Heimilda- og stuttmyndahátíðin Reykjavík Shorts & Docs verður sett í kvöld. Veitt verða verðlaun í
fyrsta skipti á hátíðinni en það eru Íslandsbanki og 66 gráður norður sem gefa þau en þau verða
gefin fyrir bestu íslensku stuttmyndina og bestu íslensku heimildarmyndina.

MIÐVIKUDAGUR FIMMTUDAGUR FÖSTUDAGUR LAUGARDAGUR SUNNUDAGUR
Tjarnarbíó Tjarnarbíó Tjarnarbíó Tjarnarbíó Tjarnarbíó

14:00 Triumph of 14:00 The Swenkas
the Heart + Rithöfundur
með myndavél

16:00 Den tyske 16:00 The World 16:00 Triumph of the 
hemmelighed According to Bush Heart + Rithöfundur 

með myndavél

18.00 Heimurinn 18:00 Liberace of 18:00 Íslenskar 18:00 Den tyske
of Baghdad frumsýningar hemmelighed

+ Matthew Barney
+ Red Death

20:00 Róska 20:00 Liberace 20:00 Íslenskar 20:00 Róska 20:00 Íslenskar
Opnun/ of Baghdad frumsýningar frumsýningar
Boðsýning + verðlaunaafhending 

22:00 Matthew 22:00 Heimurinn 22:00 Liberia: 22:00 Róska
Barney + Red Death Uncivil War

22:30 
The World
According to Bush

Hellusund Hellusund Hellusund Hellusund
The Red Rock Cinema The Red Rock Cinema The Red Rock Cinema The Red Rock Cinema

17:00 Evrópa 17:00 Georgi 17:00 Rejsen pa 17:00 Georgi and  
and the Butterflies ophavet + Offside the Butterflies
+ Little Peace of Mine + 300 Harmónikkur + Little Peace of Mine

22:00 The Swenkas 22:00 Rejsen pa 22:00 Evrópa 22:00 Liberia:
opphavet + Offside Uncivil War
+ 300 Harmónikkur

ÁSTHILDUR KJARTANSDÓTTIR LEIKSTJÓRI MYNDARINNAR UM RÓSKU Ásthildur fór til Rómar til að kynna sér lífshlaup
listakonunnar Rósku. Hún kynntist þar vinum og samferðafólki hennar sem hún segir hafa gefið sér góða mynd af listakonunni.

SHORTS & DOCS: HEIMILDARKVIKMYND UM RÓSKU FRUMSÝND

Á fullt erindi við okkur í dag

RÓSKA



taktu fleiri bita!
• • hafðu hraðann á

www.btnet.is. 

  Kíktu við í næstu BT verslun og fáðu þér 
     áskrift eða hringdu í síma 588-1234 og við 
   sendum þér búnaðinn forstilltann og  tilbúinn til 
       notkunar þér að kostnaðarlausu!

extra
V20

V20 extra
• • 6 Mb/s hraði
• • 5 póstföng   

   Afnot af þráðlausum beini   
   Mánaðaráskrift á tónlist.is   

Allt þetta á aðeins 

5.490 kr. 
               á mánuði allt innifalið m.v. 12 mánaða samning!

extra
V24

V24 extra
• • 8 Mb/s hraði
• • 5 póstföng   

   Afnot af þráðlausum beini    
   Mánaðaráskrift á tónlist.is   

Allt þetta á aðeins 

5.890 kr. 
               á mánuði allt innifalið m.v. 12 mánaða samning!

V16 extra

• • 4 Mb/s hraði
• • 3 póstföng   

   Afnot af þráðlausum beini   
   Mánaðaráskrift á tónlist.is   

Allt þetta á aðeins 

3.890 kr. 
               á mánuði allt innifalið m.v. 12 mánaða samning!

extra light

V16

   • • Ótakmarkað 

             niðurhal!   • • Ótakmarkað 

             niðurhal!

   • • Ótakmarkað 

             niðurhal!   • • Ótakmarkað 

             niðurhal!

   • • Ótakmarkað 

             niðurhal!   • • Ótakmarkað 

             niðurhal!

Endalaust niðurhal...
    sama verð!
Endalaust niðurhal...
    sama verð!

 light



STAR WARS EP3  B.i. 10 ára
Sýnd kl. 4, 5, 7, 8, 10 og 11
Sýnd í Lúxus kl. 4, 7, og 10

STJÖRNUSTRÍÐIÐ ER HAFIÐ!

HUGSAÐU STÓRT
SÍMI 564 0000

Star Wars EP3    B.i. 10 ára
Sýnd kl. 5.30, 8.30 og 11.30

Sýnd kl. 10  B.i. 12 ára. Sýnd kl. 4  m.ísl. tali

Sýnd kl. 5, 8 og 11  B.i. 16 ára. Sýnd kl. 6 og 8 

 

SK DV

O.H.T. Rás 2

Downfall

Sýnd kl. 6 og 9 B.i. 16 ára.

Sýnd kl. 6, 8 og 10

 

SK DV

Sýnd kl. 6 og 9

Star Wars EP3    B.i. 10 ára
Sýnd kl. 4.30, 6, 9

Þegar líf þitt er komið í rúst er gott 
að eiga snarklikkaða ættingja til að 

bjarga málunum.

Sýnd kl. 5.30, 8 og 10.15

Sýnd kl. 8 og 10.15

Sýnd kl. 4  m. ísl. tali.

Einstök upplifun!

„Þetta er einfaldlega 100% Star Wars“
 Þórarinn Þórainsson , Fréttablaðið ★★★★★

„Allt sem maður getur mögulega viljað í 
Star Wars-mynd og rétt rúmlega það“
Tómas Valgeirsson, kvikmyndir.is ★★★★1/2

„Lucas tekst það sem Stjörnustríðs-
aðdáendur vonuðu: Að loka hringnum með 
glæsibrag“
Sæbjörn Valdimarsson, MBL ★★★★

Sýnd kl. 4  m. ísl. tali.

SÍMI 553 2075SÍMI 551 9000

400 KR.TILBOÐ Á FYRSTU SÝNINGAR DAGSINS ATH! Sýningar sérmerktar með rauðu

aÐeins
13 dagar Í 

tÓnleikana

vegna tvÍbÓkana verÐa
ÖrfÁir a-miÐar seldir Á

www.farfuglinn.is
Á fimmtudaginn

miÐasala hefst kl. 10:00

aÐeinsaÐeins
13 dagar Í 

tÓnleikana

DEKK • FÓLKSBÍLADEKK • JEPPADEKK • FÓLKSBÍLADEKK •JEPPADEKK • FÓLKS

LEIÐANDI Í LÆGRA DEKKJAVERÐI

GÆÐAVARA Á BETRA VERÐI!GÆÐAVARA Á BETRA VERÐI!

