








































































Opel Zafira, 7 manna, skrd. 12/2002,
ek. 60.000 km, 1800cc, sjálfskiptur.
Ásett verð 1.750.000 kr. Tilboð
1.490.000 kr. 100% lán mögulegt. S.
515 7000.

Citroen C3, skrd. 03/2004, ek. 23.000
km, 1400cc, sjálfskiptur. Ásett verð
1.270.000 kr. 100% lán mögulegt. S.
515 7000.

Lexus LS-430, skrd. 08/2003, ek.
19.000 km, 4300cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 5.990.000 kr. Tilboð 4.990.000 kr.
100% lán mögulegt. S. 515 7000.

Renault Laguna, skrd. 04/2001, ek.
80.000 km. 1600cc, beinskiptur, Ásett
verð 1.090.000 kr. 100% lán mögulegt.
S. 515 7000.

Ford Sierra skrd. 5/89 ek. 143.000 km,
1600 cc, beinskiptur. Ásett verð
190.000.- kr. S. 515 7000.

Ford Mondeo Ghia, skrd. 09/2004, ek.
36.000 km, 2000cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 2.190.000,- kr. 100% lán mögu-
legt. S. 515 7000.

Honda Civic skrd. 12/’97 ek. 153.000
km, 1400 cc, beinskiptur. Ásett verð
540.000 kr. 100% lán mögulegt. S. 515
7000.

Ford Focus C-Max, skrd. 09/2004, ek.
10.000 km. 1600cc, diesel, sjálfskiptur.
Ásett verð 1.990.000 kr. 100% lán
mögulegt. S. 515 7000.

Mercedes Benz ML-350, skrd. 03/2003,
ek. 28.000 km, 3724cc, sjálfskiptur.
Ásett verð 4.890.000 kr. Tilboð
4.390.000 kr. S: 515 7000.

Toyota Hilux D/C SR5, skrd. 10/2004,
ek. 39.000 km, 2500cc, diesel, 31”
breyttur, beinskiptur. Ásett verð
2.590.000 kr. 100% lán mögulegt. S.
515 7000.

Daihatsu Applause, skrd. 11/1998, ek.
114.000 km, 1600cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 540.000 kr. Tilboð 399.000 kr.
100% lán mögulegt. S. 515 7000.

Nissan Pathfinder, skrd. 02/1996, ek.
135.000 km, 3000cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 740.000 kr. Tilboð 620.000 kr.
100% lán mögulegt. S. 515 7000.

Toyota Land Cruiser 100 VX, skrd.
10/2000, ek. 81.000 km, 4200cc, dies-
el, sjálfskiptur. Ásett verð 4.790.000 kr.
100% lán mögulegt. S. 515 7000.

MMC Pajero GLS, skrd. 06/2003, ek.
44.000 km. 3500cc, sjálfskiptur, Ásett
verð 4.200.000 kr. 100% lán mögulegt.
S. 515 7000.

Ford F-350 Lariat DRW, skrd. 06/2004,
ek. 21.000 km. 6000cc, sjálfskiptur.
Ásett verð 3.850.000 kr. 100% lán
mögulegt. S. 515 7000.

Daihatsu Applause, skrd.07/2000, ek.
107.000 km, 1600cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 690.000 kr. 100% lán mögulegt. S.
515 7000.

Ford Focus Trend station, skrd.
10/2002, ek. 50.000 km. 1600cc, bein-
skiptur. Ásett verð 1.340.000 kr. 100%
lán mögulegt. S. 515 7000.

Ford Mondeo GLX, skrd. 06/2000, ek.
95.000 km, 2000 cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 970.000 kr. 100 % lán mögulegt
kr. S. 515 7000.

VW Polo skrd. 11/’97, ek. 118.000 km ,
1400 cc , beinskiptur. Ásett verð
420.000.- kr 100% lán möguleiki. S.
515 7000.

Daihatsu Charade CX, skrd. 05/1998,
ek. 105.000 km, 1300cc, beinskiptur.
Ásett verð 480.000 kr. Tilboð 379.000
kr. 100% lán mögulegt. S. 515 7000.

Nissan Patrol GR, skrd. 04/2003, ek.
66.000 km, 3000cc, diesel, sjálfskiptur.
Ásett verð 3.730.000 kr. 100% lán
mögulegt. S. 515 7000.

Suzuki Grand Vitara, skrd. 06/2001, ek.
91.000 km, 2000cc, beinskiptur. Ásett
verð 1.370.000 kr. Tilboð 1.199.000 kr.
100% lán mögulegt. S. 515 7000.

Subaru Impreza station, skrd. 02/1998,
ek. 153.000 km, 2000cc, beinskiptur.
Ásett verð 620.000 kr. Tilboð 450.000
kr. 100% lán mögulegt. S. 515 7000.

VW Golf, skrd.04/1996, ek. 144.000
km, 1400 cc, beinskiptur. Ásett verð
390.000 kr. Tilboð 299.000 kr. 100%
lán mögulegt. S. 515 7000.

Ford Ranger CrewCab XL, skrd.
08/2003, ek. 42.000 km, 2500 cc, dies-
el, 31” breyting, beinskiptur. Ásett verð
2.240.000 kr. 100% lán mögulegt. S.
515 7000.

Renault Megane II, skrd. 06/2003, ek.
28.000 km, 1600 cc, beinskiptur. Ásett
verð 1.360.000 kr. Tilboð 1.190.000 kr.
100% lán mögulegt. S. 515 7000.

VW Bora, skrd. 01/2002 ek. 45.000 km,
1600 cc, beinskiptur. Ásett verð
1.190.000 kr. 100% lán mögulegt. S.
515 7000.

Daewoo Lanos, skrd. 11/1999, ek.
126.000 km, 1600 cc, beinskiptur. Ásett
verð 470.000 kr 100% lán mögulegt. S.
515 7000.

Daihatsu Gran Move, skrd. 06/2000,
ek. 75.000 km, 1600 cc, beinskiptur.
Ásett verð 710.000 kr. Tilboð 599.000
kr. 100% lán mögulegt. S. 515 7000.

Renault Megane, skrd. 11/2000, ek.
61.000 km, 1600 cc, beinskiptur. Ásett
verð 870.000 kr. Tilboð 690.000 kr.
100% lán mögulegt. S. 515 7000.

VW Golf Sport-line, skrd. 03/2004, ek.
17.000 km, 2000 cc, beinskiptur. Ásett
verð 2.380.000 kr. 100% lán mögulegt.
S. 515 7000.

Citroen C5, skrd. 02/2004, ek. 22.000
km, 2000 cc, sjálfskiptur. Ásett verð
2.030.000 kr. 100% lán mögulegt. S.
515 7000.

Volvo S40 T5-Turbo, skrd. 03/2004, ek.
33.000 km, 2500 cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 3.590.000 kr. Tilboð 3.190.000 kr.
100% lán mögulegt. S. 515 7000.

Volvo V70 LPT-Turbo, skrd. 06/2004, ek.
21.000 km, 2000 cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 3.850.000 kr. Tilboð 3.490.000 kr.
100% lán mögulegt. S. 515 7000.

Kia Grand Sportage, skrd. 06/1999, ek.
97.000 km, 2000cc, beinskiptur, 4x4.
Ásett verð 890.000 kr. Tilboð 499.000
kr. 100% lán mögulegt. S. 515 7000.

Volvo S40, skrd. 02/2003, 2000 cc, ek.
22.000 km, sjálfskiptur. Ásett verð
1.990.000 kr. Tilboð 1.690.000 kr.
100% lán mögulegt. S. 515 7000.

Opel Vectra, skrd. 12/1999, ek. 113.000
km, 1600cc, sjálfskiptur. Ásett verð
920.000 kr. 100% lán mögulegt. S. 515
7000.

Nissan Almera, skrd. 06/1998, ek.
134.000 km, 1600 cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 520.000 kr. Tilboð 399.000 kr.
100% lán mögulegt. S. 515 7000.

Ford Focus H/S stw, skrd. 11/2001, ek.
71.000 km, 1600cc, beinskiptur. Ásett
verð 1.090.000 kr. 100% lán mögulegt.
S. 515 7000.

Ford Mondeo Ambiente, skrd. 07/2003,
ek. 33.000 km, 1800 cc, beinskiptur.
Ásett verð 1.490.000 kr. Tilboð
1.350.000 kr. 100% lán mögulegt. S.
515 7000.

Ford Mondeo Ghia diesel station, skrd.
05/2005, ek. 12.000 km, 2000cc, sjálf-
skiptur. Ásett verð 2.950.000 kr. Tilboð
2.690.000 kr. 100% lán mögulegt. S.
515 7000.

Hyundai Accent, skrd. 8/1995, ek.
92.000 km, 1500 cc, sjálfskiptur Ásett
verð 350.000. kr. 100% lán mögulegt.
S. 515 7000.

Ford Explorer Eddie Bauer, skrd.
01/1992, ek. 252.000 km, 4000cc,
sjálfskiptur. Ásett verð 450.000 kr.
100% lán mögulegt. S. 515 7000.

Volvo S40 SE, skrd. 12/2003, ek.
34.000 km, 2000 cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 2.360.000 kr. 100% lán mögulegt.
S. 515 7000.

Ford Mondeo Ghia V6, skrd. 10/2003,
ek. 23.000 km, 2500cc, beinskiptur 6
gíra. Ásett verð 2.390.000 kr. 100% lán
mögulegt. S. 515 7000.

Nissan Terrano II. 12/1999, ek. 102.000
km, 2400cc, beinskiptur. Ásett verð
1.490.000 kr. Tilboð 1.320.000 kr.
100% lán mögulegt. S. 515 7000.

Toyota Avensis Executive, skrd.
11/2003, ek. 70.000 km, 2000cc, sjálf-
skiptur. Ásett verð 2.320.000 kr. 100%
lán mögulegt. S. 515 7000.

Ford Focus Trend station, skrd.
05/2003, e. 61.000 km, 1600cc, bein-
skiptur. Ásett verð 1.320.000 kr. 100%
lán mögulegt. S. 515 7000.

Til sölu Volvo FL610 árg 2000, ekinn
188 þús. Vörukassi lengd 5,5 m. Ein
hurð á vinstri hlið. Vörulyfta 1,5 tonn.
Upplýsingar í síma 515 7000 Brimborg
eða í síma 893 4435.

Brimborg
Bíldshöfða 6, 110 Rvk.

Sími: 515 7000
www.brimborg.is

[ ALLAR SMÁAUGLÝSINGAR VIKUNNAR Á visir.is ]
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Musso Grande Luxe 2,9 TD-I High Out-
put (155hö) árg. 3/2000, ekinn aðeins
24 þús. km, 35” breyttur, 5 gíra, bein-
skiptur, undirvagnshækkaður, loftlæstur
framan og aftan, loftdæla, álfelgur,
geislaspilari, 1 eigandi, bíll í algjörum
sérflokki. Verð 2.690.000

BMW 520iA árg. 9/2004, ekinn 34 þús.
km, sjálfskiptur, ABS, álfelgur, spólvörn,
bakkskynjari, glertopplúga, leiðsögu-
kerfi og m.fl. Verð 4.900.000

Musso E-32 Brabus 3,6L (295 hö) árg.
9/1998, ekinn 65 þús. km, 38” breyttur,
sjálfskiptur, loftlæsingar framan og aft-
an, 120 L aukatankur, 3” púst, milligír,
undirvagnshækkaður, og m.fl. Gríðar-
lega öflugur og vel búinn bíll. Verð
3.590.000

Lexus RX 300, 12/ 2002, ek. 54 þús.
ABS, 17” álf. 5 dyra, ssk. leður, rafmagn
í rúðum og speglum, CD magasín og fl.
Verð 3.570. þús. Tilboð 3.350 þús.

Honda HR-V, 04/2005, ek. 4 þús. ssk, 5
dyra, ABS, álf. CD, rafmagn í rúðum og
speglum, fjarstýrðar samlæsingar, þjón-
ustubók. Verð 2.190 þús.

M. Benz ML 270 CDI, 07/2004, ek. 31
þús. ssk. 7 manna, álf. 17”, ABS, CD,
dráttarkrókur, fjarstýrðar samlæsingar,
leður og tau á sætum, rafmagn í rúðum
og speglum, spólvörn og fl. Glæsilegur
bíll. Verð 4.990 þús.

VW Golf 2,0 GTI 02/2005, ek. 10 þús. 6
gíra, 3 dyra, álf. 18”, ABS, topplúga, leð-
ur, rafm. í rúðum og speglum, fjarstýrð-
ar samlæsingar, og fl. Verð 3.350 þús.

Toyota Land Cruiser New 90 VX,
05/2003, ek. 64 þús. 4,0 bensín, ssk.
ABS, álf. leður, topplúga, litað gler, fjar-
stýrðar samlæsingar, rafm. í öllu og fl.
Verð 4.290 þús.

Ford Explorer XLT 4,6, 06/2004, ek. 25
þús. 5 dyra, ssk., ABS, álf. filmur, CD,
leður, rafm. í öllu, fjarstýrðar samlæs-
ingar og fl. Vel búinn og glæsilegur um-
boðsbíll. Tilboð 3.290 þús.

MMC Montero Limited, árg. 2003, ek.
34þús km, Álfelgur, dráttarkúla, cd,
Glertopplúga, Leður, rafm. Í rúðum og
speglum o.fl. Verð aðeins 3.590þús

Bílabúð Benna ehf.
Notaðir bílar

Bíldshöfði 10, 110 Rvk.
Sími: 587 1000
www.benni.is

Mazda 3 Sport 05/’05. Ek. 7 þ. 5 gíra,
grár, topplúga, álfelgur, CD, virkilega fal-
legur og vel útbúinn. Verð 2.250 þ.
áhvílandi. 1.475 þ. afb. 30 þ.

Toyota Avensis Terra 1800 04/’99, ek.
82 þ. 5 gíra, ljósgrænn. Glæsilegur bíll.
Verð 890 þ.

Suzuki Ignis 4X4 Class 05/’04. Ek. 31 þ.
5 gíra, silfur. Fínn snattbíll í snjóinn.
Möguleiki á 100% láni. Verð 1190 þ.

Honda Civic VTI 1600 07/’99, ek. 72 þ.,
5 gíra, svartur. Ótrúlega heillegt eintak.
Einn eigandi frá upphafi. Verð 970 þ.

VW Touareg V-6 01/’04. Ek. 32 þ.,
sjálfsk. Svartur. Hlaðinn aukabúnaði þar
á meðal leðri, topplúgu, þakbogum,
hraðastilli ofl. ofl. ofl. Verð 4690 þ.
Áhvílandi 3600 þ. Afb. 60 þ.

Toyota Avensis STW Terra 05/’00, ek. 90
þ. 5 gíra, silfur. Verð 920 þ. Möguleiki á
láni.

Bílahöllin
Bíldshöfða 5, 112 Rvk

Sími: 567 4949
www.bilahollin.is

Dodge Grand Caravan árg. 1995, 4x4,
v-6 sjálfskiptur, ekinn 110 þús. km.,
álfelgur, vetrardekk á felgum, 7 manna,
sk.’06, 100% lánað. Verð 690.000. S.
540 5800 & 821 6292.

VW Caddy árg.2003, ekinn 60 þús. km,
sk. ‘06. 100% lánað. Verð 790.000. S.
540 5800 & 821 6292.

Bílamiðstöðin
Hyrjarhöfða 2, 112 Rvk.

Sími: 540 5800
www.bilasala.net

Range Rover HSE. Árgerð 2000. Ekinn
141 þ. km, 4600cc slagrými. 4ra dyra.
Einn með öllu. Verð kr. 2850.000. Áhv.
1900 þús. Ath. Skipti á d/ód. S. 567
2400.

Toyota Yaris Luna 1.3 vvti. Árgerð
12/2002. Ekinn 47 þ. km. Verð kr.
1050.000. Áhv. 550 þús. afb 16 þús.
Engin skipti. S. 567 2400.

Chevrolet Silverado 2500 Duramax 6.6
túrbó. Árg. 8/2002. Ek. 101 þ. km. Vel
útbúinn bíll. Verð kr. 3300.000. Ath.
skipti. S. 567 2400.

MMC Pajero stuttur TD 2.8 árgerð
1999. Ek. 184 þ. km. Áhv. 470 þúsund,
afb. 15 þús. Ný tímareim, ný Túrbína, ný
heddpakkning, ný ryðvarinn og margt
fleira. Verð kr. 1150.000. S. 567 2400.

Toyota Corolla 1.6 Wagon Terra. Árgerð
12/1997. Ek. 200 þ. km, dráttarkúla.
Verð kr. 390.000. S. 567 2400. Auka-
hlutir: Dráttarkúla, fjarstýrðar samlæs-
ingar, innspýting, pluss áklæði, rafdrifn-
ar rúður, segulband, útvarp, veltistýri,
vökvastýri.

VW Golf 1.4. Árgerð 8/2001. Ek. 88 þ.
km. Ný dekk, ný tímareim, 1400cc
slagrými. 3ja dyra. Verð kr. 1.050.000.
Áhv. 800 þús. afb 24 þús. S. 567 2400.

Bílahornið
Funahöfða 5, 110 Reykjavík

Sími: 567 2400
www.bilahornid.is

Eigum til fjölda bíla á 100%
láni til 36 mánaða.

Ford F-250 Double Cab 7.3 Dísel Túrbó
Power stroke, sjálfskiptur, 6 manna.
Verð 2.780.000.- áhvílandi 1.550.000.-
afb 32.000 pr mán. Ath skipti.

Bílasala Íslands
Skógarhlíð 10, 110 Rvk.

Sími: 510 4900
www.bilasalaislands.is

Nýr Jeep Cherokee / Liberty Dísel. Sjálf-
skiptur, rafknúnar rúður, samlæsingar,
álfelgur, CD, loftkæling, líknarbelgir í
lofti, ofl. Til sýnis á staðnum. 1 bíll eftir
á þessu tilboðsverði ! Okkar verð 3.390
þús.

Sparibíll ehf
Skúlagötu 17, 101 Reykjavík

Sími: 577 3344
www.sparibill.is

VW Touareg V-8 08/2004, ekinn 14
þ.km., loftpúðafjöðrun, Xenon,
Navigation, tölvustýrð loftkæling, fjar-
lægðarskynjarar að framan og aftan,
Nappa leður, rafdrifin framsæti með
minni, 19 tommu “Atheo” álfelgur, raf-
drifið stýri, speglar og sæti með minni,
samlitir þakbogar, fjarlæganleg dráttar-
kúla og margt fl.

Max ll ATV 6 hjól, hægt er að sigla á,
spil, snjótönn, snjóbelti og blæja. Verð
750.000.skipti athugandi á bíl og borga
400-700 þ. á milli. Toppbílar, Klettahálsi
2 Sími 587 2000.

Toppbílar
Kletthálsi 2, 110 Rvk.

Sími: 587 2000
www.toppbilar.is

Toyota Land Cruiser 90 LX. 09/02, ek-
inn 77 þ. km. 33”, dráttarkúla, sjsk,
disel. Verð 3.350.000 kr.