...einfaldlega betri!

N‡ plata frá DMX
Rapparinn DMX gefur út plöt-
una Here We Go Again 28. júní.
Fyrsta smáskífulagið nefnist
Give Em What They Want og
kemur það út á næstunni.

Síðasta plata DMX, Grand
Champ, kom út fyrir tveimur
árum og náði efsta sæti Billbo-
ard-listans í Bandaríkjunum.
Hefur hún selst í rúmri milljón
eintaka þar í landi. DMX, sem
heitir réttu nafni Earl Simmons,
hefur lent í ýmiskonar vandræð-
um upp á síðkastið. Hann var
handtekinn í síðasta mánuði í
New York eftir að hafa ekið á
bíl, sem klessti í kjölfarið á
ómerktan lögreglubíl. Fyrir
tæpu ári var DMX einnig hand-
tekinn fyrir að aka bíl sínum inn
í flugskýli á JFK-flugvelli. Fékk
hann skilorðsbundinn dóm fyrir
vikið. ■ DMX Rapparinn gefur út nýja plötu 28. júní næstkomandi.



Bono, söngvari U2, segir að hljóm-
sveitin sé að íhuga að gefa út nýja
og endurbætta útgáfu af plötu sinni
Pop sem kom út 1997. 

Bono segir að þegar platan hafi
verið gefin út hafi hún ekki verið
tilbúin. Ástæðan er sú að U2 bókaði
tónleikaferð um heiminn of
snemma og þurfti því að hafa hrað-
ar hendur til að klára plötuna. „Við
erum ennþá að tala um að fara aftur

í hljóðver og laga Pop því þarna er
grunnurinn að frábærri plötu til
staðar,“ sagði Bono. „Platan var
ekki eins og við vildum hafa hana.
Ef við hefðum haft annan mánuð
hefðum við getað klárað hana.“

U2 er um þessar mundir á tón-
leikaferð um Bandaríkin til að
fylgja eftir nýjustu plötu sinni,
How to Dismantle an Atomic
Bomb. ■

U2 Hljómsveitin U2 er ósátt við plötu sína Pop sem kom út fyrir átta árum.

Vilja lagfæra Pop



Taugaspennan hefur verið að
magnast innra með mér síðastliðna
viku. Veit ekki hvort mín litla sál
þoli þetta. Rúmlega tuttugu ára bið
eftir Evrópumeistaratitli gæti
verið lokið í kvöld. Liverpool, liðið
mitt, er komið í úrslitaleik Meist-
aradeildarinnar. Níu mánuðir af
gleði og tárum eru að baki og upp-
skeran gæti orðið rík. Stærsti sjón-
varpsviðburður ársins er í kvöld,
úrslitaleikur Meistaradeildarinnar. 
Hvort fótboltaleikur er skemmti-
legur og spennandi veltur mikið á
þeim liðum sem eru að spila. Fyrir-
fram spila AC Milan og Liverpool
kannski ekki skemmtilegan fót-
bolta. Þá fer ábyrgðin yfir á þá
sem eru að lýsa leiknum. Á laugar-
daginn var til dæmis Eurovision.

Þrátt fyrir að Ísland væri ekki með
tókst Gísla Marteini vel upp og hélt
spennunni í lagi. Ég biðla því til
sjónvarpsstöðvarinnar Sýn að hafa
þetta í huga. Hörður Magnússon og
Heimir Guðjónsson eru efstir á
mínum lista.
Ég verð með smá teiti heima hjá
mér. Við ætlum að hittast nokkrir
strákar, grilla okkur hamborgara,
fara í Liverpool-treyjurnar, láta
eins og við séum á vellinum.
Syngja You'll Never Walk Alone.
Hvetja okkar lið, bölsótast í dómar-
anum og vonandi fagna sigri þegar
sá svartklæddi flautar leikinn af.
Þeir sem eru ástríðufullir knatt-
spyrnuaðdáendur skilja þetta. Þó
að liðið þeirra sé ekki að keppa í
kvöld eiga þeir eftir að setjast

fyrir framan skjáinn. Þeir hafa
verið í þessum sporum, vita hvaða
tilfinningar búa að baki. Þeir sem
eru það ekki eiga erfitt með að átta
sig á því hvað sé eiginlega í gangi.
Hvers vegna umbreytist fullorðið
fólk í einhverja öskurapa yfir 22
fullfrískum manneskjum og leður-
tuðru? Svarið: Að halda með sínu
liði er ástríða sem fær að blómstra
hjá mér í kvöld.

25. maí 2005 MIÐVIKUDAGUR

VIÐ TÆKIÐ Taugarnar þandar til hins ýtrasta

17.05 Leiðarljós 17.50 Táknmálsfréttir 18.00
Disneystundin 18.01 Stjáni (22:26) 18.23 Sí-
gildar teiknimyndir (34:42) 

SKJÁREINN

12.20 Neighbours 12.45 Í fínu formi 13.00
Sjálfstætt fólk 13.30 Að hætti Sigga Hall (e)
14.00 Hver lífsins þraut 14.35 Happy Days
(Jamie Oliver) 15.00 Whose Line is it Anyway
15.20 Summerland 16.00 Barnatími Stöðvar
2 17.53 Neighbours 18.18 Ísland í dag 

SJÓNVARPIÐ

20.55

Í EINUM GRÆNUM. Garðyrkjuþáttur þar sem
áhorfendur fræðast um allt sem viðkemur garð-
inum.

▼

Lífsstíll

21.15

KEVIN HILL. Kevin Hill fær forræði yfir tíu mán-
aða gamalli frænku sinni en veit ekkert um
barnauppeldi.

▼

Gaman

20.00

FÓLK MEÐ SIRRÝ. Þetta er lokaþátturinn með
Sirrý áður hún fer í sumarfrí.

▼

Spjall

7.00 Everybody loves Raymond 7.30 Fólk –
með Sirrý 8.20 The Bachelor 9.10 Þak yfir
höfuðið 9.20 Óstöðvandi tónlist 17.50 Cheers
18.20 Innlit/útlit (e) 

6.58 Ísland í bítið 9.00 Bold and the Beauti-
ful 9.20 Í fínu formi 9.35 Oprah Winfrey
10.20 Ísland í bítið 

18.30 Fréttir Stöðvar 2 
19.00 Ísland í dag 
19.35 Simpsons
20.00 Strákarnir
20.30 Medium (11:16) (Miðillinn) Dramatísk-

ur myndaflokkur um konu með ein-
staka hæfileika. Bönnuð börnum.

21.15 Kevin Hill (8:22) 
22.00 Strong Medicine 3 (4:22) (Samkvæmt

læknisráði 3) Vönduð þáttaröð um tvo
ólíka en kraftmikla kvenlækna sem
berjast fyrir bættri heilsu kynsystra
sinna.

22.45 Oprah Winfrey (How To Look 10 years
Younger Now!) Oprah Gail Winfrey er
valdamesta konan í bandarísku sjón-
varpi. Spjallþáttur hennar nýtur fá-
dæma vinsælda en Opruh er fátt
óviðkomandi. Gestir hennar koma úr
öllum stéttum þjóðfélagsins en fræga
fólkinu þykir mikilsvert að koma fram
í þættinum. 

23.30 Stardom (Stranglega bönnuð börnum)
1.10 Medical Investigations (6:20) 1.55 Mile
High (6:26) (Bönnuð börnum) 2.40 Fréttir og Ís-
land í dag 4.00 Ísland í bítið 6.00 Tónlistar-
myndbönd frá Popp TíVí 

0.35 Kastljósið 0.55 Dagskrárlok

18.30 Sögur úr Andabæ (8:14) (Ducktales)
18.54 Víkingalottó
19.00 Fréttir, íþróttir og veður 
19.35 Kastljósið
20.10 Ed (69:83) 
20.55 Í einum grænum (4:8) Ný garðyrkju-

þáttaröð þar sem tekið er á því helsta
sem lýtur að fegrun garða. 

21.25 Litla-Bretland (8:8) (Little Britain)
Bresk gamanþáttaröð.

22.00 Tíufréttir
22.20 Formúlukvöld Gunnlaugur Rögnvalds-

son hitar upp fyrir kappaksturinn um
helgina.

22.45 Brian Wilson og „Smile“ (Beautiful
Dreamer: Brian Wilson and the Story
of 'Smile') Heimildarmynd með viðtöl-
um við Brian Wilson úr Beach Boys og
samferðamenn hans þar sem varpað
er ljósi á tilurð plötu Wilsons, Smile,
sem var 37 ár í vinnslu. 

23.30 Queer Eye for the Straight Guy (e)
0.15 One Tree Hill (e) 1.00 Þak yfir höfuðið
(e) 1.10 Cheers (e) 1.35 Óstöðvandi tónlist 

19.15 Þak yfir höfuðið Á hverjum virkum
degi verður boðið upp á aðgengilegt
og skemmtilegt fasteignasjónvarp. 

19.30 Everybody loves Raymond (e) 
20.00 Fólk með Sirrý – lokaþáttur Fólk með

Sirrý er fjölbreyttur þáttur sem fjallar
um allt milli himins og jarðar. Sirrý
tekur á móti gestum í sjónvarpssal og
slær á létta jafnt sem dramatíska
strengi í umfjöllunum sínum um það
sem hæst ber hverju sinni.

21.00 Providence – Ný þáttaröð Hanson fjöl-
skyldan í Providence heillaði áhorf-
endur Skjás eins þegar hún kom fyrst
á dagskrá haustið 1999. Í sumar sýn-
um við nýjustu þáttaröðina á miðviku-
dagskvöldum.

22.00 Law & Order: SVU 
22.45 Jay Leno 

8.00 What's the Worst That Could Happen?
10.00 Just Visiting 12.00 Another Pretty Face
14.00 Overboard 16.00 What's the Worst
That Could Happen? 18.00 Just Visiting
20.00 Another Pretty Face 22.00 Hedwig
and the Angry Inch 0.00 Overboard 2.00
Who is Cletis Tout? (Bönnuð börnum) 4.00
Hedwig and the Angry Inch 

OMEGA

8.00 Dr. David Cho 8.30 Gospel 9.00 Ron Phillips
9.30 Blandað efni 10.00 Joyce M. 10.30 Freddie
Filmore 11.00 Samverustund (e) 12.00 Kvöldljós
13.00 Joyce M. 13.30 Blandað efni 14.30 Gunnar
Þorst. 15.00 Believers 16.00 Joyce M. 16.30
Blandað efni 17.00 Fíladelfía (e) 18.00 Dr. David
Cho 18.30 Joyce M. 20.00 Samverustund (e)
21.00 Dr. David Cho 21.30 Freddie Filmore 22.00
Joyce M. 22.30 Blandað efni 0.00 Nætursjónvarp

AKSJÓN

7.15 Korter 18.15 Korter 19.15 Korter 20.30 Ak-
sjón tónlist 21.00 Níubíó 23.15 Korter

▼

▼

▼

SKY NEWS
Fréttir allan sólarhringinn.

CNN INTERNATIONAL
Fréttir allan sólarhringinn.

FOX NEWS
Fréttir allan sólarhringinn.

EUROSPORT 
13.00 Cycling: Tour of Italy 15.15 Tennis: Grand Slam To-
urnament French Open 19.00 Olympic Games: Olympic
Magazine 19.30 Golf: U.S. P.G.A. Tour Bank of America
Colonial 20.30 Golf: the European Tour Nissan Irish Open
21.00 Tennis: Grand Slam Tournament French Open 22.00
News: Eurosportnews Report 22.15 Sailing: Rolex Farr 40
Worlds 22.45 All Sports: Wednesday Selection 23.00 All
Sports: Casa Italia 23.15 News: Eurosportnews Report

BBC PRIME
12.00 Born and Bred 12.50 Teletubbies 13.15 Tweenies
13.35 Fimbles 13.55 Balamory 14.15 Step Inside 14.25
Teletubbies Everywhere 14.35 The Really Wild Show 15.00
Cash in the Attic 15.30 Changing Rooms 16.00 Safe as
Houses 17.00 Doctors 17.30 EastEnders 18.00 Location,
Location, Location 18.30 A Place in France 19.00 Di-
armuid's Big Adventure 20.00 Living the Dream 21.00
Spooks 21.50 Murder in Mind 23.00 Making Masterpieces
23.30 Painting the World 0.00 Great Writers of the 20th
Century 1.00 Darwin