MMC Carisma GLXI L/B 1.6. 01/98, ek-
inn 121 þ. km. Bsk, dráttarkúla, álfelgur,
sumar- og vetrardekk. Verð 590.000 kr.

6. október 2005  FIMMTUDAGUR

Jeep Grand Cherokee Laredo 3,7
New. árg.05 ek.31þ.km. V.3950,- 
Lán 2582,- sk.m/ód.

Porsche Cayenne 02/04 ek. 30 þ.km
V. 6200,- Lán 2750,- Einn með öllu,
Skipti ódýrari

Ford Econoline 350 5,4 ek.36þ.m.
V.3800,- sk.m/ód.

Ford Explorer XLT árg 02 ek 68
þ.m V. 2790,- Lán 1936,- 
skipti ódýrari

Toyota Avensis 1,8 NEW árg.03
ek.52þ.km. sjalf.sk.V.1990,- Lán. 1250,-

BMW 530 Touring Dísel 01/00 ek
127 þ.km Sjálf.sk. V. 3000,- Lán
2210,- Skipti ódýrari

BMW 318 I árg.99 ek.92 þ.km. b.sk.
V.1500,-

Ford Explorer Árg.91 ek.181þ.km.
Tilboð 230,-stgr.

Ford Ranger 33“ árg 96 ek 240 þ.km 5
gíra. Ný dekk Tilboð kr 390,- 
Gott viðhald

MMC Lancer 4WD árg.99 ek.116þ.km.
b.sk. V.690,-

Jeep Grand Cherokee Laredo árg.93
ek.93þ.mílur. Tilboð 370,-

M.Benz ML320 árg.01 ek.70þ.km.
V.3,500 þ,- sk.m/ód.

Dodge Magnum SE árg 05/05
ek.12þ.m. V.3900,- sk.m.ód/d. 

Nissan Terrano ll SGX árg.96
ek.177þ.km. b.sk. V.680,-

Nissan Almera 1,6 árg.97
ek.96þ.km. Sjálf.sk. s/v.dekk 
Tilboð 400,-

Renault Megane St. árg.00
ek.129þ.km. b.sk. V.750,-

VW Bora Comfortline 1,6 árg 99
ek.95þ.km. b.sk. V.790,-

KAUPENDUR ATHUGIÐ!!!
Við getur útvegað allar gerðir bílalána
og upplýsingar um lánakjör. Getum út-

vegað ódýra Ástandsskoðun!!!

ATHUGIÐ!!!
Um 70 bílar á staðnum á öllum verðum

og 1000 bíla á skrá.

SELJENDUR ATHUGIÐ!!!
Erum með góðan vel upplýstan inni sal

(Ekkert innigjald)
Við auglýsum bílana á staðnum með

mynd í blöðunum
Einnig auglýsum við alla bíla með
mynd sem eru skrá á bilasölur.is 

og á mbl.is. Getum útvegað ódýar
Ástandsskoðun!!!

Opnunnar tímar Bílamarkaðsins
Virka daga Kl: 10-19 • Laugardaga

kl:10-17 Sunnudag kl: 13-17
Smiðjuvegi 46 E Gul gata

Skoaðu myndirnar á  
www.bilamarkadurinn.is

Cadillac Eldorado árg 73 ek 50
þ.mílur. V. 1500,- Nýskoðaður ‘06.
Skipti Ó/D

TILKYNNING
Þröstur Karelsson hefur hafið 

störf á Bílamarkaðnum og bíður
viðskiptavinum gölmum sem 

nýjum velkomna. 
Þröstur er Löggildur Bifreiðasali. 
Hann hefur getið sér gott orð í
bílasölu og hefur verið við sölu

bifreiða í 8 ár.
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Dodge Magnum 4x4 Hemi 5.7 Navi.
09/’05, ekinn 1 þ. m. Sjsk, 340 hö,
topplúga, DVD, CD magasín, o.fl o.fl.
Einn með öllu. Verð 6.600.000 kr.

Dodge Ram 2.5 TDI Hevy Duty. 2004,
ekinn 60 þ. km. Sjsk, disel, 35” dekk,
álfelgur, Webasto-hitari. Verð 3.950.000
kr.

Subaru Legacy W/G GL 4WD. 09/00,
ekinn 111 þ. km. Bsk. Verð 1.140.000
kr.

Subaru Legacy W/G GL 4WD. 10/’00,
ekinn 84 þ. km. Sjsk. Verð 1.250.000 kr.

Toyota Avensis S/D Sol VVT-I 1.8.
07/’04, ekinn 39 þ. km. Sjsk., CD-
magasín, regnskynjari o.fl. Verð
2.160.000 kr.

Skoda Octavia Ambiente STW 2.0 4WD.
06/’04, ekinn 32 þ. km. Bsk. Verð
1.710.000 kr.

Toyota Corolla S/D Terra 1.4. 05/’04,
ekinn 39 þ. km. Bsk. Verð 1.480.000 kr.

Toyota Yaris Terra 1.0. 05/’04, ekinn 42
þ. km. Bsk. Verð 1.140.000 kr.

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1, 600 Akureyri

Sími: 460 4300
Opið virka daga 9-18, laugar-

daga 13-16.

Peugot 206, 2l, beinskiptur, ek. 15 þús,
árg 2005, hardtopp, leður, tölvustýrð
miðstöð. Upplýsingar í síma 565 2500.

12 Volt
Malarhöfða 2, 110 Reykjavík

Sími: 565 2500

Leitin að nýjum bíl hefst á www.is-
landus.com. Við seljum bíla langt undir
markaðsverði, veitum öfluga þjónustu,
allt að 5 ára ábyrgð og útvegum bílalán.
Ef draumabíllinn þinn er ekki til á vefn-
um okkar í dag, finnum við hann fljótt
með alþjóðlegri bílaleit. Gerðu kjara-
kaup í Bílabúð eða reyfarakaup á Bíla-
Uppboði Islandus.com. Sími þjónustu-
vers 552 2000 og netspjall við sölu-
menn er á www.islandus.com

Fjórhjóladrifinn Jaguar X-Type 2.5, árg.
2002, ek. 120.000, sjálfskiptur með
öllu. Verð 2.100.000, ath. skipti. Uppl. í
s. 869 0996.

Chrystler Pasifica 2004, ek. 37.000 km.
Stórglæsilegur, hlaðinn búnaði. Gerið
verðsamanburð. 3.690 þ. strg. S. 892
3590.

Til sölu Subaru Legacy árg. ‘03 ekinn 41
þús. Krókur, sumar- og vetrardekk á
felgum. Tilboð óskast. Upplýsingar í
síma 895 2232.

100% lánamöguleikar yfirtaka á láni.
ABS hemlar, litað gler, fjarstýrðar sam-
læsingar, höfuðpúðar aftan, innspýting,
líknarbelgir, pluss áklæði, rafdrifnar rúð-
ur, rafdrifnir speglar, samlæsingar, út-
varp/geislasp., veltistýri, vökvastýri, 3,3
L. Uppl. í s. 822 3600.

Einn með öllu!
Audi A8 V8 4,2 quattro ‘96. 300 hö.
Ásett verð 2.390 þús. Áhv. 1.350 þús.
Skoða öll skipti (t.d. krossara eða
vélsleða) S. 862 2505.

Til sölu Toyota 4runner ‘89, breyttur
38”. V. 200 þús. Ath. skipti. S. 899 0364.

Til sölu körfubíll, 14m lyftuhæð. Uppl. í
s. 869 2360.

Til sölu Toyota Hi-Lux ‘91 og Golf
Station ‘94. Uppl. í s. 869 2360.

Subaru Impreza St 2.0 ‘97, ekinn 177 þ.
Nýskoðaður. V. 430 þ. Vísa/euro raðgr.
Uppl. í s. 587 5058.

Til sölu Toyota Tercel ‘88. Upplýsingar í
síma 557 3606 & 893 9195.

Til sölu Toyota Corolla árg. ‘91, ek.
133.000 km, 1300cc, beinskiptur, verð
120.000 Kr. S. 896 7832

Fallegur, góður, ódýr!
Hyundai Elantra 1800, árg. ‘96, 127 hö,
5 gíra, ek. 140 þ. Skoðaður ‘05. Gullfal-
legur, reyklaus og vel með farinn bíll.
Verð 130 þ. Sími 664 0088.

Toyota Corolla Xli árg. ‘94, ssk., nýsk., ný
tímareim, nýlegar bremsur að framan, á
góðum dekkjum, góður bíll. S. 862
2505.

Opel Astra ‘94 ek. 120 þús. Upplýsingar
í síma 895 6556.

Til sölu Mitsubishi Galant 2.4 árg. ‘94, A.
týpa sem þarfnast smá lagfæringar fyrir
skoðun. Verðhugm. 170 þús. Ford
Bronco árg. ‘87, V6 2.9. Í sæmilegu
standi. Verðhugm. 80 þús. S. 899 5003.

Honda Civic árg. ‘92, selst ódýrt. Uppl. í
síma 845 3223.

Til sölu Land Cruiser ‘81. Upplýsingar í
síma 692 1332.

Fyrsti bíll! Renault R19 ‘96. Þarfnast við-
gerðar. Selst ódýrt. Tilboð óskast. Uppl.
í s. 699 5299.

Renault Twingo í toppstandi á tilboði!
Árg. ‘99 ek. 93 þ. Sk. ‘06. 4 nagladekk
fylgja. V. 240 þ. (ásett 390 þ.) S. 895
4055.

Opel Vectra ‘98 ek. 135 þús. sk. ‘06.
Áhvílandi 410 þús. Afb. ca 16 þ. á mán.
Fæst gegn yfirtöku á láni. Uppl. í s. 899
7712.

Óska eftir tilboði. Lúxuskerra til sölu. Bíll
í góðu standi. Uppl. í s. 616 2524, Dav-
íð.

Merc. Benz 420 S. Class til sölu. Tölu-
vert tjónaður, 300 hestavél í góðu
ásikomulagi. Verð 350.000. Einnig til
sölu 18” benz álfelgur á 200.000 (pass-
ar á á S.Benz, audi, BMW 700 línuna)
Uppl. í síma 663 3755 & 698 7059.

Opel Astra 1.4 ‘97 GL ek. 51 þús. 4 dyra
5 g. Sk ‘06. Vetradekk, ný tímareim.
Verð 390 þús. 663 0455.

Blár Golf Manhattan ‘96 árgerð,
1800cc, CD, útvarp, 300.000 kr.! Gott
eintak. Upplýsingar í síma 866 5710.

VW Golf stw ‘97 ssk., ek. 127 þ. Falleg-
ur bíll, sumar+vetrard. á felgum. V. 395
þ. Ath. skipti dýrari húsbíl. S. 892 9191.

MMC Lancer ‘91, mikið endurnýjaður
og ný vetrardekk. V. 65 þ. S. 849 3185.

Toyota Corolla station árg. ‘97. Ásett
verð 450.000 en tilboð skoðuð með já-
kvæðum huga. S. 848 7735.

Til sölu Subaru Impreza árg. 97, 4x4,
station, ek. 177 þús. Góður bíll á heils-
ársdekkjum. Verð 380 þús. Sími 821
9560.

BMW 320i árg. ‘97. Mjög góður bíll í
góðu standi. 2000 vél, 5 þrepa sjálf-
skipting, 6 cylendra, 150 hestöfl, K&N
Loftsía. Lakkið í mjög góðu standi. Fyrir
nánari upplýsingar hafið samband í
síma 863 0578.

Til sölu Megane Scenic árg. ‘98, 1.6 L,
ek. 85 þús., 5 gíra, sk. ‘06. Verð 680
þús. Skipti ódýrari. S. 868 8565.

VW Polo árg 99, 1400cc. 5 dyra, ný-
skoðaður. Ekinn 75 þ.km. Verð 650 þ.
Uppl. í s. 697 5330.

VW Polo árg. ‘00 ek. 81 þús. Hvítur.
Verð 570 þús. Upplýsingar í s. 866
0497.

Subaru Impreza 2.0 4WD. árg. ‘98, ek.
108 þ. Þjónustubók 1 eig. bíll í sérflokki
V. 622 þ. S. 897 4973.

Land Rover Discovery, Windsor, árg. 98,
sjálfskiptur, ekinn 138 þús., dökkblár,
bensín, dráttarbeisli, 31” dekk á álfelg-
um. Vel með farinn lúxusbíll á góðu
verði. 700 þús. út og yfirtaka á 580 þús.
kr. láni. Sími 896 9797.

Til sölu Subaru Legacy 11/’99, sjálfsk.
Ekinn 84 þús. 2 dekkjagangar á álf. Verð
1190 þús. S. 822 4181.

M. Benz C230 kompressor sport 2005,
ek. 16 þús. Allir mögulegir aukahlutir.
Verð 4.850 þ. Ath skipti. Nánar á
benzkompressor.blogspot.com s. 848
0944 Hávarður & 866 6499 Maggi.

Chevrolet Trail Blazer 4,2 L. Árgerð
2002. Ekinn 43 þ. m. Glæsilegur jeppi.
Verð 3.290.000. Lán 2.540 þús. Uppl. í
síma 822 3001. Ath skipti.

Óska eftir 4-5 dyra bíl á verðbilinu 100-
200 þúsund, ekki station bíl. Uppl. í s.
868 9631.

Til sölu Bronco II árg. ‘86. Gott eintak.
Sk. ‘06. Verð 250 þús. Uppl. í s. 867
6667.

Jeppar

Bílar óskast

2 milljónir +

1-2 milljónir

500-999 þús.

250-499 þús.0-250 þús.
Bílar til sölu
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Lækkað verð
Suzuki Vitara ‘96, ekinn 107 þús. (jap-
anskur). Ný dekk verð 450 þús. S. 896
6366.

Nýja eða nýlega jeppa færðu ódýrara
hjá Islandus.com. Splúnkunýjir Explorer
frá kr. 3.290.000, Jeep frá kr. 3.340.000.
Næstum nýjir 2005 bílar undir 3 millj-
ónum. Við seljum bíla langt undir mark-
aðsverði, veitum öfluga þjónustu, allt
að 5 ára ábyrgð og útvegum bílalán. Ef
draumabíllinn þinn er ekki til á vefnum
okkar í dag, finnum við hann fljótt með
alþjóðlegri bílaleit. Gerðu kjarakaup í
Bílabúð eða reyfarakaup á BílaUppboði
Islandus.com. Sími þjónustuvers 552
2000 og netspjall við sölumenn er á
www.islandus.com www.islandus.com

Sýningarbíll kominn til landsins!
Komdu og skoðaðu fyrsta Jeep Comm-
andor bíllinn á Íslandi. Nýr 7 manna
Jeep Commandor. Algerlega ný hönn-
un. Nánari upplýsingar á www.is-
landus.com Gerðu kjarakaup í Bílabúð
eða reyfarakaup á BílaUppboði Is-
landus.com. Sími þjónustuvers 552
2000 og netspjall við sölumenn er á
www.islandus.com www.islandus.com

Til sölu Daihatsu jeppi árgerð 1990 ek-
inn 53.000 km. Með tengibúnaði.
Skoðaður 2006. Verð kr. 100.000. Upp-
lýsingar í síma 848 5280.

Kia Grand Sportage 2002, ek. 43 þús.
beinsk., verð 1.490 þús. Lán 900.000,
18 þús á mán. Uppl. í s. 822 3001

Chevrolett Silverado 2500 SLT bensín,
2000, ek. 111 þ. km. 36” breyttur, vel
breyttur bíll, leður, loftdæla loftlæsing
að framan og aftan o.fl. Lán 1.500.000.
Verð 2.590.000. Uppl. í s. 824 2884.

Rexton 2.9 TDi árg. ‘05, nýr bíll. Leður,
ssk., sóllúga o.m.fl. Uppl. í síma 824
2884.

Musso árg. ‘98 turbo disel, ek. 134 þ.,
ssk, sk. ‘06, 33” b. Áhv. 850 þ. V. 1.090
þ. Uppl. í s. 892 9191.

Ford og Toyota Hilux Diesel pallbílar á
tilboðsverði. Hægt að velja um fjölda
lita og aukabúnað, Explorer SportTrack,
F150 RegularCab, Supercab og
CrewCab á ótrúlega hagstæðu verði á
meðan birgðir endast. Hringdu strax til
að tryggja þér bíl á útsöluverði. Nánari
upplýsingar í síma 552 2000 og á
www.islandus.com

M. Benz 4x4 40 farþega. Traustur fjalla-
bíll. Uppl. í síma 486 4515 eftir kl. 18.

M. Benz árg. 1984 32 farþega með W.C.
Uppl. í s. 486 4515 eftir kl. 18.

Til sölu MAN 26 420. Verð 650 þús.
Upplýsingar í síma 893 5531.

Scania 112 ‘86 með Passi 160 krana
fjórir í glussa, úrtak fyrir krabba og rotor,
radio fjarstýring. Bíll í þokkalegu standi.
Verð 1.750 þ. Uppl. í s. 893 5531.

Til sölu Scania 113H vörubíll ‘90 með
12 tm krana. Uppl. í s. 894 1337.

Suzuki RM 250 cc krossari til sölu,
sprækur og léttur á nýjum dekkjum.
846-4976 Binni

Honda XR 400 ‘05, nýtt hjól. Verð 450
þús. Sími 896 6366.

Geimsluhúsnæði fyrir fellihýsi, húsbíla í
Snæfellsbæ. Upplýsingar í síma 564
4739 & 820 4739.

Tek tjaldvagna/fellihýsi í geymslu
(upph.) 90 km frá Rvk. Uppl. í s. 848
0454

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

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

Til sölu Calmar ‘93 rafmagnslyftari lyfti-
geta 4 tonn. Í góðu standi. Upplýsingar
í s. 893 5531.

Til sölu nagladekk á 16” felgur 205/55
R 16. uppl. í s. 899 5232.

Lítið notuð nelgd vetrardekk
225/70R16, verð 28 þús. Uppl. í s. 863
3186.

Partar VTS S. 421-8090. Subaru Im-
presa 2,0GX ‘03 Toyota, Nissan, Opel,
Audi 100 ‘95, Lancer Golf. Opið 8-18.
Lau. 10-15.

Peugeot-Citroen.
Peugeot, Citroen. Er eingöngu að rífa
Peugeot og Citroen. Franskir bílapartar
ehf. S. 587 8200 & 694 9117.

Bílhlutir, Kaplahrauni 14 Drangahrauns
megin, S. 555 4940. Sérhæfum okkur í
Volkswagen, Skoda og Daihatsu. Eigum
einnig varahluti í fleiri tegundir bíla.
Kaupum bíla til niðurrifs.

Hedd 557 7551
Bílapartasala sem sérhæfir sig í MMC,
Bens, VW, Musso, Skoda og fl. Opið
mán.-föst. 9-18.

Vélbúnaður og bodyhlutir í VW Golf,
Polo og Yaris ‘98 og yngri. Einnig Air-
bag. Kaupi bíla. Uppl. í s. 554 1610 &
892 7852.