NATIONAL GEOGRAPHIC 
12.30 Totally Wild 13.00 Harem Conspiracy 14.00 Egypt
Eternal 15.00 Deadly Encounters 16.00 Battlefront 16.30
Battlefront 17.00 Air Crash Investigation 18.00 Dogs with
Jobs 18.30 Totally Wild 19.00 Deadly Encounters 20.00
Frontlines of Construction 21.00 Megastructures 22.00 The
Sinking of HMS Coventry 22.30 Treasures of the Titanic
23.00 Wanted – Interpol Investigates 0.00 Frontlines of
Construction

ANIMAL PLANET 
12.00 Killer Elephants 13.00 Serpents of the Sea 14.00
Animal Cops Houston 15.00 The Planet's Funniest Animals
15.30 Amazing Animal Videos 16.00 Growing Up... 17.00
Monkey Business 17.30 Keepers 18.00 Science of Shark
Attacks 19.00 Realm of the Orca 20.00 Miami Animal
Police 21.00 The Life of Birds 22.00 Pet Rescue 22.30
Breed All About It 23.00 Wildlife SOS 23.30 Aussie Animal
Rescue 0.00 Fate of the Panda 1.00 Growing Up... 

DISCOVERY
12.00 Building the Ultimate 12.30 Massive Engines 13.00
Weapons of War 14.00 Junkyard Mega-Wars 15.00 Rex
Hunt Fishing Adventures 15.30 Fishing on the Edge 16.00
We Built This City 17.00 A Bike is Born 17.30 A Bike is Born
18.00 Myth Busters 19.00 Deadly Women 20.00
Superweapons of the Ancient World 21.00 Mummy Autop-
sy 22.00 Forensic Detectives 23.00 Extreme Machines
0.00 Reporters at War

MTV
13.00 SpongeBob SquarePants 13.30 Wishlist 14.00 TRL
15.00 Dismissed 15.30 Just See MTV 16.30 MTV:new
17.00 Hit List UK 18.00 MTV Making the Movie 18.30 Mak-
ing the Video 19.00 The Osbournes 19.30 Jackass 20.00
Top 10 at Ten 21.00 MTV Mash 21.30 Pimp My Ride 22.00
The Lick 23.00 Just See MTV 

VH1
15.00 So 80s 16.00 VH1 Viewer's Jukebox 17.00 Smells
Like the 90s 18.00 VH1 Classic 18.30 Then & Now 19.00
All Access 20.00 All Access 21.00 VH1 Rocks 21.30
Flipside 22.00 VH1 Hits

CLUB
12.10 Africa on a Plate 12.40 The Race 13.30 Hollywood
One on One 14.00 Cheaters 14.45 Girls Behaving Badly
15.10 Lofty Ideas 15.35 Retail Therapy 16.00 Yoga Zone
16.25 The Method 16.50 The Race 17.40 Retail Therapy
18.05 Matchmaker 18.30 Hollywood One on One 19.00

Girls Behaving Badly 19.25 Cheaters 20.10 Spicy Sex Files
20.45 Ex-Rated 21.10 Men on Women 21.35 Sextacy
22.00 Insights 22.25 Crime Stories 23.10 Entertaining With
James 23.40 Cheaters 0.25 City Hospital 

E! ENTERTAINMENT
12.00 E! News 12.30 The E! True Hollywood Story 13.30
The Soup 14.00 Style Star 14.30 Gastineau Girls 15.00
Jackie Collins Presents 16.00 Love is in the Heir 16.30 Love
is in the Heir 17.00 The Soup 17.30 Behind the Scenes
18.00 E! News 18.30 Gastineau Girls 19.00 The E! True
Hollywood Story 20.00 Dr. 90210 21.00 The E! True
Hollywood Story 22.00 Love is in the Heir 22.30 Gastineau
Girls 23.00 E! News 23.30 The E! True Hollywood Story
0.30 The Soup 1.00 The Entertainer 

CARTOON NETWORK 
12.20 Samurai Jack 12.45 Foster's Home for Imaginary Fri-
ends 13.10 Ed, Edd n Eddy 13.35 Codename: Kids Next
Door 14.00 Hi Hi Puffy Amiyumi 14.25 The Cramp Twins
14.50 The Powerpuff Girls 15.15 Johnny Bravo 15.40 Me-
gas XLR 16.05 Samurai Jack 16.30 Tom and Jerry 16.55
Looney Tunes 17.20 The Cramp Twins 17.45 Ed, Edd n
Eddy 18.10 Codename: Kids Next Door 18.35 Dexter's
Laboratory

JETIX
12.10 Lizzie Mcguire 12.35 Braceface 13.00 Hamtaro
13.25 Moville Mysteries 13.50 Pokémon 14.15 Digimon
14.40 Spider-Man 15.05 Sonic X 15.30 Totally Spies 

MGM
12.10 Beach Red 13.55 The Billion Dollar Hobo 15.30 Still
of the Night 17.00 Living on Tokyo Time 18.25 Real Men
19.50 Head Over Heels 21.25 The Charge of the Model Ts
22.55 The First Power 0.35 The Pride and the Passion 

TCM
19.00 Victor/Victoria 21.10 The Tender Trap 23.00 The
Secret of My Success 0.40 The Scarlet Coat 

ERLENDAR STÖÐVAR

STÖÐ 2 BÍÓ

RAFAEL BENITEZ Stýrir hann liði sínu til
sigurs í kvöld gegn AC Milan?

FREYR GÍGJA GUNNARSSON ÆTLAR AÐ LEYFA ÁSTRÍÐU SINNI AÐ BLÓMSTRA Í KVÖLD

OPNUM EFTIROPNUM EFTIROPNUM EFTIROPNUM EFTIR

DAGA!!!DADAGA!AGA!DAGA!

   VIÐ MUNUM
SKEMMTA ÞÉR!

MUNUM
SKEMMSKEMMTA ÞÉR!
   VIÐ MUNUM
SKEMMTA ÞÉR!
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SÝN

22.30

DAVID LETTERMAN. Letterman fær góða gesti í
heimsókn í létt spjall.

▼

Spjall

7.00 Olíssport 7.30 Olíssport 8.00 Olíssport
8.30 Olíssport 

23.15 UEFA Champions League 1.00 World
Series of Poker 

21.00 Tiger Woods (1:3) Tiger Woods er einn
besti kylfingur allra tíma. Nafn hans er
þegar skráð gylltu letri í golfsöguna en
afrekaskrá Tigers er bæði löng og
glæsileg. Hæfileikar hans komu
snemma í ljós en í þáttaröðinni fá
sjónvarpshorfendur að kynnast kapp-
anum frá ýmsum hliðum. Rætt er við
fjölskyldu og vini Tigers sem og þekkt-
ar stjörnur úr íþróttunum og skemmt-
anaheiminum sem allar eiga það
sameiginlegt að dást eindregið að
þessum snjalla kylfingi.

22.00 Olíssport Fjallað er um helstu íþrótta-
viðburði heima og erlendis. Það eru
starfsmenn íþróttadeildarinnar sem
skiptast á að standa vaktina en kapp-
arnir eru Arnar Björnsson, Hörður
Magnússon, Guðjón Guðmundsson
og Þorsteinn Gunnarsson.

22.30 David Letterman 

14.10 NBA 16.45 Olíssport 17.15 David Lett-
erman     18.00 UEFA Champions League.
Liverpool - AC Milan mætast í úrslitaleik.

POPP TÍVÍ

7.00 Meiri músík 20.00 Game TV 20.30
Sjáðu Í 21.00 Tvíhöfði (e) 21.30 Real World:
San Diego 22.00 Meiri músík 

33

▼

BORGAÐU MEÐ
BÓKUNUM!

Láttu bækurnar vinna 
fyrir þig í SUMAR!
- Geymdu inneignarnótuna og þú 
færð 10% yfirverð fyrir hana í ágúst!

Einungis í Office 1 Superstore í Skeifunni.

BÍÓMIÐI á STAR WARS!
- 200 fyrstu sem skila inn bókum a› ver›mæti 2.500 kr. 
eða meira fá bo›smi›a á Star Wars, Revenge of the Sith.

BYLGJAN FM 98,9

RÁS 1 FM 92,4/93,5 RÁS 2 FM 90,1/99,9

ÚTVARP SAGA FM 99,4 AÐRAR STÖÐVAR

12.20 Hádegisfréttir 12.50 Auðlind 13.05 Við
mánaskin 14.03 Útvarpssagan 14.30 Mið-
degistónar 15.03 Tónaljóð 16.13 Hlaupanót-
an 17.03 Víðsjá
18.00 Kvöldfréttir 18.25 Spegillinn 19.00 Vitinn
19.30 Laufskálinn 20.15 Sáðmenn söngvanna
21.00 Út um græna grundu 21.55 Orð kvölds-
ins 22.15 Óðurinn til frelsisins 
23.00 Fallegast á fóninn 

5.00 Reykjavík Síðdegis. 7.00 Ísland í bítið
9.00 Ívar Guðmundsson

12.00 Hádegisfréttir 12.20 Óskalagahádegi
Bylgjunnar 13.00 Bjarni Arason 16.00
Reykjavík síðdegis 

18.30 Kvöldfréttir og Ísland í dag 19.30 Bragi
Guðmundsson - Með ástarkveðju.

12.20 Hádegisfréttir 12.45 Poppland 16.10
Dægurmálaútvarp Rásar 2 

18.00 Kvöldfréttir 18.25 Spegillinn 20.00 Út-
varp Samfés 21.00 Konsert 22.10 Geymt en
ekki gleymt 

0.10 Glefsur 1.10 Ljúfir næturtónar 

FM 95,7 Effemm / Zúúber tónlistarstöðin

FM 102,2 Útvarp Latibær / Fjölskyldu útvarp

FM 102,9 Lindin / Kristilegt efni

FM 96,7 Létt / Tónlist og afþreying

FM 105,5 Útvarp Boðun / Kristilegt efni

FM 89,5 Kiss / Nýja bítið í bænum

FM 88,5 XA-Radíó / 12 spora efni

FM 91,9 XFM / Tónlist og afþreying

FM 104,5 Radíó Reykjavík / Tónlist og afþreying

7.05 Árla dags 7.30 Morgunvaktin 9.05 Lauf-
skálinn 9.40 Slæðingur 9.50 Morgunleikfimi
10.13 Á þjóðlegu nótunum 11.03 Samfélag-
ið í nærmynd 

TALSTÖÐIN FM 90,9

12.15 Hádegisútvarpið – Umsjón: Sigmund-
ur Ernir Rúnarsson. 13.01 Hrafnaþing – Um-
sjón: Ingvi Hrafn Jónsson. 

14.03 Er það svo – Umsjón: Ólafur B.
Guðnason. 15.03 Allt og sumt með Hallgrími
Thorsteinsson, Helgu Völu Helgadóttur og
Helga Seljan. 
17.59 Á kassanum – Illugi Jökulsson. 

7.03 Morgunútvarpið – Gunnhildur Arna
Gunnarsdóttir og Sigurjón M. Egilsson. 9.03
Margrætt með Ragnheiði Gyðu Jónsdóttur.
10.03 Morgunstund með Ásdísi Olsen.

7.30 Morgunvaktin 8.30 Einn og hálfur með
Gesti Einari Jónassyni 10.03 Brot úr degi 

9.03 ÓLAFUR HANNIBALSSON 10.03 RÓSA ING-
ÓLFSDÓTTIR 11.03 ARNÞRÚÐUR KARLSDÓTTIR 

12.25 Meinhornið (endurfl. frá laug.) 12.40 MEIN-
HORNIÐ 13.05 JÖRUNDUR GUÐMUNDSSON
14.03 KOLBRÚN BERGÞÓRSDÓTTIR 
15.03 ÓSKAR BERGSSON 16.03 VIÐSKIPTAÞÁTT-
URINN 17.05 TÖLVUR & TÆKNI 18.00 Meinhornið
(endurfl) 19.40 Endurflutningur frá liðnum degi. 

Liverpool og AC Milan leika til úrslita í Meistara-
deild Evrópu í kvöld í beinni útsendingu. Saga fé-
laganna er einkar glæsileg en bæði liðin hafa oft
hrósað sigri í Evrópukeppninni. Þótt ótrúlegt
megi virðast hafa þau samt aldrei mæst í Evr-
ópuleik. Staða AC Milan kemur fæstum á óvart
en það var búist við miklu af Mílanóliðinu á
þessu keppnistímabili. Ítalirnir voru hins vegar
stálheppnir að komast í úrslitaleikinn á kostnað
PSV Eindhoven. Það sama verður ekki sagt um
liðsmenn Liverpool, sem hafa eflst við hverja
raun í Meistaradeildinni.