S. 555 3560
Bílapartar og Þjónusta. Eigum varahluti
í flestar gerðir bíla. Dalshrauni 20.

Aðalpartasalan s. 565
9700

Kaplahrauni 11 HF. Eigum varahluti í
Hyundai, Peugeot, Mazda, MMC, Opel
og fl. Kaupum bíla til niðurrifs.

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.

Partar Kaplahrauni 11, s. 565 3323.
Varahlutir í bíla þ.á.m. Ford, Opel,
Suzuki, Mazda, VW, Daewoo. Kaupum
bíla til niðurrifs.

Partaland s. 567 4100
Stórhöfða 18, R. Varahlutir í Pajero,
Lancer, Trooper o.fl. teg.

Bílapartasalan Ás
Skútahraun 15B, s. 565 2600. Honda,
Mazda, MMC, Nissan, VW. Notaðir vara-
hlutir í flestar gerðir bíla, Kaupum bíla
til niðurrifs.

Musso-Lancer ‘93
Er að rífa Musso ‘98, ‘99 og Lancer ‘93.
Á einnig framljós í Golf, Avensis og
Corollu. Kaupi Bíla. Uppl. í s. 864 0984.

Á til varahluti í ýmsa bíla. 4 stk. dekk
195/65/15 á 6 þ. S. 896 8568.

Ef pústið pípir og bremsurnar braka,
hættu að aka og láttu okkur laga. Kvikk-
þjónustan, Sóltúni 3, s. 562 1075.

Pústþjónustan í
Miðbænum.

Nóatúni 2. Sími 562 8966. Pústkerfi,
sérsmíði, viðgerðir. Fljót og góð þjón-
usta.

KK Bílaverkstæði Skemmuvegi 22
Kópavogi, bremsuviðgerðir. Almennar
viðgerðir fyrir fólksbíla og jeppa, s. 861
3790 & 555 3755.

Tilbúnir stigar, hringstigar og handriða-
efni á lager. Ryðfrí handrið með eða án
uppsetningar. Handlistar, píralar, plast-
listar, ryðfrítt, festingar, glerklemmur og
margt fleira. Stigalagerinn, Dalbrekku
26, 564 1890.

Stigar hringstigar og handrið á lager. Til
í 38mm þykkt beiki, gler og einnig stál.
Mjög hagstætt verð. Einnig ryðfrítt fitt-
ing fáanleg á sama stað. Atlantskaup
ehf. Uppl. í s. 533 3700.

Jólastyttur í miklu úrvali. Keramikgall-
ery.is Dalbrekka 14, 200 Kopavogur.
Sími 544 5504.

Nýlegur ísskápur til sölu, 179 cm á
hæð. Ísskápur óskast á sama stað, 170
cm eða lægri. Uppl. í s. 697 8725, Freyr.

Til sölu tveir stigar. Annar er hringstigi,
hinn er góður timburstigi. Selst ódýrt.
Uppl. í s. 695 8907.

Óska eftir ísskáp gefins, má vera bilað-
ur. Uppl. í s. 896 8568.

Get útvegað allar gerðir af harmonikk-
um. Notaðar og nýjar á frábæru verði. S.
690 2020. www.harmonikan.is

Rafmagnsgítar Playmate og magnari til
sölu. Lítið notað. Sími 849 9082.

Sjónvarps/videoviðgerðir. Afsl. til
elli/öryrkja. Sækjum. Litsýn, Síðumúli
35, s. 552 7095.

Tölvuviðgerðir
frá 1500 kr.

Heimaþjónusta í hæsta gæðaflokki.
Ókeypis uppsetning á öflugri vírusvörn.
Miðnet, s. 694 6161.

Fartölvustandar kr. 3990. Eigum á lager.
Plexiform.is Dugguvogi 11, 104 Rvk, s.
555 3344.

Til sölu 20 feta gámur. Upplýsingar í
síma 866 3613.

vidur.is
Harðviður til húsbygginga. Palla- og
girðingaefni, nótuð vatnsklæðning, nót-
aður panill og fræst gluggaefni. Gæði á
góðu verði. Nánar sjá vidur.is Magnús
sími 561 1122 & 660 0230

Steinull.
Til sölu úrvals steinull, margar gerðir.
Gott verð. Uppl. S. 898 5500.

Steinull
Til sölu úrvals steinull, margar gerðir.
Gott verð. Uppl. S. 898 5500.

Nýtt!! Nýtt!!
Venus erotic store. Var að lenda 10-16
tíma 2ja diska DVD, verð 3.990. Allar
spólur 1990. 3 á 5.000. Venus Freyju-
götu 1 sími 552 2525. www.venus6.is.
Sendum í póskröfu um land allt.

Til bygginga

Bækur

Tölvur

Sjónvarp

Hljóðfæri

Gefins

Til sölu

Viðgerðir

Varahlutir

Hjólbarðar

Bílaþjónusta

Lyftarar

Vinnuvélar

Tjaldvagnar

Mótorhjól

Vörubílar

Hópferðabílar

Pallbílar
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Vorum að taka upp nýjar vörur. ATH
höfum opnað aftur á laugardögum frá
11-14. Opið frá 10-18 virka daga. H-
Gallerí Grænatúni 1, Kóp. S. 554 5800.

Sportlegu Heilsuskórnir
Vinsælu Heilsuskórnir komnir aftur, 8
litir, einnig í gull og silfri, stærðir 35-43,
verð 3.990 kr. La Vida Laugavegi 51,
Töff Föt Húsavík, Okkar á milli Egilsstöð-
um, Heimahornið Stykkishólmi, Nína
Akranesi.

Gámar til sölu
2 einangraðir gámar, 40 og 20 feta til
sölu, í þokkalegu ástandi. Sanngjarnt
verð. Uppl. í síma 820 0051.

Nostra Hreingerningarþjónusta. Tökum
að okkur fyrirtækja-, heimilis-, flutnings-
, stigagangaþrif og teppahreinsanir,
bónvinnu og gluggaþvott. Uppl. í s. 578
1450 eða senda fyrirspurnir á
nostra@nostra.is

Túnþökur.
Úrvals túnþökur til sölu. Frí heimkeyrsla.
Túnþökusala ÞG Ehf. S. 891 8891.

Túnþökusala Oddsteins
Túnþökur til sölu, frí heimkeyrsla.
Steini. S. 663 6666 & 663 7666.

Viðgerðir og málningaþjónusta, utan-
húss og innan. Uppl. í s. 869 3934. Við-
hald og Málning ehf.

Stigahús - íbúðir - nýsmíði eða endur-
málun. Föst verðtilboð. Arnar málara-
meistari. S. 893 5537.

Alhliða meindýraeyðing í heimahúsum
s.s. geitungar, stari, mýs o.fl. S. 898
2801.

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.

G.S. flutningar ehf. Getum bætt við okk-
ur öllum tegundum flutninga. 10 ára
reynsla. Upplýsingar gefur Stefán í s.
821 1966.

Hasso Ísland. Ertu að flytja? Höfum til
leigu ýmsar stærðir af sendibílum sem
henta þér, á verðum sem koma á óvart.
Síminn er 555 3330 Hasso Ísland

Móðuhreinsun glerja &
háþrýstiþvottur!

Er komin móða eða raki á milli glerja?
Háþrýstiþvottur húseigna. Móðuhreins-
un, Ólafur í s. 860 1180.

Getum bætt við okkur verkefnum í flísa-
lögnum, parketlögnum, málningu og
öðrum viðhaldsverkum. Uppl. í síma
824 7587.

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.

Tek að mér allt alm. viðhald húsa, s.s.
málun, múrun og trésmíðavinnu. Föst
tilboð eða tímavinna. S. 616 1569.

Húsasmíðameistari getur bætt við sig
verkefnum. Nýsmíði, viðhald og við-
gerðir. Uppl. í s. 894 0031.

Húsasmiður auglýsir. Þarf að skipta um
rennur, glerja. Tilboð, tímavinna. S. 553
2171.

Parketlagnir/slípun, gluggar/hurðir/inn-
réttingar. S. 896 9819. Parket og Smíð-
ar.

Ódýrar tölvuviðgerðir. Kem samdægurs
í heimahús. Kvöld- og helgarþjónusta.
695 2095.

Þarftu aðstoð við tölvuna? Kem á stað-
inn og geri við. Viðurkenndur af
Microsoft. 10 ára reynsla. Ríkharður S.
898 0690, 8-23 alla daga.

Er tölvan biluð? Komum á staðinn og
lagfærum. Viðurkenndir af Microsoft og
CompTia. 24/7 Tölvuþjónusta S. 823
2470.

Opið allan sólahringinn. Geri við tölvur
í heimahúsum og skrifstofum. Fljót og
góð þjónusta. Viðgerðir og uppsetning.
Sími 693 9221. www.tolvuvaktin.is

Huglæknir! Verð í Reykjavík með einka-
tíma á næstunni. Uppl og pantanir í s.
894 1323 eftir kl. 9, fyrir 8. okt. Þorgerð-
ur Jónsdóttir Teigi Eyjafjarðarsveit
(Gerða).

Alspá 908-6440
Draumar, skyggni. Fyrirb. Fyrri líf. Finn
týnda muni. 10-22. Y.Carlsson.

Kristjana spámiðill tekur fólk í einka-
tíma. Þeir sem til mín vilja leita pantið
tíma í s. 554 5266 & 695 4303.

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

Örlagalínan
908 1800 & 595 2001

Miðlar, spámiðlar, tarotlestur, draum-
ráðningar. Fáðu svör við spurningum
þínum.

Hanna 908 6040
Andleg leiðsögn, miðlun, tarot, spila-
spá, draumar, og huglækningar. Frá kl.
13 til 01.

Spádómar og huglæg hjálp alla daga
hjá Daddý í s. 846 6364. Alltaf þegar
þér hentar.

Loftnetsuppsetningar og -viðgerðir. Inn-
anhúsviðgerðir og nýlagnir. Vönduð
vinna. Loftnetsþjónustan Signal. S. 898
6709. Lítil bið.

Léttari og hressari með Herbalife.
www.dagamunur.is og herbali-
fe@mmedia.is s. 891 8902, Ásta.

Þú léttist með Herbalife! Persónuleg
ráðgjöf og stuðningur. S. 892 8463 &
868 4884.

Frábær líðan. Alveg síðan, Herbalife
www.eco.is Erla Bjartmarz erla@eco.is
899 4183.

Herbalife - Shapeworks - NouriFusion.
Upplifðu muninn WWW.ARANGUR.IS
S.586 8786.

Herbalife. Innri og ytri næring. 20 kg.
farin frábært útlit, glaðningur með sept-
emberpöntun. Sesselja. S. 659 5819 &
birtad@simnet.is.

Viltu léttast? Eða þyngjast? Þú getur það
með Herbalife! Hafðu samband. Ólöf. S.
861 5356, olsiar@hotmail.com

Heilunarsetrið
Dvergshöfða 27. Símar: 567 7888 og
868 3894. heilunarsetrid.is

Nudd

Fæðubótarefni

Heilsuvörur

Viðgerðir

Rafvirkjun

Spádómar

Dulspeki-heilun

Tölvur

Stífluþjónusta

Húsaviðhald

Búslóðaflutningar

Meindýraeyðing

Málarar

Túnþökur
Túnþökurúllur, túnþökur og holta-

gróður ávallt fyrirliggjandi
Túnverk ehf. Sími 892 3666

Gylfi Jónsson

Garðyrkja

Hreingerningar

Ýmislegt

Eitt símtal – meiri útbreiðsla – lægra verð

Hringdu í síma 550 5000 og fáðu auglýsinguna þína lesna samdægurs á
BLT (Bylgjunni, Létt og Talstöðinni) og birta í smáauglýsingum 

í Fréttablaðinu og á vísir.is Mun fleiri en 
áður lesa og heyra auglýsinguna þína 

á einfaldan og ódýran hátt.

Næs Connection 
Hæðarsmára 4 

Dúnúlpur, hettukápur 
Laxdal Laugavegi 

Tískuvöruverslunin
Næs Connection 

Ný bensínstöð 
Atlantsolíu í Skeifunni.

Símarafhlöður.
Rafborg.

Hamborgarabúllan.
Hamborgarabúlla-Tómasar

Kalkúnapíta.
Pítan, Skipholti.

Glerslípivélar, glerskerar,
bræðsluofnar.
Gler-í-gegn.

Allt fyrir baðherbergið.
Egill Árnason Ármúla.

Ársalir Fasteignamiðlun,
www.arsalir.is

Nuddpottar á tilboðsverði.
Egill Árnason Ámúla

Næs Connection 
Hæðarsmára 4 

Dúnúlpur, hettukápur 
Laxdal Laugavegi 

Tískuvöruverslunin
Næs Connection 

Ný bensínstöð 
Atlantsolíu í Skeifunni.

Símarafhlöður.
Rafborg.

Hamborgarabúllan.
Hamborgarabúlla-Tómasar

Kalkúnapíta.
Pítan, Skipholti.

Glerslípivélar, glerskerar,
bræðsluofnar.
Gler-í-gegn.

Allt fyrir baðherbergið.
Egill Árnason Ármúla.

Ársalir Fasteignamiðlun,
www.arsalir.is

Nuddpottar á tilboðsverði.
Egill Árnason Ámúla

Edda 2005

Edduverðlaunin verða veitt í
sjöunda sinn  sunnudaginn
13. nóvember. Skilafrestur
vegna innsendingu efnis
rennur út föstudaginn 7.
október kl. 17:00. Verkum
skal skilað til
Kvikmyndamiðstöðvar
Íslands, Túngötu 14, 101
Reykjavík.
Edda 2005

Ókeypis lyfjaskömmtun og
fríar heimsendingar.
Lyfjaver, Apótekið
Suðurlandsbraut.

Buffpíta.
Pítan Skipholti.

Nikótínlyf á heildsöluverði.
Lyfjaver apótekið
Suðurlandsbraut.

Er rafgeymirinn slappur? Frí
rafgeymamæling.
Gúmmívinnustofan
Skipholti.

Fjölbreytt úrval.
Gler_í_gegn.

Gerðu sjálfur þitt gæðavín.
Áman.

Gaman, Gaman.
Hamborgarabúlla-Tómasar

Glæsilegt flísaúrval.
Egill Árnason Ármúla.

Yfir hundrað tegundir af
parketi.
Egill Árnason Ármúla.

Vinnuskór.
Dynjandi.

Næs Connection.

Dúnúlpur, Hettukápur.
Laxdal..Laugavegi.

Opið til átta virka daga og
til sex um helgar.
Ikea.

Rafhlöður.
Rafborg.

Hafnarfjörður, Hafnarfjörður.
Hamborgarabúlla-
Tómasar.

Hamborgarar rokka feitt.
Hamborgarabúlla-Tómasar

Ringo innihurðir, nýr
sýningarsalur.
Egill Árnason Ármúla.

Rýmingarsala.
Húsgagnaverslunin
il_Tucano Tryggvagötu.

Heilsársdekk.
Gúmmívinnustofan
Skipholti.

Kjúklingapíta.
Pítan Skipholti.

Hjólbarðaskipti.
Gúmmívinnustofan
Skipholti_35

Ársalir Fasteignamiðlun,
533-4200.

GP-alkaline.
Rafborg.

Víngerðarnámskeiðin eru að
byrja.
Áman.

Glerlist.is
Gler_í_gegn

Grænmetispíta.
Pítan Skipholti.

Tískuvöruverslunin Næs
Conneection.

Allt til víngerðar.
Áman.
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Námskeið er í gerð mósaikspegla.
Kennt er tvö samliggjandi kvöld frá kl.
20-22.15. Verðið er 6.500. Innifalið allt
efni. Spegill, fúga, lím, gler og millefiori.
Allar uppl. í síma 891 7102 og 587
8853 eft. kl. 17.00.

Flott sófasett til Sölu. 3+1+1. Verð
65.000 kr. Nánari uppl. í síma 554
4989.

Til sölu hjónarúm stærð: 1,93x2,03. Án
gafla Verð kr. 7000. Einnig kojur stærð:
1,00x2,20. Upplýsingar í síma 565
6338.

3 ára Amerískt rúm 140x200 frá Svefn
og Heilsu. Verð 40 þús. Uppl. í s. 847
0911.

Til sölu skenkur og sjónvarpsskápur úr
Línunni. Hægindastóll, hornskápur, eld-
húsborð og 4 stólar. S. 695 9989.

Til sölu svefnsófi og skrifborð sem selst
ódýrt gegn því að vera sótt. Uppl. í s.
692 1631.

Max sófasett til sölu. Uppl. í síma 555
0564, Helluhraun 10, Hafnarfirði.

Nýtt Gallerí -> Gallerí Lind. Nýtt
sölugallerí með listmuni hefur opnað
að Bæjarlind 2 í Kópavogi. Kíktu á vef-
inn okkar www.gallerilind.is.

Allar viðgerðir, leðurviðgerðir og breyt-
ingar. Styttum buxur meðan beðið er.
Saumsprettan v. Ingólfstorg. S. 552
0855.

Virðisaukalausir dagar
Róbert Bangsi... og unglingarnir. Hlíða-
smára 12 sími 555 6688. www.robert-
bangsi.is

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.

Yndislegur 6 mán. gulur labrador til
sölu á gott heimili. Ættb. HRFÍ undan Ti-
gler IS07005/02 og Foxrush Gabrielle
IS06747/02. Selst á 130 þ. Uppl. í s. 861
4000 & 567 8400.

Gisting á spáni.
Íbúð til leigu í Barcelona, Costa Brava
og Menorca. Uppl. í s. 899 5863 &
http://helenjonsson.ws

www.sportvorugerdin.is

Sölusýning á hrossum í Hestheimum
Rangárvallarsýslu nk. sun. 9. okt. kl. 14.
Uppl. í s. 487 6666.

25 Glæsilegar Hótelíbúðir til leigu í
lengri eða skemmri tíma að Reykjavík-
urveg 72 Hafnafirði, skoðið heimasíðu
okkar www.bphotel.is Sími 540 9700.
Fax 540 9701.

Leigjendur, takið eftir! Þið eruð skrefi á
undan í leit að réttu íbúðinni með hjálp
Leigulistans. Kíktu inn á www.leigulist-
inn.is eða hafðu samb. við okkur í s.
511 1600. 

3 herbergja íbúð til leigu á sv. 105, 49,5
+18 fm geymsla. S. 865 9868, Guð-
björg.

Til leigu 4ra herbergja íbúð við Þórðar-
sveig. Sjá heimasíðu Heimkynna ehf.
www.heimkynni.is

Óska eftir herbergi með aðgangi að
snyrtingu í Hafnarfirði. S. 565 2546.

Starfsmann Sölufélags garðyrkjumanna
vantar 2 -3 herbergja íbúð til leigu helst
í Hraunbænum eða nágrenni hans. Vin-
samlegast sendið upplýsingar á netfang
kristin@sfg.is eða í síma 822 8845,
Dagbjartur.

Húsasmíðameistari óskar eftir íbúð á
höfuðb.svæðinu, helst með bílskúr. S.
899 4958.

Ungt par leitar eftir stútíó- eða 2 herb.
íbúð. Reglusöm og skilvís. 40-70 þ.
Uppl. í s. 697 4224.