VIÐ MÆLUM MEÐ...
Sýn kl. 18.00LIVERPOOL – AC MILAN

Í hvaða kvikmynd hljómaði þessi setning: 

ÚR BÍÓHEIMUM

Liverpool sló Chelsea út í undan-
úrslitum.

Svar:Alvy Singer úr
kvikmyndinni Annie
Hall frá árinu 1977.

„A relationship, I think, is like a shark. You know? It has to constantly move
forward or it dies. And I think what we got on our hands is a dead shark.“

»

HALLMARK
12.45 The Old Curiosity Shop 14.15 The Old Curiosity Shop
16.00 Early Edition 16.45 Anastasia: The Mystery of Anna
18.30 The Legend of Sleepy Hollow 20.00 Law & Order Vii
20.45 Five Days To Midnight 21.30 My Own Country 23.15
Five Days To Midnight 0.00 Law & Order Vii 0.45 The
Legend of Sleepy Hollow 

BBC FOOD
12.00 Giorgio Locatelli – Pure Italian 12.30 Ready Steady
Cook 13.00 The Naked Chef 13.30 Made to Order 14.00
Can't Cook Won't Cook 14.30 Floyd's India 15.00 Floyd's
India 15.30 Ready Steady Cook 16.00 A Cook's Tour 16.30
A Cook's Tour 17.00 The Italian Kitchen 17.30 Coconut
Coast 18.00 Coconut Coast 18.30 Ready Steady Cook
19.00 The Naked Chef 19.30 Chefs at Sea 20.00 Can't
Cook Won't Cook 20.30 Street Cafe 21.00 Street Cafe
21.30 Ready Steady Cook 

DR1
13.00 En blomsterkrans til dig 13.50 Nyheder på tegnsprog
14.00 DR-Derude direkte med S¢ren Ryge Petersen 14.30
Den nye have 15.00 Braceface 15.30 Junior-Dox 16.00 Pet-
er Plys 16.20 Gurli Gris 16.30 TV Avisen med Sport og
Vejret 17.00 Nyhedsmagasinet 17.30 Rabatten 18.00 DR
Dokumentar: Spionen der kom hjem til kulden 19.00 TV
Avisen 19.25 Profilen 19.50 SportNyt 20.00 Legenden om
pianisten på havet 22.00 Onsdags Lotto 22.05 Grænsel¢s
kærlighed

SV1
12.25 Manhattan 14.00 Rapport 14.05 Filmkrönikan speci-
al Cannes 14.35 Familjen Anderson 15.00 Sverige! 15.30
Krokodill 16.00 BoliBompa 16.01 Kalle och hans nalle
16.10 Nils och Nisse 16.30 Sagoberättaren 17.00 Pojken
som slutade tala 17.30 Rapport 18.00 När storken sviker
18.30 Mitt i naturen 19.00 Tre tjejer 20.40 Rapport 20.50
Kulturnyheterna 21.00 Familjen Mann 22.45 En röst i natten
23.30 Sändning från SVT24

Sigurvegararnir verða krýndir í Istan-
búl í Tyrklandi í kvöld. Viðureign stórliðanna
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Sjötta Stjörnustríðsmyndin fer sigur-
för um heiminn eins og við var að

búast og Íslendingar eru engir eftir-
bátar annarra þjóða kvikinda þegar
kemur að aðsókn að þessari loka-
mynd vinsælasta kvikmyndabálks
allra tíma. Myndin var heimsfrumsýnd
um síðustu helgi og að forsýningum
meðtöldum borguðu 12.382 manns
sig inn á myndina í íslenskum kvik-
myndahúsum dagana 20.-22. maí.
Það þarf vart að hafa mörg orð um
það að engin mynd hefur farið jafn
glæsilega af stað á árinu en saman-
lagt eyddu Íslendingar tæpum 10
milljónum króna í aðgöngumiða á
Episode III: Revenge of the Sith fyrstu
sýningarhelgina og myndin trónir á
toppi íslenska aðsóknarlistans með
um 70% af heildaraðsókn helgarinn-
ar. Það var meira og minna uppselt á
allar sýningar helgarinnar en þegar
myndin fór af stað höfðu 1700 miðar
þegar selst í forsölu. Það er því ljóst
að Íslendingar halda
tryggð við Svart-
höfða og félaga og
munu líklega sjá
til þess að mynd-
in verði sú vin-
sælasta á árinu
hér á landi.

Mannlífsrýnirinn og spjallþátta-
stjórnandinn Egill Helgason er

jafnan með á nótunum og hann
greinir frá því á heimasíðu sinni á
www.visir.is að hann hafi séð Episode
III um daginn. „Ég fór á Star Wars
myndina í fyrrakvöld. Ég var voða
þreyttur, þraukaði ekki nema fram í
hlé. Ætla að fara seinna og sjá síðari
hlutann. Þetta var mikið pommsara-
pomms eins og var að vænta.
Sprengingar og kappsiglingar á geim-
skipum. Ógurlega stirðbusaleg sam-
töl. Dálítið þreytandi ofnotkun á
tölvugrafík. En svosem ekkert leiðin-
legt.“ Það eitt að Egill ætli að gera
aðra atrennu að myndinni segir sjálf-
sagt margt um skemmtigildi hennar
enda hafa stirð samtöl og flatur leikur

aldrei þótt skemma
Stjörnustríðin þar sem
aðaláherslan er lögð á
geislasverðabardaga,

sprengingar og pomms-
arapomms. Egill á líka

von á góðu þar sem
hamagangurinn
gerir ekkert nema
magnast eftir hlé.

Lárétt: 1 biðill,6eið,7óó,8li,9aða,10
urr, 12fés,14bál,15tó,16ól,17átt,18
taum.
Lóðrétt: 1 belg,2iii,3ðð,4lóðrétt,5
lóa,9arf, 11sál,13sótt,14bót,17ám.

1

6 7

98

10

12 13

1514

16

18

17

11

2 3 4 5

– hefur þú – hefur þú séð Dséð DV í dag?V í dag?

Ágúst svindlaði
Keypti sér
varaformannsstól
með peningum,
bjór og pitsum

Tónlistarmynd Ara Alexanders,
„Gargandi snilld,“ sem var sýnd á
kvikmyndahátíðinni í Cannes á dög-
unum fékk sérstaka umfjöllun í
pistli hins virta gagnrýnanda Kenn-
eth Turan í L.A. Times síðastliðinn
sunnudag.

Það heyrir til undantekninga að
fjallað sé um myndir sem ekki taka
þátt í sjálfri keppninni, en Turan
hreifst sérstaklega af „Gargandi
snilld“ sem hann segir gefa greinar-
gott yfirlit yfir þær hræringar sem
eiga sér stað í íslenskri rokktónlist
um þessar mundir. Hann hrósar
myndinni fyrir að bjóða upp á frá-
bæra tónlist, m.a. með Björk og Sig-
ur Rós, ásamt lifandi og upplýsandi
leiðsögn um landið sjálft. 

Ljóst er að með þessum skrifum
hefur Gargandi snilld, sem Sigurjón
Sighvatsson framleiddi, fengið
glæsilega inngöngu í kvikmynda-
umræðuna í Bandaríkjunum.

Myndin er sýnd í Smárabíói,
Regnboganum og Borgarbíói . ■

Gó›ir dómar í LA Times

BJÖRK Björk Guðmundsdóttir kemur við sögu í heimildarmyndinni Gargandi snilld.

[ VEISTU SVARIÐ ]
Svör við spurningum á bls. 8

1

3
2

Hagstofu Evrópusambandsins.

Bruce Springsteen.

Chile.
Vespu var stolið frá heimili Snæ-
fríðar Ingadóttur ritstjóra í fyrr-
inótt. Vespan er vínrauð að lit af
gerðinni Yamaha Neos og er
löskuð á vinstri hlið eftir óhapp
sem ritstjórinn lenti í síðasta vet-
ur.

„Vespur hafa aldrei verið vin-
sælli en nú og það sést best á því
að þær seljast ekki bara grimmt
heldur er fólk farið að nappa
þeim frá eigendum sínum. Ég skil
það svo sem vel, enda vespur frá-
bær ferðamáti og sól á lofti
núna,“ segir Snæfríður sem sakn-
ar þó vínrauðu vespunnar sinnar.

„Það er samt algjör óþarfi að
stela þeim því það er hægt að fá
þær á svo fínu verði núna. Þar að
auki er mín mikið keyrð og vel
notuð svo það er ekki mikill feng-
ur í henni.“

Vélknúna vespan hennar Snæ-
fríðar er ein sú víðförlasta á land-
inu. Ritstjórinn hefur meðal ann-
ars ekið á henni austur á Höfn, í
gegnum Hvalfjörðinn og áleiðis á
Kántrýhátíð í Skagafirði. 

„Vespan er bara 50 kúbik og
það þarf því ekki mótorhjólapróf
á hana. Ég er alveg bíllaus og fer
allra minna ferða á henni,“ segir

Snæfríður sem hefur átt vespuna
í ein tvö ár. 

Mikill kippur hefur orðið í sölu
á léttum bifhjólum hér á landi en
um tíma var Snæfríður heldur
einmana á vínrauðu vespunni.
„Ég er farin að sjá mun fleiri
vespueigendur og vil gjarnan
vera áfram í hópi þeirra,“ segir
Snæfríður sem vill benda þeim
sem geta gefið upplýsingar um
vespuna að hafa samband við lög-
regluna í Reykjavík eða hana
sjálfa. Hún lofar fundarlaunum.
Númerið á vespunni er ZU-865. 

kristjan@frettabladid.is

SNÆFRÍÐUR VIÐ VESPUNA Snæfríður Ingadóttir með vespuna góðu. Hún saknar vespunnar sinnar. Þeir sem geta gefið upplýsingar
um vespuna eru beðnir að hafa samband við lögregluna í Reykjavík eða Snæfríði sjálfa.

SNÆFRÍÐUR INGADÓTTIR: SAKNAR LÉTTBIFHJÓLSINS SÍNS

Víðförlasta vespan týnd

FRÉTTIR AF FÓLKI

Ekki umhyggja fyrir börnunum

Nei það er alveg fráleitt.
Á þá að taka börn af
feitu fólki? Svo er það
raunin líka að flest
þessi börn sem verið er
að ættleiða búa við
enga framtíð svo þetta
er alveg fráleitt að þetta
eigi að vera einhver
umhyggja fyrir þeim að
vigta fólk. Ég get ekki
skilið það. Að dulbúa
svona vitleysu sem
gæsku við barnið er al-
veg fráleitt. 

Spurning um andleg heilindi

Nei, heldur betur ekki.
Mér þætti það mjög
skrítin ástæða fyrir að
banna fólki að ættleiða.
Það er ekki nema fólk
sé ekki hæft að ala upp
börn að það ætti að
banna þeim að ætt-
leiða. Það er náttúru-
lega einhver prósess
sem maður þekkir ekki -
að velja úr hverjir mega
ættleiða og hverjir ekki
en ég sé ekki að líkams-
vöxtur ætti að koma þar
að. Þetta ætti aðallega
að vera spurning um
andleg heilindi. 

Enn eitt dæmi um fordóma

Nei að sjálfsögðu ekki,
þetta er út í hött. Mér
þykir einkennilegt að
taka út úr einn þátt í
heilsufarinu þegar hægt
er að horfa á fleiri þætti
eins og reykingar,
drykkjusiði og lífsstíl yfir-
leitt. Auðvitað á að
vanda valið þegar fólk
sem fær að ættleiða er
valið en fyrr má nú vera!
Þetta er óttalega
heimskulegt og bara
enn eitt dæmi um for-
dóma í þjóðfélaginu
okkar. 

ÞRÍR SPURÐIR

Andrea Jónsdóttir, útvarps-
kona og rokkspekúlant. 

Vignir Snær Vigfússon,
gítarleikari Írafár. 

Vilborg Davíðsdóttir 
rithöfundur. 

...fær tónlistarmaðurinn JoJo
sem ætlar að selja gítar, sem
Bruce Springsteen fékk lánaðan,
til að vekja fólk til umhugsunar
um byggingu tónlistarhúss.

HRÓSIÐ

ER RÉTT AÐ BANNA FEITU FÓLKI AÐ ÆTTLEIÐA BÖRN?