Óska eftir rúmgóðu herbergi eða stúd-
íóíbúð. Er snyrtilegur og skilvísum
greiðslum heitið. S. 864 5290.

Óska eftir stúdío eða 2ja herbergja íbúð
í Reykjavík. Uppl. í s. 691 8073.

Iðnaðarmanni vantar 3-4 herb. íbúð
með bílskúr sem fyrst. Meðmæli, ef
óskað er. S. 898 3427.

Óska eftir að taka á leigu 2ja herb. íbúð
á Höfuðborgarsv. Skilvísar greiðslur og
reglusemi. Uppl. í s. 552 2011 kl. 10-17
& 691 7931 e.kl 17, Guðmundur.

Óska eftir 3ja herb. íbúð til leigu í Hafn-
arfirði sem fyrst. Helst í Norðurbænum.
Er 34 ára kona með 2 börn. Er mjög
reglusöm og heiti skilvísum greiðslum.
S. 692 2001.

Óska eftir að kynnast konu frá asíulönd-
unum. Sem vini eða félaga. Ég er 58 ára
og í góðu starfi. Svör sendist á Akur-
gerði 24, merkt “félgaskapur”.

Óska eftir 3ja herb. íbúð í vesturbæn-
um til langtímaleigu. Uppl. í s. 820
4279.

Skriftofuherbergi til leigu á Bíldshöfða.
Upplýsingar í s. 899 5309 & 587 8790.

Búslóðageymsla Olivers geymir búslóð-
ir á brettum. Starfað í 18 ár. S. 567
4046 & 892 2074. Sækjum og sendum
búslóðirnar.

Tökum í geymslu tjaldvagna og fellihýsi.
Óupphitað húsnæði rétt við Stokkseyri.
S. 847 3443 & 848 3172.

Are you looking
for a job?

Call us. Phone 517 4530 intjob@in-
tjob.is

Viltu koma í 
Pizza Hut liðið?

Pizza Hut leitar að duglegu og stund-
vísu starfsfólki í 100% starf veitingasal.
Æskilegur aldur er 20 ára. Áhugasamir
sendi inn umsóknir á loa@pizzahut.is.
Frekari upplýsingar í síma 863 1136.

Hrói Höttur Hafnarfj.
Óskum eftir starfsfólki í veitingasal.
Vaktavinna og hlutastörf. Æskilegur ald-
ur 20-35. Uppl. á staðnum, Hjallahraun
13 í Hfj., og í s. 565 2525. Góð laun í
boði.

Matreiðslumaður óskast
þarf að hafa reynslu í verkstjórn
og vera skipulagður. Góð laun í

boði fyrir réttan mann.
Upplýsingar um þig sendist

Fréttablaðinu eða á
smaar@frettabladid.is merkt

“réttur aðili”

Timbur og Stál, Smiðju-
vegii 11

vantar verkamann strax til verk-
smiðjustarfa. Vinnutími frá kl. 8-

18. Frír matur í hádeginu.
Upplýsingar á staðnum eða í

síma 898 4706.

Dugnaðarforka vantar í
uppvask og þrif

Við leitum að rösku fólki til að
vinna við uppvask aðra hverja
helgi frá kl. 19 til 2 e.m. Einnig

vantar drífandi fólk til að sjá um
þrif mánudaga, þriðjudaga og

föstudaga kl. 8 til 12 og laugar-
daga kl. 10 til 14. Íslenskukunn-
átta skilyrði. Upplýsingar veittar í

síma 517 9090
Gullhamrar Veitingahúsið,

Þjóðhildarstíg 2 ehf. 
Grafarholti

Vilt þú vinna á frábærum
vinnustað á góðum laun-

um?
Við erum í leit að þroskuðum og
samviskusömum einstaklingum í
sölu og þjónustuverkefni á kvöld-
in og á laugardögum við úthring-

ingar í allan vetur.
Við bjóðum góð árangurstengd
laun með góðri launatryggingu.
Aðstoð og leiðbeiningar í starfi.

Starfsskilyrði:
Samviskusemi, gott skap og létt

lundarfar.
Allar nánari upplýsingar á

katrinkr@bm.is og bm@bm.is
eða í síma: 661-0716

Bm ráðgjöf ehf
Ármúla 36

108 Reykjavík
www.bm.is

Atvinna í boði

Geymsluhúsnæði

Atvinnuhúsnæði

Húsnæði óskast

Húsnæði í boði

Ýmislegt

Hestamennska

www.sportvorugerdin.is

Fyrir veiðimenn

Gisting

Dýrahald

Barnavörur

Fatnaður

Málverk

Antík

Húsgögn

Námskeið

Þjónusta

ÞJÓNUSTA
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Laghenta einstaklinga vantar til starfa á
hraðþjónustu Max1, Bíldshöfða Reykja-
vík. Áhugasamir leiti upplýsinga fyrir 11.
október í síma 515 7093 milli kl. 16-17
virka daga.

Vilt þú vinna heima og byggja upp vax-
andi aukatekjur? Þjálfun í boði 7-10
klst. í viku. Halldóra Bjarna hjúkrunar-
fræðingur, sími 861 4019 www.Hall-
doraBjarna.is

Vantar góðan gröfumann með full rétt-
indi og mikla reynslu. Góð laun í boði.
Uppl. í s.895 9812

Dekkjaverkstæði
Óskum eftir rösku fólki til starfa hjá
hjólbarðaverkstæði Bílkó tímabundið.
Framtíðarstarf möguleiki. Uppl. í s. 660
0560

Skalli Hraunbæ
óskar eftir að ráða röska starfskrafta í
kvöld, helgar og dagvinnu. Uppl. í s.
567 2880.

Símadömur
óskast!

Finnst þér gaman að tala við karlmenn
í síma? Rauða Torgið leitar samstarfs
við spennandi símadömur. Allar uppl. á
www.raudatorgid.is (atvinna í boði)
eða í s. 899 7987 á daginn. Skráning í
s. 552 3349.

Úthringjari. Óskum eftir að ráða vana
úhringjara í framsækið fyrirtæki. Hluta-
starf, unnið að mestu seinni hluta dags
og á kvöldin. Árangurstengd laun. Uppl.
í síma 896 5142.

Valhúsaskóli
Óskum eftir að ráða skólaliða. Uppl.
veitir Þröstur Leifsson í s. 822 9125.

Óskum eftir bílstjórum, vélamönnum,
verkamönnum og viðgerðamanni fyrir
austan fjall. Uppl. í s. 862 0727.

Sjómenn!!
Vana háseta vantar á bát með beitning-
arvél. Uppl. í s. 852 2086 & 861 7655.

Hársnyrtir óskast hálfan daginn eftir há-
degi. Uppl. í s. 552 1144

Ræstingar
Vantar duglegt fólk í ræstingar. 100%
dagvinna. Uppl. s. 824 1455.

Okkur vantar góðan starfskraft í eldhús,
ef þú ert dugleg/ur og hefur áhuga á
skemmtilegri vinnu og vinnuumhverfi
þá ert þú sá eða sú sem við erum að
leita að. Góð laun í boði fyrir réttan að-
ila. Uppl. gefa Jón í s. 690 1074 og
Signý í s. 695 0786 eða á staðnum.
Café Bleu Kringlunni. S. 588 0300.

Kaffi
Conditori

Okkur vantar starfsmann í afgreiðslu í
fullt starf/hlutastarf. Vinsamlegast hafið
samband í síma 664 7411, Maríanna.

Byggingaverkamenn á Akranesi. Hús-
bygg óskar eftir að ráða öfluga starfs-
menn í hópinn vegna framkvæmda á
miðbæjarreit Akranesi. Upplýsingar gef-
ur Lárus í síma 893 8360 www.hus-
byggehf.is

Svæðisskrifstofa Reykjaness leitar að
starfsfólki. Erum starfrækt á stórhöfuð-
borgarsvæðinu. Nánari upplýsingar í
síma 525 0900 og á www.smfr.is

2 smiðir óska eftir að taka að sér ýmis
smáverk. Uppl. í síma 698 7068, Hauk-
ur.

28 ára kk. óskar eftir atvinnu. er með
meirapróf og meðmæli. Fyrir nánari
uppl. hafið samb. í s. 694 3480.

Get tekið að mér heimilisþrif eða þrif á
sameignum. Uppl. í síma 896 4890.

Hörkuduglegur 21 árs maður óskar eft-
ir vinnu við einhverskonar trésmíði, er
ólærður en nokkuð vanur trésmíði. S.
866 2655.

26 ára maður óskar eftir vinnu, vann
seinast við parketlagnir. Sími 616 6921.

Ertu einmanna?
Til hvers, margir með svipuð áhugamál
og skoðanir eru núna innskráðir á
einkamal.is og bíða eftir að kynnast þér.
Einkamal.is fyrir fólk eins og þig.

Einkamál

Atvinna óskast

Ræsting Hafnarfjörður
Vantar fólk í ræstingu virka daga

kl. 16
Uppl. í s. 533 6020, 
raestir@raestir.is

Ræsting Grafarvogur
Vantar fólk í ræstingu á vél fyrir

hádegi virka daga.
S. 533 6020 

og raestir@raestir.is

Ræsting Grafarvogur
Vantar fólk í ræstingu á vél fyrir

hádegi virka daga.
S. 533 6020 

og raestir@raestir.is

VGH Mosfellsbæ ehf
Vörubílstjóri óskast.

Einnig vinnuvélamaður.
Upplýsingar í s. 896 2279.

Pítan Skipholti
Óskar eftir starfsfólki í fullt starf í
vaktavinnu. Góð laun í boð fyrir
rétt fólk. Framtíðarstarf. Einnig
vantar á kvöld og helgarvaktir.

Umsóknareyðublöð á staðnum
og einnig á www.pitan.is

Sölumaður
Óskast til starfa í byggingarvöru
verslun í vesturbæ Reykjavíkur.
Upplýsingar í síma 660 3193.

Pylsuvagninn í Laugar-
dalnum

Pylsuvagninn í Laugardalnum
óskar eftir þjónustuliprum starfs-

krafti, kvöld og helgar vaktir.
Uppl. í s. 864 9862

Leikskólinn Blásalir,
Árbæ.

Vantar starfsfólk í skilastöðu
seinni part dags.

Upplýsingar gefur Margrét
leikskólastjóri í síma 557 5720

& 695 9796.

Ýmis störf í boði
í fullu starfi í vaktavinnu á Amer-
ican Style. Viltu vinna í góðum

hópi af skemmtilegu fólki?
Hentar best fólki 18-40 ára, en
allir umsækjendur velkomnir!
Upplýsingar veitir starfs-

mannastjóri (Herwig) í síma
568 6836, einnig umsóknir á
americanstyle.is og á stöðun-

um.

Vantar þig góða vinnu?
Viltu vinna með skemmtilegu

fólki á Aktu Taktu? Geturðu unnið
fullt starf í vaktavinnu? Ertu dug-
leg/ur og mætir á réttum tíma í
vinnu? Þá ert þú á réttum stað

hjá okkur. Borgum góð laun fyrir
líflegt og skemmtilegt starf. Hent-

ar best fólki 18-40 ára en allir
umsækjendur velkomnir!

Aktu Taktu er á fjórum stöðum á
höfuðborgasvæðinu.

Umsóknir á aktutaktu.is og á
stöðunum. Upplýsingar veitir
starfsmannastjóri (Herwig) í

síma 568 6836.

FASTEIGNIR

Þorarinn Kópsson
Framkv.stjóri

Kjartan Kópsson
Sölumaður

Sigríður
Sigmundsdóttir

Sölumaður

Þorbjörn Þ.
Pálsson

Sölumaður

Sími  590 9500
Borgartún  20, 105  Reykjavík

Sveinn Guðmundsson hdl., lögg. fast.

O P I Ð  V I R K A  D A G A  9 . 0 0 - 1 7 . 0 0 ,   S Í M AVA K T  U M  H E L G A R

Atvinnuhúsnæði - Smiðjuvegur
Höfum fengið til sölu 3090 fm. verslunar, skrifstofu og lagerhúsnæði við Smiðju-
veg í Kópavogi. Frábær staðsetning og fjárfesting. Miðja margskonar viðskipta.

Verð...kr.495 millj.
Allar nánari upplýsingar veittar hjá Þingholt ehf Borgartúni 20 sími 590-9500 

www.thingholt . is  •  thingholt@thingholt . is

Aðalfundur

Boðað er til aðalfundar í Framsóknarfélagi 
Reykjavíkurkjördæmis-suður fimmtudaginn

13.10.05 kl. 20.00, að Hverfisgötu 33.

Á dagskrá fundarins eru venjuleg aðalfundarstörf 
samkvæmt lögum félagsins. Sjá nánar á www.hrifla.is.

Þeir félagar, sem gefa kost á sér til setu á 
kjördæmisþingi, eru vinsamlega beðnir um að tilkynna 

það Sigrúnu Jónsdóttur í síma 692-4694 eða á 
netfang einar@framsokn.is

Vakin er athygli á að framboð til setu á 
kjördæmisþingi þurfa að berast stjórn félagsins í 

síðasta lagi 3 dögum fyrir aðalfund.

Stjórn FR-suður

ATVINNA

TILKYNNINGAR

SJÓNVARPSDAGSKRÁ 
VIKUNNAR » 
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Sýslumaðurinn í
Keflavík

Hjá Sýslumanninum í Keflavík 
er laust starf löglærðs fulltrúa.

Æskilegt er að starfsmaður 
geti hafið störf frá og með 

1.nóvember 2005 eða eftir samkomulagi. Í
umsókninni þurfa að koma fram upplýsingar um

menntun og fyrri störf. Afrit prófskírteina skulu fylgja
umsókn. Umsóknir þurfa ekki að vera á sérstökum
eyðublöðum, en óskast sendar Sýslumanninum í

Keflavík, Vatnsnesvegi 33, 230 Keflavík.

• Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi 
ríkisins og  Stéttarfélags lögfræðinga í 
ríkisþjónustu 

• Umsóknarfrestur er til 15 . október 2005 
• Reyklaus vinnustaður 

Nánari upplýsingar veita Jón Eysteinsson, 
sýslumaður í síma 420-2428 eða Ásgeir Eiríksson,

staðgengill sýslumanns í s. 420-2436.

Sýslumaðurinn í Keflavík 21. september 2005
Jón Eysteinsson,

sýslumaður

Leikskólarnir 
Fossakot og Korpukot
Óskum eftir deildarstjóra, leikskólakennurum og
leiðbeinendum sem fyrst til starfa.

Skemmtileg vinnuaðstaða í vel búnum leikskólum þar sem
unnið er með mikilvægasta fólki í heimi.

Áhugasamir hafi samband við skrifstofu í síma 577-1900
eða sendi tölvupóst á skrifstofa@alla.is

Fossakot Korpukot
Fossaleyni Fossaleyni 12

Menntasvið

STÖRF Í LEIKSKÓLA 
REYKJAVÍKURBORGAR

Vilt þú taka þátt í framþróun í
leikskólastarfi
Leikskólinn Laufskálar er fjögurra deilda
leikskóli sem er staðsettur í Laufrima 9.
Hugmyndafræðin sem er lögð til grund-
vallar uppeldisstarfinu er John Dewvey og
Reggío, þar sem lagt er upp úr opnum
efnivið og skapandi hugsun.
Nú í haust var byrjað að þróa nýtt náms-
efni um tilfinningaleikni þar sem áhersla
er lögð á að hlusta á barnið og virða 
tilfinningar þess.
Óskað er eftir leikskólakennurum í
sterkan starfsmannhóp til að þróa með
okkur starfið.

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Leikskólakennaramenntun
• Færni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði í starfi
• Jákvæðni og áhugasemi
• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð

Ef ekki fást leikskólakennarar til starfa
verða ráðnir starfsmenn með aðra 
háskólamenntun eða reynslu á sviði 
uppeldis og kennslu.

Upplýsingar um starfið veitir Halldóra 
Pétursdóttir leikskólastjóri í síma 
587-1140. laufskalar@leikskolar.is. 
Störfin eru laus til umsóknar. 

Einnig veitir starfsmannaþjónusta
Menntasviðs upplýsingar í síma 411-7000.
Laun eru samkvæmt kjarasamningum
Reykjavíkurborgar við viðkomandi stéttar-
félög. Umsóknareyðublað er hægt að fá í
leikskólanum eða á heimasíðunni
www.leikskolar.is

STARF Í GRUNNSKÓLA
REYKJAVÍKURBORGAR

Aðstoðarskólastjóri Álftamýrarskóla

Laus er staða aðstoðarskólastjóra við 
Álftamýrarskóla frá 1. janúar 2006 til
31. desember 2006. 
Álftamýrarskóli er heildstæður grunnskóli
fyrir nemendur í 1. - 10. bekk. Nemendur í
skólanum eru rúmlega 340. 
Í Álftamýrarskóla er m.a. stefnt að því 

• að góður og jákvæður andi ríki milli 
nemenda og starfsfólks.

• að efla einstaklingsmiðað nám með 
áherslu á fjölbreytt námstækifæri

• að auka ábyrgð nemenda á eigin námi
og námsumhverfi

• að efla foreldrasamstarf
• að kennarar vinni saman, bæði við 

undirbúning kennslu og við þróun 
skólastarfsins.

Leitað er að umsækjendum sem hafa:

• Kennaramenntun og kennslureynslu, 
einkum á unglingastigi 

• Stjórnunarhæfileika og reynslu af 
stjórnun 

• Lipurð í mannlegum samskiptum

• Metnað í starfi og áhuga á skólaþróun
framhaldsmenntun, t.d. á sviði stjórn-
unar 

Reykjavíkurborg leggur áherslu á þróun
skóla í átt til einstaklingsmiðaðs náms,
samvinnu nemenda og skóla án aðgrein-
ingar. Auk þess er lögð áhersla á að 
styrkja tengsl skóla við grenndar-
samfélagið.

Upplýsingar um starfið gefa Steinunn 
Ármannsdóttir, skólastjóri Álftamýrarskóla,
símar 570 8100 og 664 8110, netfang:
steinunn@alfto.is, Brynhildur Ólafsdóttir
570 8100 og 664 8111, netfang 
brynhildur@alfto.is. Einnig veitir starfs-
mannaþjónusta Menntasviðs upplýsingar í
síma 411 7000. 
Umsóknum fylgi yfirlit yfir nám og störf
auk annarra gagna sem málið varðar.
Umsóknarfrestur er til 24.okt. 2005.
Umsóknir sendist í Álftamýrarskóla
Reykjavík. Laun eru samkvæmt
kjarasamningi LN og KÍ.

Frekari upplýsingar um Álftamýrarskóla er
að finna á heimasíðu skólans
http://www.alftamyrarskoli.is 

Menntasvið annast starfsemi og rekstur

grunnskóla og leikskóla. Í því felst þróun

grunnskóla- og leikskólastarfs, undir-

búningur stefnumörkunar, mat og eftirlit

með skólastarfi og upplýsingamiðlun

fyrir menntaráð og starfshópa á vegum

ráðsins. 

Áhugaverð störf í boði

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum hjá borginni. 
Atvinnuauglýsingar má einnig skoða á heimasíðu Reykjavíkurborgar: www.reykjavik.is/storf 

Hjá símaveri Reykjavíkurborgar, 4 11 11 11, færð þú allar upplýsingar um þjónustu og starfsemi borgarinnar og samband
við þá starfsmenn sem þú þarft að ná í. 

Karon heildverslun óskar eftir
starfskrafti við ýmis tilfallandi störf.

Vinnutími að jafnaði 9:00 til 14:00.
Viðkomandi þarf að vera góður í 

mannlegum samskiptum og hafa bíl til 
umráða. Umsóknir með mynd sendist fyrir
7.oktober á dogg@karon.is www.karon.is

Styrktarfélag vangefinna

Dagvistunin Lyngás
óskar eftir starfsmanni í eldhús. Um er að ræða 85-90%
starf í dagvinnu. Matreitt er fyrir um 50 manns. Lyngás er
sérhæft dagheimili, staðsett í Safamýri 5 og er opið frá
8.00-16.30 á virkum dögum. Þangað sækja börn og ung-
lingar á aldrinum 1-18 ára þjónustu. 

Staðan er laus nú þegar eða eftir nánara samkomulagi.
Allar nánari upplýsingar veita Birna Björnsdóttir og
Hrefna Þórarinsdóttir í síma 553-8228 alla virka daga.

Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningum Eflingar.
Hægt er að nálgast upplýsingar um Styrktarfélagið á
heimasíðu þess http://www.styrktarfelag.is

Starfsfólk á næturvaktir
Starfsfólk óskast í aðhlynningu á næturvaktir. Einnig óskum

við eftir starfsmönnum á morgun- og kvöldvaktir í 
aðhlynningu. Starfshlutfall samkvæmt samkomulagi.

Áhugasamir eru velkomnir í heimsókn, en geta einnig kynnt
sér starfsemi Grundar á heimasíðu Grundar sem er

www.grund.is þar sem jafnframt er hægt að sækja um störf. 

Nánari upplýsingar veitir starfsmannastjóri 
í síma 530-6100 virka daga.

Víkurbraut 46,
Sími 426 771
Fax 426 7712

www.es.is
Eignamiðlun Suðurnesja

Sigurður V. Ragnarsson,
löggiltur fasteignasali

Snjólaug Jako
sölumað

HEIÐARGIL 2, KEFLAVÍK

Sérlega vandað og glæsilegt
einbýlishús á mjög góðum
stað. Húsið, sem er teiknað af
Kjartani Sveinssyni, skiptist
þannig að á efri hæð eru 3
svefnherbergi, stofa, borð-
stofa, hol, eldhús og tvö bað-
herbergi. Á neðri hæð eru tvö
herbergi, stórt hol, geymsla
og baðherbergi auk 40 ferm.

bílskúrs. Í eldhúsi er ný innrétting, mjög glæsileg, baðherbergi eru þrjú. Öll
baðherbergi í húsinu voru tekin í gegn og endurnýjuð fyrir fjórum árum. Á
gólfum í herbergjum og stofu er parket en flísar á forstofu, eldhúsi og holi á
neðri hæð hússins. Sér inngangur er á neðri hæð og innangengt er í bílskúr.
Fataskápar eru í forstofu og öllum svefnherbergjum. Stór afgirtur sólpallur
með heitum potti. Lóð er ræktuð og mjög gróin. Glæsilegt útsýni yfir bæinn
og Faxaflóann. 

Verð 46.000.000.-

VALLARGATA 6, KEFLAVÍK

Þetta er einbýlishús á tveimur
hæðum, sem skiptist í stofu,
sjónvarpshol og 5 rúmgóð
svefnherbergi. Í eldhúsi er
innrétting spónlögð, sérlega
vönduð, granít á milli skápa,
á borðplötum og á gólfum. Á
baði er innrétting, veggir og
gólf klætt með marmara,
nuddbaðkar, á nh er einnig
baðherbergi með sturtu.

Þvottaherbergi er rúmgott með innréttingu, einnig er herbergi inn af þvotta-
herbergi. Skápar eru í forstofu, holi og hjónaherbergi. Sérlega vönduð og
skemmtileg eign, hannað af Finni Fróðasyni arkitekt. Húsið var allt endur-
byggt 1991 en þá var ma. húsið einangrað og klætt að utan, skipt um alla
glugga og gler og útihurðar, einnig var skipt um allar lagnir. Þá var húsið ein-
nig innréttað að innan, á gólfum í stofum og herbergjum er parket. Innkeyrsla
er hellulögð með snjóbræðslukerfi. Lóðin er girt og grasilögð. Svalir í suð-
vestur. Bílskúrinn var byggður 2002 og er 66 fm. Húsið er á eignalóð.
Verð 38.000.000.-

LYNGMÓI 18, NJARÐVÍK

Mjög glæsilegt einbýlishús á
einni hæð, innst í botnlanga-
götu. Húsið skiptist í samliggj-
andi stofur, þrjú góð svefnher-
bergi, eldhús, tvö baðherbergi,
þvottahús og stóran bílskúr. Í
eldhúsi er innrétting, flísar á
gólfi, ofn, helluborð og vifta.
Fataskápar eru í hjónaherbergi
og öðru barnaherbergi. Hurðir

eru hvítlakkaðar. Á baði er innrétting, flísar á gólfi, baðkar og sturta. Mjög
snyrtileg og skemmtileg eign á góðum stað. Lóð er girt og ræktuð og góður
sólpallur með heitum potti. Bílskúr er tæpir 50 fermetrar.
Verð 31.500.000.-Sta

BLIKABRAUT 1, KEFLAVÍK

Mjög skemmtilegt og vel
staðsett parhús á frábærum
stað, sem skiptist í stofu,
borðstofu, hol, 2 baðher-
bergi, þvottaherbergi og 5
svefnherbergi. Bílskúr (28
ferm.) er fullgerður og undir
honum er stórt (ca. 25 ferm.)
herbergi. Innihurðir eru spón-
lagðar. Parket á stofu, plast-
parket á öllum herbergjum. Í
baðherb. eru veggir og gólf

flísalagt, baðkar. Nýjir skápar eru í 3 barnaherb, spónlagðir. Einnig er
skápur í hjónaherb. og í forstofu á neðri hæð. Í eldhúsi er ný innrétting -
mjög falleg, nýr Siemens ofn og helluborð, flísar á gólfi. Nýtt járn er á þaki
bæði á íbúðarhúsi og bílskúr. Forhitari er á hitaveitukerfi. Pallur er á lóð.
Lóð er grasilögð og girt. Svalir í suð-vestur. Mjög skemmtileg og rúmgóð
eign. Frábær staður.

Verð 23.000.000.-

Hafnargötu 20, 
230 Reykjanesbæ
Sími 421-1700

Víkurbraut 46
Grindavík
Sími 426 7711
www.es.is
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Tollkvótar vegna innflutnings
á nautgripakjöti.

Með vísan til 65. gr. og 65 gr. A, laga nr. 99/1993

um framleiðslu, verðlagningu og sölu á
búvörum, með síðari breytingum og með vísan

til reglugerðar, dags. 4. október 2005, er hér
með auglýst eftir umsóknum um tollkvóta
vegna innflutnings á nautgripakjöti, fyrir 

tímabilið 15. október 2005 til 30. júní 2006.

Nánari upplýsingar liggja frammi í ráðuneytinu 
á skrifstofutíma frá kl. 9.00 - 16.00. 
Skriflegar umsóknir skulu berast  til

landbúnaðarráðuneytisins, Sölvhólsgötu 7, 
150 Reykjavík, fyrir kl. 15.00 miðvikudaginn 
12. október n.k. Landbúnaðarráðuneytinu,

5. október 2005.

Ólafur Finnbogason sölumaður

Sérhæð á Seltjarnarnesi
Komin er í sölu falleg og vel skipulögð efri
sérhæð á sunnanverðu Seltjarnarnesi. Eignin
er 140 fm. þar af 32 fm. bílskúr sem er með
hita og rafmagni. Sérinngangur: Komið er inn
í rúmgott og bjart stigahús með góðu skápa-
plássi. Fjögur svefnherbergi. Frá hjónaher-
bergi er gengið út á flísalagðar svalir með
fallegu ÚTSÝNI yfir sjóinn. Flísalagt baðher-
bergi, nuddbaðkar, upphengt salerni, hiti í
gólfi á baði, t.f. þvottavél og þurrkara. Eldhús

með nýlegri kirsuberjainnréttingu. Háfur og ný tæki frá Raftækjaverslun Íslands. (NARDI.) Nýtt
MERBAU parket er á íbúðinni. Að sögn seljanda er þak nýlegt, gluggar og gler í fínu standi.
Búið er að gera við flestar sprungur utan á húsi en stefnt er á að lokafrágangur og málning
verði kláruð næsta sumar. Íbúðin er laus í byrjun desember. 
Verð: 32,9 milljónir.

Til leigu 
verslunarhúsnæði að Bæjarhrauni 12, 

Hafnarfirði. Samtals 660 fm. Laust. 
Opinn hugur ehf. sími 898-3420.

Til leigu
innkeyrslubil að Hjallahrauni 4, Hafnarfirði. 
Samtals 290 fm þar af ca. 90fm milliloft, auk kaffistofu, 
móttöku og wc. Allt nýmálað og tilbúið til afhendingar. 

Opinn hugur sími 898-3420.

HVAÐ SKIPTIR ÞIG MÁLI ÞEGAR
ÞÚ SELUR EIGNINA ÞÍNA?

VIÐ BJÓÐUM:
-Heiðarleg og vönduð vinnubrögð.

-Persónulega þjónustu.

-Þekkingu.

-Þrír löggiltir fasteignasalar starfa hjá 

DP FASTEIGNUM.

DP FASTEIGNIR ERU BYGGÐAR
Á GRUNNI OG ÞEKKINGU
DP LÖGMANNA

Hús Verslunarinnar, Kringlan 7, 103 Reykjavík, S: 534 4400

HRAUNBÆR 74 3.HÆÐ - VERÐ 19,9 MILLJ.
OPIÐ HÚS Í DAG Á MILLI KL. 18 OG 19

Gunnar Valdimarsson
Viðskiptafræðingur
Sími: 895-7838 / 534-4406

4 - 5 herb. 113,3 fm. Lagt fyrir þvottav.
og þurrk. á baði. Stórt eldhús með
borðkrók. Herb. í kjallara, sem mætti
leigja.
Stofa með útg. á vestursvalir. Hús og
sameign mikið tekin í gegn
Gróinn garður m/leiktækjum.

www.draumahus.is
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Opið hús í kvöld að 
Nónhæð 4 210 Gbæ. 
Milli kl 18.30 - 19.30

( Bjalla merkt Guðrún ) 

LÆKKAÐ VERÐ ! LAUS STRAX 

16.700.000 
Björt og opin 3ja herb 74 fm íbúð á jarðhæð
á góðum stað í Garðabæ. Sérgarður með
verönd.

www.draumahus.is

D r a u m a h ú s  e h f  • H j a l t i  P á l m a s o n  h d l .   o g  S i g u r ð u r  J .  S i g u r ð s s o n ,   l ö g g i l t i r  f a s t e i g n a s a l a r  • M ö r k i n  4   •   1 0 8
R e y k j a v í k  • S í m i  5 3 0  1 8 0 0 F a x  5 3 0  1 8 0 1   •   w w w . d r a u m a h u s . i s   •   d r a u m a h u s @ d r a u m a h u s . i s

Opið hús í kvöld milli kl
20.00 - 21.00 að 

Galtalind 17 201 Kóp. 
( Bjalla merkt 402 )

28.900.000 
Góð 133,3 fm (þ.a. geymsla í kjallara 6,1 fm.) 6
herbergja íbúð á 2 hæðum, 4. og 5. hæð. Stórar
flísalagðar vestursvalir. 

www.draumahus.is

D r a u m a h ú s  e h f  • H j a l t i  P á l m a s o n  h d l .   o g  S i g u r ð u r  J .  S i g u r ð s s o n ,   l ö g g i l t i r  f a s t e i g n a s a l a r  • M ö r k i n  4   •   1 0 8
R e y k j a v í k  • S í m i  5 3 0  1 8 0 0 F a x  5 3 0  1 8 0 1   •   w w w . d r a u m a h u s . i s   •   d r a u m a h u s @ d r a u m a h u s . i s

Opið hús í kvöld að 
Hrísrima 8 112 Rvk. 
Milli kl 20.00 - 21.00 

( Harpa og Kolli ) 

22.500.000 NÝTT
Góð 4 - 5 herbergja 95,7 fm íbúð með
sérinngangi. 
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www.remax.is

533 4300 564 6655
Salómon Jónsson lögg. fasteignasali Vilhjálmur Bjarnason lögg. fasteignasali

OPIÐ HÚS AÐ HRÍSRIMA 3, ÍBÚÐ 201
í dag, fimmtudag milli kl. 17 og 17.30

Gullfalleg 101,3 fm 3 herbergja íbúð ásamt 24,9fm stæði í bílgeymslu, sam-
tals 126,2fm á skemmtilegum stað í Grafarvoginum. Sérlega skemmtileg
ALNO eldhúsinnrétting, innb. uppþv.vél og ísskápur fylgja.
Stutt í alla þjónustu. Íbúðin er laus til afhendingar.
Verð kr. 21,9 millj. Verið velkomin

Frekari upplýsingar gefur Steinunn í síma 862-2969 Skeifan 19 • 108 Reykjavík • Sími 533 1060 
• Fax 533 1069 • www.xhus.is • xhus@xhus.is

Höfum traustan kaupanda af góðu 
240-320 fm einbýlishúsi á einni hæð, 
staðsett á höfuðborgasvæðinu. 
Húsið má ekki vera eldra en 10 ára.

Ferkari upplýsingar gefur 
Valdimar Tryggvason 
s: 897-9929.

Skeifan 19 • 108 Reykjavík • Sími 533 1060 
• Fax 533 1069 • www.xhus.is • xhus@xhus.is

Jón Magnússon
Hrl. lögg. fasteigna og skipasali

Nökkvavogur 16 Opið hús í dag milli kl 17-19. 

Aðalhæð ásamt góðum bílskúr. Mjög falleg 94fm hæð ásamt 32 fm bílskúr
í fallegu húsi í lokuðum botnlanga á þessum frábæra stað. Stofa og borð-
stofa. Fjögur herbergi. Góður garður. Allt umhverfi mjög snyrtilegt, hellu-
lögð innkeyrsla. Stutt í skóla og framhaldsskóla. LAUS STRAX.
Verð 25,5 millj.





Umsjón: nánar á visir.is

Viðræður hefjast
Hugsanlega fer að styttast í fréttir af viðræðum FL
Group og Sterling. Fulltrúar félaganna munu eiga sinn
fyrsta fund í dag þar sem farið verður yfir málin.
Hannes Smárason og Pálmi Haraldsson hafa ekki náð
að funda enn sem komið er, en lögfræðingar á þeirra
vegum hafa rætt saman. 

Eftir því sem heyrst hefur hafa enn sem kom-
ið er ekki verið nefndar neinar tölur varð-
andi kaupin og Sterling-menn munu ekki
opna bækur sínar fyrr en einhverjar verð-
hugmyndir eru á borðinu. Komandi viðræð-

ur virðast ekki trufla framrás félagsins
sem hefur nú tekið ákvörðun um

að bæta Helsinki á lista
norrænna höfuðborga

sem félagið flýgur frá
til fjölda áfanga-

staða.

Grein fyrir gott taugakerfi
Íslensku flugfélögin eru í miklum sóknarhug og
uppbygging greinarinnar gríðarlega mikil. Sterl-
ing, FL Group og Avion eru öll í sóknarhug á
sama tíma og hátt olíuverð dregur máttinn úr
stórum flugfélögum, fyrir utan kostnað sem
fylgir hertum öryggiskröfum í Bandaríkjunum.
Þannig tilkynnti flugfélagið Delta að dregið yrði
úr framboði í innanlandsflugi í Bandaríkjunum.
Delta er í greiðslustöðvun og sér ekki fyrir end-
ann á vandræðum félagsins. Delta er þó ekki
bara í vörn, heldur hyggst auka flug til Mexíkó
samhliða.
Á sama tíma virðist sókn Íslendinganna ganga
vel í þessari áhættusömu atvinnugrein þar sem
menn geta bæði hagnast mikið og tapað miklu
á skömmum tíma. Grein sem gerir kröfur um
sterkan fjárhag, gott taugakerfi og hraustan
maga.

MESTA HÆKKUN

ICEX-15 4.489 Fjöldi viðskipta: 283
Velta: 2.210 milljónir

-0,71% 

MESTA LÆKKUN

MARKAÐSFRÉTTIR...
> Úrvalsvísitalan lækkaði í gær þriðja

daginn í röð og fór niður fyrir 4.500 stig á
tíma. Bankar og fjárfestingarfélög leiddu
lækkanir gærdagsins.

Landsbankinn tilkynnti í gær að hann
væri kominn með yfir fimm prósenta
hlut í Íslandsbanka en áður átti bankinn
3,5 prósenta hlut. Markaðsvirði hlutarins
er um ellefu milljarðar króna. Lands-
bankinn er nú fjórði stærsti hluthafinn í
Íslandsbanka.

Greiningardeild KB banka telur líklegt
að dregið hafi úr spennu á fasteigna-
markaði. „Þær miklu hækkanir sem hafa
verið á fasteignaverði undanfarið ár eru
ekki óeðlilegar í ljósi þess að fjármagns-
kostnaður hefur lækkað um 30% á
þessu tímabili og fjármagnsskömmtun til
íbúðakaupa hefur verið afnumin,“ segir í
Efnahagsfregnum KB banka.
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Peningaskápurinn…

Actavis 40,10 -0,70% ...
Bakkavör 42,30 +0,50% ... FL Group 14,15 -1,10% ... Flaga
3,37 -2,00% ... HB Grandi 9,20 +0,00% ... Íslandsbanki 14,55 -
1,00% ... Jarðboranir 20,50 -0,50% ... KB banki 580,00 -0,90%
... Kögun 54,60 -0,40% ... Landsbankinn 21,60 +0,00% ... Mar-
el 64,00 -2,30% ... SÍF 4,47 +0,70% ... Straumur 13,10 -1,90%
... Össur 85,00 +0,00%

Mosaic Fashions +2,45%
Atorka Group +0,87%
SÍF +0,68%

Marel -2,29%
Flaga -2,04%
Straumur -1,87%

HLUTABRÉF Í ÚRVALSVÍSITÖLU:

Íslandsbanki fjármagnar

kaup á félaginu.

Sigurjón Sighvatsson hefur
keypt danska fasteignafélagið
VG Investment samkvæmt
frétt danska viðskiptablaðsins
Børsen. Fréttablaðið greindi
frá því í síðustu viku að Sigur-
jón væri í lokaviðræðum um
kaup á dönsku fasteignafélagi
en þá var óljóst hvaða fast-
eignafélag væri um að ræða.
Kaupverðið er samkvæmt
Børsen ekki minna en tæpir sjö
milljarðar íslenskra króna og
segir Sigurjón í samtali við
Vejle Folks Amtsblad að hann
sjái danskan fasteignamarkað
fara vaxandi ekki síst þegar
efnahagurinn í Þýskalandi tek-
ur við sér á nýjan leik. „Þetta
eru okkar fyrstu kaup í Dan-
mörku en við höfum áhuga á að
kaupa meira,“ segir Sigurjón í
samtali við blaðið.

Það er fasteignafélag Sigur-
jóns, Heimiliskaup ehf., sem
fjárfestir í félaginu en auk Sig-
urjóns koma Íslandsbanki í
Lúxemborg og hér heima að
fjárfestingunni sem fjármögn-
unaraðilar. 

Baugur Group hefur þegar
fest kaup á danska fasteigna-
félaginu Keops en áætla má að
frá því að Baugur keypti hlut
sinn í Keops um mitt sumar
hafi verðmæti hans aukist um

tvo milljarða íslenskra króna.
Gengi Keops hækkaði mjög við
opnun markaða í Kaupmanna-
höfn í gær og náði á tíma 22 en
gengi félagsins var 3,9 í byrjun
ársins. - hb

Sigurjón Sighvatsson
kaupir VG Investment

KAUPHÖLL ÍSLANDS [Hlutabréf ]
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SIGURJÓN SIGHVATSSON Ætlar sér frekari landvinninga á dönskum fasteignamarkaði.

Líti› bólar á launaskri›i

ennflá en fla› mun

væntanlega breytast.

Í ágúst hafði kaupmáttur launa
aukist um 2,9 prósent á tólf mánaða
tímabili. Laun höfðu hækkað á
sama tíma um 6,7 prósent en vísi-
tala neysluverðs um 3,7 prósent.

„Launabreytingar umfram
samningsbundnar hækkanir hafa
verið óverulegar, jafnvel í greinum
þar sem umframeftirspurn hefur
verið töluverð undangengið ár, svo
sem í byggingar- og mannvirkja-
gerð. Skýrist það fyrst og fremst af
því að umframeftirspurn eftir
vinnuafli hefur verið mætt með
innflutningi þess,“ segir í Peninga-
málum Seðlabanka Íslands.

Þar segir jafnframt að tölu-
verð umframeftirspurn eftir
vinnuafli virðist vera að mynd-
ast í þjónustugreinum, bæði á
almennum markaði og hjá hinu
opinbera. Launaþrýstings gæti
því farið að gæta þar á næstu
mánuðum verði henni ekki mætt

með innflutningi vinnuafls.
Einnig sé líklegt að endurskoðun
kjarasamninga feli í sér aukinn
launakostnað.

Spáir Seðlabankinn að launa-
kostnaður á framleidda einingu
aukist um rúmlega fjögur pró-
sent á þessu og næsta ári. Þetta
séu töluvert meiri hækkanir en
geti samrýmst 2,5 prósenta verð-
bólgumarkmiði bankans til
lengri tíma. - bg

Launakostna›ur hækki

EFTIRSÓTTIR LAUNAMENN Seðlabankinn
spáir því að launakostnaður hækki um rúmlega

fjögur prósent á hverja framleidda einingu á
þessu og næsta ári.

Gott sumar fyrir fer›afljónustuna

Gistinóttum fjölgar um

níu prósent í ágúst.

Gistnóttum fjölgaði um níu pró-
sent í ágúst miðað við sama mán-
uð í fyrra. Alls voru gistinætur í
ágúst samkvæmt upplýsingum
frá Hagstofu Íslands 151.070 en
voru 138.250 í sama mánuði í
fyrra. Gistnóttum í ágúst hefur
fjölgað jafnt og þétt frá árinu
1999 og hafa aldrei verið fleiri en
í ár. 

Mest hlutfallsleg aukning var á
Suðurnesjum, Vestfjörðum og á
Vesturlandi. Hótel Stykkishólmur
stækkaði hótel sitt um 50 herbergi
í um 80 herbergi í sumar og má
meðal annars rekja aukninguna á
Vesturlandi til þess. Á höfuðborg-
arsvæðinu fjölgaði gistinóttum
um 15 prósent á milli ára.

Framboð á gistirými hefur
stóraukist á höfuðborgarsvæðinu
á undanförnum árum en nokkur
ný hótel hafa risið í miðbæ

Reykjavíkur. Auk þess stefnir
Grand Hótel nú að því að stækka
þannig að hótelið verið stærst
allra hótela á landinu og með 316
herbergi strax á næsta ári. 

Í Morgunkorni Íslandsbanka er
bent á að svo virðist sem sumarið
hafi í heild verið nokkuð hagstætt
fyrir ferðaþjónustuna sé litið til
fjölda ferðamanna og fjölda
gistinátta. - hb

RADISSON SAS HÓTEL SAGA
Ágústmánuður var góður fyrir hótelin á
landinu en aukningin var um 15 prósent á
höfuðborgarsvæðinu frá sama tíma í fyrra.

Forsendur tilbo›s brostnar
Tíu prósent hluthafa í

Skandia ganga ekki a›

yfirtökutilbo›i.
Tíu prósent hlut-
hafa í Skandia hafa
hafnað yfirtökutil-
boði Old Mutal eftir
að Handelsbanken
bættist í hóp þeirra
hluthafa sem segja
nei. „Við höfum
ákveðið að fara eft-
ir áliti stjórnarinn-
ar en einnig finnst
okkur að verðið sé
of lágt,“ segir Jo-
han Lagerström,
talsmaður Handels-
banken, í viðtali við

Dagens Industri.
Þar með er ljóst að Jim

Sutcliffe, forstjóra Old Mutual,
verður ekki að ósk sinni en hann
kvaðst þess fullviss um að níutíu
prósent eigenda Skandia myndu
samþykkja tilboðið. Forsendur
yfirtökutilboðsins virðast því vera
brostnar, enda setti Old Mutual
það sem skilyrði að níu prósent
eigenda gengi að því, en fastlega
er búist við því að þau viðmið verði
lækkuð.

Ýmislegt bendir til þess að
meirihluti hluthafa Skandia – allt
að sextíu af hundraði – fylgi Old
Mutual að málum eins og Straum-
ur-Burðarás fjárfestingarbanki
og fjárfestahópar tengdir honum.

- eþa

JIM SUTCLIFFE,
FORSTJÓRI
OLD MUTUAL
Verður ekki að
ósk sinni að níu-
tíu prósent eig-
enda Skandia
gangi að yfir-
tökutilboði frá
Old Mutual.
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Framkvæmdastjórn Evrópusam-
bandsins hefur nú varað farsíma-
fyrirtæki Evrópu við því að lækki
þau ekki svokölluð reikigjöld inn-
an sex mánaða muni stjórnvöld
grípa inn í með reglugerð. Reiki-
gjöld leggjast á þegar hringt er á
milli farsímakerfa en fram-
kvæmdastjórnin hefur um tíma
gert athugasemdir við að reiki-
gjöldin séu enn mjög há og að
þrátt fyrir að framfarir hafi orðið
á farsímamarkaðnum endurspegli
þau ekki virka samkeppni síma-
fyrirtækjanna.

Póst- og fjarskiptastofnun Ís-
lands íhugaði um tíma að setja

sérstakar kvaðir á Símann og Og
Vodafone þar sem bæði fyrirtæk-
in hafa talsverðan markaðsstyrk í
gegnum rekstur eigin farsíma-
nets. Stofnunin hefur einnig bent
á að hægt væri að auka farsíma-
notkun töluvert með því að lækka
gjald fyrir símtöl á milli farsíma-
neta en þrátt fyrir mikla farsíma-
eign Íslendinga eyða þeir talsvert
minni tíma í símanum en íbúar
margra nágrannalanda okkar. 

- hhs

FÁNI EVRÓPUSAMBANDSINS Lækki
farsímafyrirtæki ekki reikigjöld innan sex

mánaða mun Evrópusambandið grípa inn í.

Símafyrirtækin vöru› vi›
Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins íhugar a› setja 

regluger› um reikigjöld.

Samkvæmt fréttamiðlinu merger-
market.com, sem sérhæfir sig í
umfjöllun um yfirtökur og sam-
runa fyrirtækja, mun Landsbank-
inn ákveða sig innan tólf mánaða
hvort reynt verði að taka sænska
fjárfestingarbankann Carnegie
yfir. Er þetta haft eftir nafnlaus-
um heimildarmanni innan Lands-
bankans.

Samkvæmt upplýsingum frá
Landsbankanum hefur ekkert
verið ákveðið í þessum efnum.
Stefnan sé óbreytt og ekki hafi
verið rætt sérstaklega við stjórn-
endur Carnegie um samruna fé-
laganna.

Landsbankinn á ríflega tuttugu
prósenta hlut í Carnegie. Lengi
hefur verið skrifað um áhuga
Landsbankamanna á að kaupa fé-

lagið en það hefur ekki fengist
staðfest. Er bent á að það sé ekki
auðsótt mál, meðal annars vegna
þess hversu sterk ítök stjórnend-
ur hafa á fyrirtækinu.

Í frétt mergermarket.com er
haft eftir heimildarmanni innan
Carnegie að ávinningur af sam-
runa þessara félaga sé óljós. Þetta
sé ekki forgangsmál. - bg

Hópur breskra og bandarískra
fjárfesta hefur gert tilboð í danska
símfyrirtækið TDC sem áður var í
eigu danska ríkisins. Samkvæmt
frétt Wall Street Journal er um að
ræða hóp fjögurra sjóða og fyrir-
tækja sem hafa sent tilboð til
stjórnar TDC en stjórnin er sögð
vera að skoða tilboð hópsins auk
annars tilboðs sem barst stjórninni
fyrr á þessu ári. 

Verðmæti danska félagsins er
samkvæmt síðara tilboðinu um

740 milljarðar íslenskra króna en
til samanburðar var Landssími Ís-
lands seldur á 66,7 milljarða
króna á þessu ári. - hb

Leitarvélarisinn Google og net-
fyrirtækið Sun Microsystems
hafa ákveðið að hefja samstarf
sín á milli. Ýmsar getgátur eru
uppi um hvað vakir fyrir fyrir-
tækjunum en samkvæmt heimild-
um vefsíðu CNN stefna þau að því
að auka veg hugbúnaðar sem sótt-
ur er á netið. Google Earth er
dæmi um þessa gerð hugbúnaðar
en það forrit gerir fólki kleift að
skoða gervihnattamyndir af jörð-
inni af mikilli nákvæmni. 

Sameinuð fyrirtækin tvö gætu
ógnað veldi Microsoft sem er
þeirra sameiginlegi samkeppnis-
aðili. Þau vona að samstarfið
verði til þess að auka veg stýri-
kerfa eins og OpenOffice.org sem
byggist á forritunarmálinu Java.
Microsoft hefur í dag styrka
stöðu með Windows-stýrikerfinu
en minnkandi notkun á hugbúnaði

á hefðbundinn hátt gæti breytt
því.

Markaðurinn metur samstarfið
sem svo að það komi sér betur
fyrir Sun Microsystems enda
hækkuðu hlutabréf í fyrirtækinu
um sjö prósent fljótlega eftir opn-
un markaða en lítil hreyfing varð
á hlutabréfum í Google. - hhs

Sun og Google í samstarf
Bréf í Sun Microsystems hækku›u um sex prósent 

vi› tilkynninguna.

GOOGLE STOPPAR EKKI Hefur hafið
samstarf við Sun Microsystems sem talið
er geta ógnað veldi Microsoft. 

Áttu vi› 
Eimskip
Eimskip hefur sent frá sér til-
kynningu vegna umræðu um að
félagið sé það félag sem vísað var
til í afkomuviðvörun Nýherja á
mánudag. Þar kom fram að vegna
ágreinings við viðskiptavin yrði
rekstur Nýherja í járnum á þriðja
ársfjórðungi.

Eimskip segir að 1. september
2004 hafi Eimskip samið við Ný-
herja um innleiðingu á SAP-upp-
lýsingakerfi. Afhending kerfisins
sé áætluð 31. október næstkom-
andi, níu mánuðum eftir umsam-
inn tíma.

Fyrirtæki hafa gefið út verð-
tryggð skuldabréf fyrir rúma 100
milljarða króna það sem af er
þessu ári. Íbúðalánasjóður hefur
gefið út verðtryggð skuldabréf
fyrir um fjörutíu milljarða króna
og ríkissjóður fyrir sjö milljarða
króna. Þetta kemur fram í þjóð-
hagsspá fjármálaráðuneytisins.

Þar segir að erlendir langtíma-
vextir séu með því lægsta sem
þekkst hafi í áratugi og það hafi
átt sinn þátt í að innlendir lang-
tímavextir hafi farið lækkandi.
Viðbrögð markaðarins hafi verið
á þann veg að gefa út mikið af
verðtryggðum skuldabréfum á
þessu ári.

Ver›trygg› skuldabréf vinsæl

HALLDÓR J. KRISTJÁNSSON

Óljóst me› Carnegie

Tilbo› í danska Símann
DANSKI SÍMINN TDC
var áður í eigu danska
ríkisins en er nú skráð í
Kauphöllina í Kaup-
mannahöfn.







> Við hrósum ...

... Örnu Sif Pálsdóttur, leikmanni
kvennaliðs HK í handknattleik, fyrir
vasklega framgöngu gegn Íslands-

meisturum Hauka í
gær. Svo vasklega

gekk stúlkan fram
að sjálf Harpa
Melsted kveinkaði
sér undan henni
og má nú mikið til

að sú stúlka kveinki
sér.

Heyrst hefur ...
... að knattspyrnukonan Andrea Olga
Færseth muni brátt greina frá því hvar
hún ætli að spila á næstu leiktíð. Það
mun vera með hennar gamla félagi KR
en Helena Ólafsdóttir, fyrrum landsliðs-
þjálfari, er nýtekin við liðinu og hún ætlar
sér stóra hluti með KR-liðið næsta sumar
og er jafn velvon á fleiri stórum bitum.

sport@frettabladid.is
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> Við hrósum ...

.... körfuknattleiksdeild Grindavíkur fyrir að
bjóða upp á árskort á sanngjörnu verði
eða 5.000 kr. Það er til
mikillar fyrirmyndar hjá
félaginu og vonandi
skilar þetta góða útspil
félagsins sér í fínni
mætingu á leiki liðsins í
vetur.

N‡li›ar HK skoru›u 32 mörk á Íslandsmeistarana á Ásvöllum en ur›u samt a›

sætta sig vi› fyrsta tap vetrarins. Haukar eru me› fullt hús og n‡ttu sér hra›a-

upphlaupin og sóknarleikinn til fless a› vinna ellefu marka sigur á n‡li›unum.

Við verðum einhvern
tímann á toppnum

HANDBOLTI Íslandsmeistarar
Hauka urðu fyrstir til að vinna ný-
liða HK í vetur en Haukakonur
unnu ellefu marka sigur í leik lið-
anna í DHL-deild kvenna á Ásvöll-
um í gær, 43-32. HK-liðið hafði í
fullu tré við Hauka í sóknarleikn-
um en gekk illa að eiga við þær í
vörninni auk þess sem Haukar
skoruðu 17 marka sinna úr hraða-
upphlaupum. Haukar höfðu sex
mörk yfir í hálfleik, 22-16, og
höfðu nokkuð góð tök á leiknum
allan tímann þó svo að HK-liðið
hafi aldrei gefist upp.

Arna Sif Pálsdóttir vakti mikla
athygli hjá hinu unga HK–liði en
þessi sautján ára stóri og sterki
línumaður skoraði 13 mörk í gær.
Hún var þó ekki alveg nóg ánægð
með leik sinn í leikslok. „Auðvitað
var þetta erfitt því þær eru nátt-
úrlega miklu reynslumeiri en við.
Við vorum búnar að æfa vörnina

mikið fyrir leikinn en við verðum
bara gera betur þar næst.“

Gátum ekki stöðvað þær
Sóknin var kannski allt í lagi

hjá mér og vítin góð en varnar-
leikurinn minn var ekki nægilega
góður. Þetta var flott að fá að spila
við svona sterkt lið, við vissum að
þær væru fljótar fram en við gát-
um bara ekki stoppað þær meira.
Við verðum einhvern á toppnum,“
sagði Arna Sif ákveðin á svip og
greinilegt að hún og aðrar stelpur
í HK-liðinu ætla sé langt. 

Auksé Vysniauskaité er samt
burðarásinn í HK-liðinu en þessi
snjalli leikstjórnandi var með 10
mörk og 10 stoðsendingar í gær.

Hanna Guðrún Stefánsdóttir
var búinn að skora 10 mörk í hálf-
leik en endaði með 13 mörk eins
og Arna Sif. Hanna Guðrún er

ánægð með byrjun Hauka í vetur.
„Við byrjuðum aldrei að spila
vörn í þessum leik og áttum í
miklum erfiðleikum með miðju-
manninn sem er mjög góður líkt
og allt þetta HK-lið. Við náðum
samt að fá nokkur hraðaupphlaup
og það bjargaði deginum í dag,“
sagði Hanna sem skoraði 6 af 13
mörkum sínum úr hraðaupp-
hlaupum og gerði fleiri slík mörk
en allt HK-liðið til samans. 

„Við ætlum okkur að vera á
toppnum eins og hvert annað lið í
deildinni. Við erum að bæta okkur
með hverjum leiknum og mér
finnst við vera betri í dag en við
vorum í fyrra. Þetta er hörkulið
sem HK er með, það er gaman að
horfa á þær, þær eru mjög spræk-
ar og snöggar og verða örugglega
með mjög gott lið í framtíðinni,“
sagði Hanna. ooj@frettabladid.is

Dagur Sigurðsson, fyrrverandi fyrirliði ís-
lenska landsliðsins í handbolta, hefur
verið að gera það gott sem spilandi
þjálfari austurríska félagsins Bregenz en
lið félagsins er komið í riðlakeppni
Meistaradeildar Evrópu annað árið í
röð.

Eftir tíu ár í atvinnumennsku segist
Dagur ekki geta neitað því að það sé
freistandi að fara að koma heim til Ís-
lands. „Fjölskyldan er mjög ánægð hér í
Austurríki en við erum nú samt farin að
huga að því koma heim. Við höfum
búið lengi erlendis og ætlum okkur að
flytja heim á réttum tíma. Tvær dætur
mínar eru komnar á skólaaldur og þess
vegna meðal annars viljum við fara að
flytja heim til Íslands.“

Dagur verður þó áfram spilandi þjálfari

hjá Bregenz út þetta tímabil en hann er
með samning við félagið til ársins 2007
en í honum er uppsagnarákvæði sem
hugsanlegt er að Dagur nýti sér. 

Það er ekki ákveðið hvað Dagur fer að
gera þegar hann kemur heim. „Ég
veit ekki hvað ég fer að
gera. Mér finnst nú líklegt
að ég haldi áfram í við-
skiptunum en ég hef
alltaf aðeins komið
nálægt þeim. Svo
kannski held ég
áfram í
handboltan-
um og spila
með Val í
DHL-deild-
inni annars veit ég það ekki.
Ég er nú bara ekkert búinn að

leiða hugann mikið að því hvað ég
tek mér fyrir hendur.“

Bregenz komst í riðlakeppni
Meistaradeildar Evrópu og er þar
í riðli með stórliðunum Mag-

deburg, franska liðinu Montpellier
og Medvedi frá Rússlandi. Dag-

ur gerir sér ekki miklar vonir
um að ná í mörg stig gegn
þessum liðum en vonast til
þess að geta strítt þeim á
heimavelli. „Það er nú ekki
raunhæft að stefna að því
að vinna þessi lið en von-
andi tekst okkur að standa í
þeim á heimavelli. Við náð-

um ágætum úrslitum á móti
Magdeburg á síðustu leiktíð
þannig að við vitum hvað við

getum.“

DAGUR SIGURÐSSON: ENN AÐ SPILA Á FULLU MEÐ BREGENZ Í AUSTURRÍKI

Dagur farinn a› huga a› heimfer›
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Hannes Sigurðsson kallaður inn í landsliðshópinn í stað Heiðars Helgusonar:

FÓTBOLTI Landsliðsframherjinn
Heiðar Helguson, leikmaður Ful-
ham, boðaði forföll af persónu-
legum ástæðum í vináttulands-
leikinn gegn Pólverjum annað
kvöld en hann verður hins vegar
með gegn Svíum á miðvikudag-
inn. Hannes Þ. Sigurðsson, leik-
maður Stoke, var kallaður inn í
hópinn í hans stað. Hannes á tvo
A-landsleiki að baki, gegn Ítalíu
og Möltu. Hannes leikur með
U21 árs landsliði Íslands á
þriðjudaginn gegn Svíum.

Með brotthvarfi Heiðars vant-
ar hvorki fleiri né færri en átta
leikmenn, af ýmsum ástæðum, í
landsliðshóp Íslands gegn Pól-
verjum. Þeir eru Árni Gautur

Arason, Hermann Hreiðarsson,
Ólafur Örn Bjarnason, Pétur
Marteinsson, Eiður Smári
Guðjohnsen, Hjálmar Jónsson,
Gunnar Heiðar Þorvaldsson og
Heiðar. Þá gefa tveir leikmenn
ekki kost á sér í landsliðið, Ívar
Ingimarsson og Jóhannes Karl
Guðjónsson.

Íslenska landsliðið lenti í
miklum hremmingum á leið sinn
til Póllands í gær. Landsliðið átti
að fljúga frá Kaupamannahöfn í
gærmorgun til Varsjá en ferðin
var fyrirvaralaust felld niður.
Þá þurfti að leita leiða til að
koma hópnum til Varsjá og það
tókst með því að senda nokkra í
gegnum Osló og aðra í gegnum

Berlín. Að sögn Ásgeirs Sigur-
vinssonar landsliðsþjálfara
þurfti að fella niður æfingu í gær
af þessum sökum en þess í stað
verða tvær æfingar í dag í stað
einnar.

„Það verður gaman fyrir
þessa ungu stráka að spreyta sig
gegn þessu gríðarlega sterka
pólska liði sem er komið lang-
leiðina á HM næsta sumar.  Við
erum allir af vilja gerðir að leyfa
mönnum að stimpla sig inn í
landsliðið gegn Póllandi og ef
þannig ber undir fá nýliðar tæki-
færi eins og til dæmis Daði [Lár-
usson markvörður],“ sagði Ás-
geir Sigurvinsson landsliðs-
þjálfari. - þg

Landsli›i› í hremmingum á lei› til Póllands

LEIKIR GÆRDAGSINS

SS-bikarkeppnin:
VALUR 2 - STJARNAN 17–27
Ekki bárust upplýsingar um markaskorara
í leiknum.
FH 2 - AFTURELDING 29–22
Ekki bárust upplýsingar um markaskorara
í leiknum.
KR - FYLKIR 16–31 (9–8)
Mörk KR: Páll Þórólfsson 4, Guðmundur
Albertsson 4, Hörður Gylfason 2, Davíð B.
Gíslason 2, Hafsteinn Guðmundsson 1,
Daði Hafþórsson 1, Anton Gylfi Pálsson 1
(fékk rautt þegar 20 mín. lifðu leiks),
Ágúst Þór Jóhannsson 1.
Mörk Fylkis: Pétur Þorláksson 7, Arnar
Sæþórsson 6, Ásbjörn Stefánsson 6,
Heimir Örn Árnason 5. 
HAUKAR 2 - SELFOSS 19–25
Ekki bárust upplýsingar um markaskorara
í leiknum.
ÍBV 2 - FH 28–43
Ekki bárust upplýsingar um markaskorara
í leiknum.

DHL-deild kvenna:
HAUKAR - HK 43–32 (22-16)
Mörk Hauka: Hanna Guðrún Stefáns-

dóttir 13/5, Ramune Pekarskyte 8/2,
Guðbjörg Guðmannsdóttir 7, Harpa
Melsted 4, Ragnhildur Guðmundsdóttir 3,
Martha Hermannsdóttir 3/2, Erna
Þráinsdóttir 2, Tinna Barkardóttir 2,
Áslaug Þorgeirsdóttir 1.
Varin skot: Helga Torfadóttir 9, Kristina
Metuzeviciute 7.
Mörk HK: Arna Sif Pálsdóttir 13/5, Aukse
Vysniauskaité 10/1, Hjördís Rafnsdóttir 5,
Auður Jónsdóttir 3, Rut Jónsdóttir 1.
Varin skot: Kolbrún Ragnarsdóttir 3,
Tinna Viðarsdóttir 6.

Þýska úrvalsdeildin:
MAGDEBURG - WILHELMSH. 45–22
Arnór Atlason skoraði 7 mörk fyrir
Magdeburg og Sigfús Sigurðsson 3.
Gylfi Gylfason skoraði 4 mörk fyrir
Wilhelsmhavener.
FLENSBURG–GÖPPINGEN 31–24
Jaliesky Garcia Padron skoraði 2 mörk
fyrir Göppingen og Andrius Stelmokas 4.

Spænska úrvalsdeildin:
CANGAS - CIUDAD REAL 22–29
Ólafur Stefánsson var ekki á markalista
Ciudad í leiknum.

MARKADROTTNINGAR TAKAST Á Haukastúlkan Hanna G. Stefánsdóttir, sem skoraði 13
mörk í gær, reynir hér að stöðva Aukse Vysniauskaité, leikmann HK sem skoraði tíu
mörk og gaf tíu stoðsendingar í leiknum. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

GAMLA VARNARBÚNTIÐ ENGU GLEYMT
Geir Sveinsson, fyrrum landsliðsfyrirliði,
sýndi gamalkunna takta í Höllinni í gær
þegar Hraðlestin mætti Stjörnunni í SS-
bikarnum. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM
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ÍBV fær tíu prósent af upphæ›inni ef Gunnar Hei›ar ver›ur seldur í anna›

li›. Everton og fleiri stórli› í Evrópu fylgjast me› Eyjapeyjanum sem gæti

reynst sannkalla›ur gullkálfur fyrir Halmstad.

Verðmiði Gunnars Heiðars
er 250 milljónir króna

FÓTBOLTI Verðmiði Gunnars Heið-
ars Þorvaldssonar, framherja
Halmstad, sem slegið hefur í gegn
í sænsku úrvalsdeildinni, er á bil-
inu 125 til 250 milljónir íslenskra
króna. Þetta kemur fram í sænska
blaðinu Aftonbladet í gær. Þá datt
Halmstad í fjárhagslegan lukku-
pott í drættinum í riðlakeppni
Evrópukeppni félagsliða en sé
tekið mið af sjónvarps- og auglýs-
ingatekjum eru tekjur félagsins
áætlaður um 350 milljónir króna.

Markið glæsilega sem Gunnar
Heiðar skoraði fyrir Halmstad
gegn Djurgården á mánudaginn
hefur sannarlega verið gulls ígildi
eins og Fréttablaðið greindi frá í
gær. Gunnar Heiðar, sem er
markahæsti leikmaður sænsku
úrvalsdeildarinnar og hefur skor-
að alls 20 mörk fyrir Halmstad á
leiktíðinni, er farinn að vekja at-
hygli enskra úrvalsdeildarliða og
Skysports greindi frá því í gær að
Everton fylgdist grannt með
gangi mála. Hann á aðeins eitt ár
eftir af samningi sínum við Halm-
stad og því bendir flest til þess að
hann verði seldur þegar janúar-
glugginn opnast. 

Halmstad keypti Gunnar Heið-
ar af ÍBV á 5 til 7 milljónir króna
í fyrrahaust en upphæðin hækkar
eftir fjölda leikja. Samkvæmt
heimildum Fréttablaðsins fær
ÍBV 10 prósent af söluverðinu
þegar Gunnar Heiðar verður seld-
ur frá Halmstad. ÍBV gæti því
heldur betur dottið í lukkupottinn.

Halmstad átti markakónginn í
sænsku úrvalsdeildinni á síðustu

leiktíð og seldi hann til Ajax fyrir
400 milljónir króna. Sænskir fjöl-
miðlar fullyrða að sjö félög í efstu
deildum Evrópu fylgist grannt
með Eyjapeyjanum. Auk enskra
liða eru frönsk, hollensk og þýsk
lið með hann undir smásjá. 

Halmstad dróst með Herthu
Berlín, Lens, Sampdoria og

Steaua Búkarest í riðli í Evrópu-
keppni félagsliða. Búist er við að
Halmstad geti selt sjónvarpsrétt-
inn fyrir dágóðar upphæðir.
Halmstad er lítið félag á sænskan
mælikvarða og Evrópukeppnin er
því gullnáma og Gunnar Heiðar
sannkallaður gullkálfur. 

thorsteinngunn@frettabladid.is
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■ ■ SJÓNVARP
� 07.00 Olíssport á Sýn. Þátturinn er

endursýndur þrisvar sinnum til
klukkan 09.00 og svo aftur klukkan
17.40.

� 16.25 Handboltakvöld á RÚV.

� 16.40 Formúlukvöld á RÚV.

� 17.40 Olíssport á Sýn.

� 18.10 Forsetabikarinn í golfi á
Sýn.

� 20.00 Bandaríska mótaröðin í
golfi á Sýn.

� 21.00 NFL-tilþrif á Sýn.

� 22.00 Olíssport á Sýn.

� 22.30 Strandblak á Sýn.

HVAÐ? HVENÆR? HVAR? 
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Borðtenniskappinn Guðmundur
Stephensen var í eldlínunni

með félagi sínu í Svíþjóð, Malmö FF,
um helgina þegar það keppti í liða-
keppni við
Gröstorp. Malmö
þurfti að sætta sig
við að vinna tvo
leiki en Gröstorp
vann fimm leiki.
Guðmundur stóð
sig ágætlega í þess-
ari viðureign og vann einn leik, 3-1,
en tapaði svo öðrum með sama
mun. Guðmundur er nú í sæti
númer 213 á heimslistanum.

Gamla Tottenham-hetjan Gary
Mabbutt, vonast til þess að Sol

Campbell fái tækifæri með enska
landsliðinu þegar það mætir Pól-
verjum og Austrríkismönnum í mik-
ilvægum leikjum í undankeppni
heimsmeistaramótsins. Mabbutt

þekkir vel til Camp-
bell en hann lék
með honum til
skamms tíma þegar
hann var að stíga
sín fyrstu skref með
Tottenham Hotspur.
„Sol Campbell hef-
ur verið frábær í

síðustu leikjum og virðist vera
eibeittari nú heldur en oft áður. Það
vantaði leiðtoga eins og Campbell í
lið Arsenal og hann hefur svo sann-
arlega sýnt hversu góður hann er
þegar hann er í góðu formi. John
Terry er líklega besti enski varnar-
maðurinn í ensku úrvalsdeildinni nú
um stundir en mér finnst Sol
Campbell koma þar á eftir.“

Sören Åkeby var í gær leystur
undan samningi hjá liði Helga

Sigurðssonar í Danmörku, AGF.
Åkeby, sem er Svíi, er einna af virt-
ustu knattspyrnuþjálfurum Svíþjóðar
en hann var kosinn þjálfari ársins í
heimalandi sínu árið 2000 þegar
hann gerði Djurgården að sænskum
meistara í knattspyrnu. Sænska fé-
lagið þarf nú aðeins að vinna einn
leik til viðbótar til þess að tryggja
sér sænska meistaratitilinn í knatt-
spyrnu en með liðinu leika íslensku
landsliðsmennirnir Sölvi Geir
Ottesen og Kári Árnason. Åkeby
mun að öllum líkindum taka við liði
Malmö FF í janúar.

Argentíski tennismaðurinn Mari-
ano Puerta féll á lyfjaprófi í ann-

að sinn á ferlinum að því er franska
blaðið LíEquipe fullyrðir. Puerta
neitar þessum fréttum en reynist
þær á rökum reistar á Puerta yfir
höfði sér lífstíðarbann. Lyfjaprófið
var tekið þegar Puerta lék til úrslita
á Opna franska meistaramótinu fyrr
á árinu.

Lögreglan rannsakar meinta
nauðgun á hótelherbergi í Lund-

unum um helgina þar sem leikmað-
ur í ensku úrvalsdeildinni ásamt fé-
laga sínum er sak-
aður um að nauðga
tveimur stúlkum.
Scotland Yard lög-
reglan vinnur að
rannsókn málsins
og staðfestir rann-
sóknina en enskir
fjölmiðlar fullyrða
að knattspyrnumaðurinn sem um
ræðir sé einn af efnilegri leikmönn-
um Manchester United.

Kapalfyrirtækið NTL ætlar að
bjóða mun ódýrari áskrift að

enska boltanum en áður hefur
þekkst verði einokun Skysports rofin
eins og framkvæmdastjórn Evrópu-
sambandsins vill þegar næsta útboð
fer fram fyrir árin 2007 til 2010. Evr-
ópusambandið hefur farið fram á
að Ensku úrvalsdeildarsamtökin
skipti sjónvarpspakkanum upp
þannig að ein sjónvarpsstöð geti í
mesta lagi fengið einkarétt á helm-
inginn af leikjunum. NTL ætlar að
bjóða áskrift á 10 pund á mánuði
eða 1.100 krónur.

ÚR SPORTINU

Íslenska U19 ára landsliðið tapaði fyrir Króatíu í dramatískum leik:

FÓTBOLTI „Ég fer ekki leynt með
að ég er hundfúll með að koma
þessu stórefnilega liði ekki í
milliriðil,“ sagði Guðni Kjartans-
son, þjálfari U19 ára landslið Ís-
lands í knattspyrnu sem tapaði
fyrir Króatíu 3-2 í undankeppni
Evrópumóts landsliða þegar liðin
mættust í Sarajevo í Bosníu í
gær og er þar með úr leik. 

Bjarni Þór Viðarsson, leik-
maður Everton, kom Íslandi yfir

í fyrri hálfleik. Króatar náðu for-
ystunni með tveimur mörkum
um miðjan seinni hálfleik. Arnór
Smárason, leikmaður Heeren-
veen, jafnaði metin skömmu
fyrir leikslok en Króatar skor-
uðu sigurmarkið á lokamínútu
leiksins. Ísland og Bosnía/Her-
segóvína eru án stiga eftir tvær
umferðir í riðlinum en liðin mæt-
ast á morgun.

„Við hefðum getað spilað upp

á jafntefli en við urðum að vinna
og pressuðum þá stíft í lokin en
fengum á okkur mark þar sem
vörnin var fámenn. Leikurinn
var annars þrælskemmtilegur og
mér fannst okkar strákar vera
sterkari í leiknum þrátt fyrir
tapið. En þetta er efnilegt lið og
sjö leikmenn eru á yngra ári og
verða því aftur með næsta sum-
ar,“ sagði Guðni.

- þg

Hundfúll a› komast ekki áfram

Stjórn meistaraflokks kvenna hjá Breiðabliki réð nýjan þjálfara í gær:

Gu›mundur tekur vi› af Úlfari
FÓTBOLTI Guðmundur Magnússon
hefur verið ráðinn þjálfari Ís-
lands- og bikarmeistara Breiða-
bliks í knattspyrnu kvenna. Úlfar
Hinriksson, sem á dögunum var
kosinn þjálfari ársins á lokahófi
Knattspyrnusambands Íslands,
hætti störfum hjá Breiðabliki
fyrir skömmu og hefur Guðmund-
ur nú verið ráðinn í hans stað. 

„Það leggst vel í mig að fara í
meistaraflokksþjálfun hjá Breiða-
bliki. Ég hef starfað sem þjálfari
yngriflokka hjá Breiðabliki und-
anfarin ár og þá sérstaklega
kvennaflokkanna. Ég þekki því
ágætlega til þeirra leikmanna

sem eru í hópnum núna.“
Athygli vekur að Guðmundur

verður með tvo aðstoðarþjálfara,
Guðlaugu Jónsdóttur sem jafn-
framt verður leikmaður liðsins
áfram, og Björn Björnsson en
hann mun líka þjálfa 2. flokk
kvenna. „Mér líst vel á þetta þjálf-
arateymi og er viss um samstarf
okkar mun ganga vel. Við munum
stjórna þessu í sameiningu. Ég
held að það sé nauðsynlegt að við
séum nokkur sem komum að lið-
inu þar sem markmiðin eru háleit
og það mun mikið mæða á mann-
skapnum,“ sagði Guðmundur. 

Guðmundur Hreiðarsson mun

áfram sjá um markvarðaþjálfun
hjá liðinu. Benedikt Guðmunds-
son, sem situr í stjórn meistara-
flokksráðs, segir algjöra einingu
hafa ríkt um að fá Guðmund til
starfa. „Við þekkjum vel til starfa
Guðmundar hjá Breiðabliki, þar
sem hann hefur náð glæsilegum
árangri með þá flokka sem hann
hefur þjálfað. Að auki fannst okk-
ur mikilvægt að ráða mann sem
þekkir leikmannahópinn og félag-
ið vel og það gerir Guðmundur
svo sannarlega. Við gerum okkur
vonir um að ná góðum árangri
með þetta þjálfarateymi við
stjórnvölinn.“ - mh

GUNNAR HEIÐAR ÞORVALDSSON Gríðarlega eftirsóttur þessa dagana.
FRÉTTABLAÐIÐ/GUÐMUNDUR SVANSSON

Markakóngur Evrópu:

Markastífla
hjá Forlan
FÓTBOLTI Ekkert gengur hjá marka-
kóngi Evrópu, Diego Forlan,
þessa dagana. Eftir að hafa gert
25 deildarmörk í fyrra hefur hon-
um gengið allt í óhag á þessari
leiktíð og nú eru liðnar 645 mínút-
ur frá því hann skoraði síðast. 

Forlan hefur leikið gegn
Sevilla, Cadiz, Celta Vigo,
Espanyol og Athletic Bilbao í
spænsku deildinni án þess að
skora. Einnig hefur hann leikið
gegn Lille og sínu gamla félagi
Manchester United í Meistara-
deild Evrópu án þess að gera
mark. Forlan, sem er frá Úrúgvæ,
þarf nú að sanna fyrir knatt-
spyrnuáhugamönnum að leiktíma-
bilið í fyrra hafi ekki einungis
verið byrjendaheppni í spænska
boltanum. - hjö





























16.25 Handboltakvöld 16.40 Formúlukvöld
17.05 Leiðarljós 17.50 Táknmálsfréttir 18.00
Stundin okkar 

18.30 Latibær e.
19.00 Fréttir, íþróttir og veður 

SKJÁREINN

12.20 Neighbours 12.45 Í fínu formi 2005
13.00 Perfect Strangers (139:150) 13.25 Blue
Collar TV (5:32) 13.55 Wife Swap (1:7) 14.40
I’m Still Alive (5:5) 15.25 Sketch Show 2, The
(4:8) 16.00 Barnatími Stöðvar 2 17.53 Neigh-
bours 18.18 Ísland í dag 
18.30 Fréttir Stöðvar 2 
19.00 Ísland í dag 

SJÓNVARPIÐ

22.20

SHAMELESS

▼

NÝTT

20.30

NEIGHBOURHOODS FROM HELL

▼

NÝTT

20.00

FRIENDS

▼

GAMAN

22.00

HOUSE

▼

DRAMA

20.30

STUMP THE SCHWAB

▼

SPURNINGAKEPPNI

6.58 Ísland í bítið 9.00 Bold and the Beauti-
ful 9.20 Í fínu formi 2005 9.35 Oprah Win-
frey 10.20 Ísland í bítið 

19.35 The Simpsons 9
20.00 Strákarnir

20.30 Neighbourhoods form Hell (Óþolandi
nábýli) Nágrannaerjur fá nýja merk-
ingu í þessum athyglisverða þætti.
Fólk hefur oft á tíðum lítið val þegar
kemur að nágrönnum eða atvinnu-
starfsemi í nálægð við heimilið. Á tím-
um hryðjuverka er t.d. óheppilegt að
búa nálægt sendiráðum Bandaríkj-
anna.

21.15 Mile High (24:26) Bönnuð börnum.
22.00 Curb Your Enthusiasm (9:10) 
22.30 Silent Witness (4:8) Bönnuð börnum. 

23.25 Nemesis Game (Stranglega bönnuð
börnum) 0.55 Summer Catch 2.35 Kóngur
um stund (11:16) 3.05 Fréttir og Ísland í dag
4.25 Ísland í bítið 6.25 Tónlistarmyndbönd
frá Popp TíVí 

19.35 Kastljósið
20.00 Matur um víða veröld (Planet Food)

Ferða- og matreiðsluþættir.
20.50 Nýgræðingar (79:93) (Scrubs)Gaman-

þáttaröð.
21.15 Launráð (Alias IV) Atriði í þáttunum

eru ekki við hæfi barna.
22.00 Tíufréttir

22.20 Blygðunarleysi (1:7) (Shameless)
Breskur myndaflokkur um systkini sem
alast upp að mestu á eigin vegum í
bæjarblokk í Manchester. Meðal leik-
enda eru James McAvoy, Anne-Marie
Duff, Gerard Kearns, Joseph Furnace,
David Threlfall og Corin Redgrave. Atriði
í þáttunum eru ekki við hæfi barna. 

23.15 Aðþrengdar eiginkonur (7:23) 0.00
Kastljósið 0.20 Dagskrárlok

18.30 Fréttir Stöðvar 2 
19.00 Fashion Televison (1:4) Í þessum frægu

þáttum færðu að sjá allt það heitasta
og nýjasta í tískuheiminum í dag. 

19.30 Friends 3 (21:25) 
20.00 Friends 3 (22:25) (Vinir) Bestu vinir

allra landsmann eru nú komnir aftur í
sjónvarpið.

20.30 Splash TV (1:2) Splash er fjölbreyttur
og skemmtilegur þáttur og ættu flestir
að finna eitthvað við sitt hæfi. 

21.30 Weeds (1:10) Eftir að eiginmaður
hennar deyr snögglega lendir hús-
móðirin í miklum fjárhagsvandræðum. 

22.30 So You Think You Can Dance (1:13) 

0.15 David Letterman 1.05 Friends 3 (22:25)
1.30 Kvöldþátturinn 

19.20 Þak yfir höfuðið (e) Umsjón hefur
Hlynur Sigurðsson.

19.30 Complete Savages (e) 
20.00 Leitin að íslenska bachelornum Leitin

að Íslenska bachelornum og drauma-
stúlkunum hans hefur borið árangur.

21.00 Will & Grace Bandarískir gamanþættir.
21.30 The King of Queens Bandarískir gam-

anþættir um sendibílstjórann Doug
Heffernan, Carrie eiginkonu hans og
Arthur, hinn stórfurðulega tengdaföð-
ur hans. 

22.00 House Kona með geðhvarfasýki vek-
ur athygli Dr. House.

22.50 Jay Leno Jay Leno hefur verið kallaður
ókrýndur konungur spjallþáttastjórn-
enda.

23.35 America’s Next Top Model IV (e) 0.30
Cheers (e) 0.55 Þak yfir höfuðið (e) 1.05
Óstöðvandi tónlist 

17.55 Cheers 18.20 Sirrý (e) 

6.00 One Night at McCool’s (Bönnuð börnum)
8.00 How to Kill Your Neighbor’s D 10.00 Nancy
Drew 12.00 Finding Graceland 14.00 How to Kill
Your Neighbor’s D 16.00 Nancy Drew 18.00 Find-
ing Graceland 

20.00 One Night at McCool’s Grín- og spennu-
mynd. Bönnuð börnum.

22.00 Route 666 Hasar- og hryllingsmynd. 

0.00 Alien 3 (Stranglega bönnuð börnum) 2.00
The Prophecy 3 (Stranglega bönnuð börnum)
4.00 Route 666 (Stranglega bönnuð börnum)

OMEGA E! ENTERTAINMENT

12.00 E! News 12.30 The Soup 13.00 The E! True
Hollywood Story 14.00 101 Most Starlicious Makeovers
15.00 E! Entertainment Specials 16.00 Style Star 16.30
Style Star 17.00 Rich Kids: Cattle Drive 18.00 E! News
18.30 Fashion Police 19.00 The E! True Hollywood
Story 20.00 101 Most Starlicious Makeovers 21.00 Big
Hair Gone Bad 21.30 The Anna Nicole Show 22.00 Wild
On 23.00 E! News 23.30 The Soup 0.00 Big Hair Gone
Bad 0.30 The Anna Nicole Show 1.00 The E! True
Hollywood Story 

AKSJÓN

Fréttaþátturinn Korter er sýndur kl.18.15 og endur-
sýndur á klukkutíma fresti til kl. 9.15

7.00 Olíssport 7.30 Olíssport 8.00 Olíssport
8.30 Olíssport 

19.05 US Champions Tour 2005 (Constellation
Energy Classic)

20.00 Inside the US PGA Tour 2005 (Banda-
ríska mótaröðin í golfi) 

20.30 Stump the Schwab (Veistu svarið?)
Stórskemmtilegur spurningaþáttur þar
sem íþróttaáhugamenn láta ljós sitt
skína.

21.00 NFL-tilþrif Svipmyndir úr leikjum helg-
arinnar í ameríska fótboltanum.

21.30 Fifth Gear (Í fimmta gír) Breskur bíla-
þáttur af bestu gerð. 

22.00 Olíssport Fjallað er um helstu íþrótta-
viðburði heima og erlendis. 

22.30 2005 AVP Pro Beach Volleyball (Strand-
blak)

23.30 A1 Grand Prix 

17.40 Olíssport 18.10 President’s Cup 2005 

▼

▼

STÖÐ 2 BÍÓ

Í hvaða kvikmynd hljómaði þessi setning:

ÚR BÍÓHEIMUM

Svar:
Otto úr kvikmyndinni A Fish Called Wanda
árið 1988.

„You’re a very attractive man, Ken. You’re... smart,
you’ve got wonderful bones, and you dress really
interestingly.“

Í KVÖLD
Á SIRKUS

FYLGSTU MEÐ!

FRIENDS THE GIRLS NEXT DOOR
KL. 21:00

WEEDS
KL. 21:30

KVÖLDÞÁTTURINN
KL. 22:45KL. 20:00

SPLASH TV
KL. 20:30

▼

▼

Idol-þættirnir hafa notið mikilla vin-
sælda bæði hér á landi sem annars stað-
ar undanfarin ár. Reyndar þykir mér
bandaríska Idolið vera sífellt minna
spennandi en bind þeim mun meiri vonir
við hina íslensku stjörnuleit.
Hingað til hefur hún verið vel heppnuð.
Þeir Simmi og Jói hafa haldið uppi
stemningunni ágætlega, þó svo að aula-
brandarar þeirra séu misfyndnir, og
dómararnir hafa skilað sínu með sóma.
Eftirvæntingin eftir þriðju þáttaröðinni
var því mikil síðastliðið föstudagskvöld,
sérstaklega þó vegna þeirra tveggja
nýju dómara sem bættust í hópinn við
brotthvarf Þorvaldar Bjarna. 
Bæði Páll Óskar og Einar Bárðarson

stóðu sig mjög vel. Páll var mjög einlæg-
ur og sagði bara það sem honum fannst
og Einar var yfirvegunin uppmáluð.
Sannarlega gott að fá ferskt blóð í svona
þætti því annars er mikil hætta á stöðn-
un. Þátturinn á morgun verður vafalítið
góður og get ég varla beðið eftir frekari
framvindu mála.
Þátturinn Wife Swap var á skjánum í
vikunni. Eins og nafnið gefur til kynna
skiptust tveir fjölskyldufeður á eigin-
konum. Þetta hljómaði athyglisvert en
þegar ég fór að horfa á þáttinn virkaði
hann engan veginn, eins og raunin er
með svo marga „raunveruleikaþætti.“
Annars byrjuðu gamanþættirnir Little
Britain aftur í Ríkissjónvarpinu í gær-

kvöldi. Svo sannarlega góðir þættir sem
lifa vel og lengi í minninu. Ég er enn að
hugsa um persónuna óþolandi í hjóla-
stólnum í síðustu þáttaröð sem gat ekki
haft sömu skoðun í meira en tíu sekúnd-
ur. Vonandi bætast fleiri góðar persónur
við í þessari þáttaröð.

Dagskrá allan sólarhringinn.
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Engin stö›nun í Idolinu

14.00 Wigan – Bolton frá 02.10 16.00
Sunderland – West Ham frá 01.10 18.00
Charlton – Tottenham frá 01.10 

20.00 Stuðningsmannaþátturinn „Liðið mitt“ 
21.00 Portsmouth Newcastle frá 01.10 

23.00 Fulham – Man. Utd frá 01.10 1.00
Blackburn – WBA frá 01.10 3.00 Dagskrárlok

ENSKI BOLTINN

▼

VIÐ TÆKIÐ FREYR BJARNASON SÁ FYRSTA IDOL-ÞÁTTINN OG BÍÐUR SPENNTUR EFTIR FRAMHALDINU.
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ERLENDAR STÖÐVAR

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

12.03 Hádegisútvarp 13.00 Gull og gersemar 14.03
Útvarpssagan: Ég er ekki hræddur 14.30 Hugað að
hönnun 15.03 Fallegast á fóninn 16.13 Hlaupanótan
17.03 Víðsjá

18.00 Kvöldfréttir 18.24 Auglýsingar 18.25 Spegill-
inn 19.00 Vitinn 19.27 Sinfóníutónleikar 21.55 Orð
kvöldsins 22.15 Útvarpsleikhúsið: Margar konur
23.00 Hlaupanótan

0.10 Útvarpað á samtengdum rásum til morguns

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 Reykja-
vík Síðdegis 

18.30 Kvöldfréttir og Ísland Í Dag. 19.30 Bragi
Guðmundsson - Með Ástarkveðju 

12.03 Hádegisútvarp 12.20 Hádegisfréttir
12.45 Poppland 16.10 Dægurmálaútvarp
Rásar 2 

18.00 Kvöldfréttir 18.24 Auglýsingar 18.25
Spegillinn 19.00 Sjónvarpsfréttir og Kastljós-
ið 20.00 Ungmennafélagið 21.00 Konsert
með Keane 22.10 Popp og ról 
0.10 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

6.05 Árla dags 6.50 Bæn 7.05 Árla dags 7.30 Morg-
unvaktin 8.30 Árla dags 9.05 Laufskálinn 9.40 Úr ör-
sögum Friðriks Þórs Friðrikssonar 9.50 Morgunleik-
fimi 10.13 Litla flugan 11.03 Samfélagið í nærmynd 

TALSTÖÐIN FM 90,9

12.15 Hádegisútvarpið 13.01 Hrafnaþing
14.03 Glópagull og gisnir skógar 15.03 Allt og
sumt 17.59 Á kassanum. Illugi Jökulsson.

19.30 Úrval úr Morgunútvarpi e. 20.00 Margrætt
með Ragnheiði Gyðu e. 21.00 Morgunstund
með Sigurði G. e. 22.00 Á kassanum e. 22.30
Hádegisútvarpið e. 23.00 Úrval úr Allt & sumt e. 

7.00 Fréttir 7.03 Morgunútvarpið 9.03
Margrætt með Ragnheiði Gyðu Jónsdóttur.
10.03 Morgunstund með Sigurði G.
Tómassyni.

6.05 Einn og hálfur með Magnúsi R. Einars-
syni 7.30 Morgunvaktin 8.30 Einn og hálfur
með Gesti Einari Jónassyni 10.03 Brot úr
degi 

8.00 Arnþrúður Karlsdóttir 10.00 Rósa Ingólfs-
dóttir 11.00 Bláhornið 12.25 Meinhornið
14.00 Kjartan Gunnar Kjartansson 

15.00 Hildur Helga 17.00 Gústaf Nielsson
18.00 Meinhornið 19.00 Bláhornið 20.00 Arn-
þrúður Karlsdóttir 22.00 Rósa Ingólfsdóttir 
23.00 Kjartan G. Kjartansson 0.00 Hildur
Helga 2.00 Gústaf Nielsson 3.00 Rósa Ingólfs-
dóttir 4.00 Kjartan G. Kjartansson 5.00 Arn-
þrúður Karlsdóttir

Eftir að eiginmaður hennar deyr
snögglega lendir húsmóðirin
Nancy Botwin í miklum fjárhags-
örðuleikum. Til þess að bjarga sér
úr vandræðunum tekur hún upp á
því að fara að selja maríjúana í út-
hverfum Los Angeles borgar. Brátt
kemur í ljós að allir í hverfinu eru
farnir að versla við hana, þar á
meðal borgarfulltrúinn Doug Wil-
son. Nú þarf Nancy að láta það
ganga upp að hugsa um heimilið,
börnin og að selja eiturlyf til að
borga reikningana.

VIÐ MÆLUM MEÐ...

Sirkus kl. 21.30
»

Weeds  

SKY NEWS
Fréttir allan sólarhringinn.

CNN INTERNATIONAL
Fréttir allan sólarhringinn.

FOX NEWS
Fréttir allan sólarhringinn.

EUROSPORT 
12.30 Tennis: WTA Tournament Filderstadt 14.00 Tennis: WTA Tourna-
ment Filderstadt 15.30 Tennis: WTA Tournament Filderstadt 17.00 Rhyt-
hmic Gymnastics: World Championship Baku Azerbaijan 18.00 FIA
World Touring Car Championship By Lg: FIA Wtcc Mag 18.30 Rally:
World Championship Japan 19.30 Boxing 21.30 News: Eurosportnews
Report 21.45 Fight Sport: Shooto 23.15 News: Eurosportnews Report

BBC PRIME
12.00 Ballykissangel 13.00 Teletubbies Everywhere 13.10 Little Robots
13.20 Andy Pandy 13.25 William’s Wish Wellingtons 13.30 Boogie
Beebies 13.45 Fimbles 14.05 Tikkabilla 14.35 Rule the School 15.00
Location, Location, Location 15.30 Ready Steady Cook 16.15 The Wea-
kest Link 17.00 Doctors 17.30 EastEnders 18.00 Last of the Summer
Wine 18.30 2 point 4 Children 19.00 Sparkhouse 20.00 The Dobsons of
Duncraig 20.30 Strictly Come Dancing 21.30 Grumpy Old Men 22.00
Popcorn 23.00 Antarctica 0.00 Wild New World 1.00 Darwin

NATIONAL GEOGRAPHIC 
12.00 Battle of the Arctic Giants 13.00 When Expeditions Go Wrong: Lost
in the Jungle 14.00 Norway’s Hidden Secrets 15.00 The Mugger
Crocodile 16.00 Seconds from Disaster: Fire On the Star 17.00
Paranormal?: Lake Monsters 18.00 Battle of the Arctic Giants *living
Wild* 19.00 When Expeditions Go Wrong: Climber Hostages 20.00 The
Dark Side of Elephants *premiere* 21.00 Why Chimps Kill 22.00 The
Mafia 23.00 The Dark Side of Elephants 0.00 Why Chimps Kill

ANIMAL PLANET
12.00 Big Cat Diary 12.30 Predator’s Prey 13.00 The Natural World 14.00
Animal Precinct 14.30 Animal Precinct 15.00 Pet Rescue 15.30 Wildlife
SOS 16.00 Amazing Animal Videos 16.30 Big Cat Diary 17.00 Meerkat
Manor 17.30 Monkey Business 18.00 Animals A-Z 18.30 Predator’s Prey
19.00 Killing for a Living 20.00 Animal Cops Detroit 21.00 Meerkat Manor
21.30 Monkey Business 22.00 Venom ER 23.00 Pet Rescue 23.30 Wild-
life SOS 0.00 Killing for a Living 1.00 Meerkat Manor 1.30 Monkey
Business

DISCOVERY 
12.00 Rex Hunt Fishing Adventures 12.30 Buena Vista Fishing Club
13.00 Super Structures 14.00 Extreme Machines 15.00 Scrapheap Chal-
lenge 16.00 Wheeler Dealers 16.30 Wheeler Dealers 17.00 American
Chopper 18.00 Mythbusters 19.00 Guilty Or Innocent? 20.00 FBI Files
21.00 Angel of Death 22.00 Mythbusters 23.00 Forensic Detectives 0.00
Tanks

MTV
13.00 SpongeBob SquarePants 13.30 Wishlist 14.00 TRL 15.00 Dismis-
sed 15.30 Just See MTV 16.30 MTV:new 17.00 The Base Chart 18.00
Pimp My Ride 18.30 Punk’d 19.00 Wonder Showzen 19.30 The Osbour-
nes 20.00 Top 10 at Ten 21.00 Switched On 22.00 Superock 23.00 Just
See MTV

VH1
15.00 So 80s 16.00 VH1’s Viewers Jukebox 17.00 Smells Like the 90’s
18.00 VH1 Classic 18.30 Then & Now 19.00 Fortune Files 19.30 MTV
Live Velvet Revolver 20.00 Retrosexual – The 80’s 21.00 VH1 Rocks
21.30 Flipside 22.00 Top 5 22.30 Bands Reunited 23.30 ABC Bands
Reunited 0.30 VH1 Hits

CLUB
12.10 Weddings 12.35 Awesome Interiors 13.00 Crimes of Fashion 13.30
Hollywood One on One 14.00 Girls Behaving Badly 14.25 City Hospital
15.10 The Roseanne