Lárétt: 1 í makaleit, 6 svardaga, 7 tveir
eins, 8 fimmtíu og einn, 9 skel, 10 reiði-
hljóð, 12 andlit, 14 eldur, 15 grastotti, 16
fæddi, 17 stefna, 18 reipi.
Lóðrétt: 1 skjóða, 2 þrír eins, 3 tveir
eins, 4 í krossgátum, 5 fugl, 9 úr dánar-
búi (þf.), 11 anda, 13 veiki, 14 betrun, 17
kindum. Lausn.
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Fluggáfa›ir einstaklingar klippi› hér

Bú›u flig undir brottför á www.icelandexpress.is

Iceland Express fagnar komu sumars me› flví a› bjó›a 2000 flugsæti á 2000

krónur a›ra lei›. Hentu frá flér dagbla›inu, smelltu flér á icelandexpress.is

og trygg›u flér mi›a til London, Köben e›a Frankfurt! Mundu a› vi› ver›i›

bætast skattar og gjöld sem nema frá 1600 krónum a›ra lei›. Sala hefst

í dag kl. 09:00.

Til Kaupmannahafnar 5.100 kr. a›ra lei› me› sköttum

Frá Kaupmannahöfn 5.100 kr. a›ra lei› me› sköttum

Til London 5.100 kr. a›ra lei› me› sköttum

Frá London 4.500 kr. a›ra lei› me› sköttum

Til Frankfurt-Hahn 5.100 kr. a›ra lei› me› sköttum

Frá Frankfurt-Hahn 3.600 kr. a›ra lei› me› sköttum

2000 FLUGSÆTI
www.icelandexpress.is

SALA HEFSTKL. 09:00

TAKMARKA‹ SÆTAFRAMBO‹

www.icelandexpress.is

ÓD†RASTA FRAMHALDSFLUGI‹!

Fljúg›u me› Iceland Express til London, Köben e›a
Frankfurt-Hahn. fia›an eru endalausir möguleikar á
ótrúlega ód‡ru flugi til spennandi sta›a um allan
heim, spurningin er bara hvert flig langar til a› fara.

2000 SÆTI
Ver› frá a›eins: 3.600 kr.

(A›ra lei› me› sköttum)

Tilbo›i› gildir a›eins á völdum dagsetningum frá 27. maí til 17. júlí. Takmarka› sætaframbo›.

– fyrstur kemur, fyrstur fær!
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Þakviðgerðir
Nánari upplýsingar á www.pace.is

Málarameistari
sér um þakið

Síðan 1991

Öllum n‡jum Subaru Legacy bílum fylgir nú 50.000 króna úttekt í

Intersport e›a Nevada Bob. Bættu vi› tjaldi, grilli, golfsetti e›a

flugustöng og borga›u ekki krónu!

50.000 króna gjafabréf

ÍSLANDSVINUR

12:00–16:00

2.220.000 kr.
2.320.000 kr.

Legacy Sedan:

Legacy Wagon:

Ver› frá:

Subaru Legacy er ekki mest seldi bíll í heimi. En hann er konungur

á nor›ursló›um og ber höfu› og her›ar yfir keppinauta sína í

fjalllendi. Frábær fjórhjóladrifstækni Subaru er sérhönnu› fyrir

landsvæ›i flar sem vegir eru misjafnir og ve›ur válynd. Legacy

er nautsterkur og stö›ugur á vegi. Hann er sannur Íslandsvinur.

Fjárfestu í n‡jum Subaru Legacy fyrir fer›alög sumarsins og flú

fær› frábæran kaupauka frá Intersport e›a Nevada Bob til a›

gulltryggja eftirminnilegt sumar fyrir alla fjölskylduna.

Fer›agasgrill fylgir öllum n‡jum Subaru Legacy.

Gu› blessi
rá›herrana

Áhyggjurnar eru að fara með mig.
Stundum er það hvað verðmæt-

ast sem hefur ekki kostað krónu.
Þannig er með vináttuna. Ég á fínan
vin. Hann er bara fjögurra ára og til
að undirstrika hvað hann er góður
vinur minn hefur hann sæmt mig
sæmdarheitinu afi. Samt vitum við
báðir, ég og Benjamín, að það er ekki
rétt. Ég er ekki afi hans, en það er
þegjandi samkomulag okkar á milli
að vera ekki að gera neitt með þessa
staðreynd. Afi minn var ekki afi
minn en samt var hann afi minn og
ekki orð meira um það. Þannig er
þessu háttað hjá okkur Benjamín.

ÁHYGGJURNAR hef ég vegna
þess að þeir sem öllu ráða eru á móti
því að fólk yfir kjörþyngd ættleiði
börn. Ég ætla ekki að ættleiða hann
Benjamín, enda alls ekki þörf á því.
Hann býr á fínu heimili og líður vel,
alltaf brosandi og hefur nóg fyrir
stafni. Þar sem ég er óneitanlega yfir
kjörþyngd finnst mér sem mér og
Benjamín standi ógn af þessu öllu
saman. Ég er alltaf í megrun og þó
eitthvað miði stundum er langt í
þessa skrambans kjörþyngd.

ÁHYGGJURNAR eru sennilega
ekki ástæðulausar. Vissulega er ekk-
ert sem bannar að Benjamín kalli
mig afa, þó ég sé ekki afi og sé of
þungur, það er heldur ekkert sem
bannar mér að taka við þessu fína
sæmdarheiti. Eins var ekkert sem
bannaði að Íslendingur yrði ástfang-
inn af útlendingi, jafnvel sem væri
ekki orðinn tuttugu og fjögurra ára.
Ráðherrunum líkaði ekki þannig ástir
og hafa bannað þær. Þeir vilja líka að
símar okkar séu hleraðir og skráð við
hverja við tölum í síma og hvað við
gerum á tölvunum okkar. Og hvers
vegna ekki að banna að menn sem
eru yfir kjörþynd séu kallaðir afar ef
þeir eru það ekki?

ÁHYGGJURNAR eru sennilega
ástæðulausar. Þannig er að einn ráð-
herranna hefur sagt að lög um jafn-
rétti kynjanna séu barn síns tíma og
annar að jafnréttismál séu gervimál.
Úff, hvað mér er létt. Þannig að þetta
með börnin og þunga fólkið mun
sennilega aldrei eiga við um okkur
karlana, bara kerlingarnar. Benjamín
getur áfram horft á mig af hrifningu
og kallað tveggja daga hýjung skegg,
af því hann sér afa sinn sem þykk-
skeggjaðan og glæsilegan þó karlinn
hafi aðeins dregið raksturinn í tvo
daga. Guð blessi ráðherrana. ■

BAKÞANKAR
SIGURJÓNS M. 

EGILSSONAR


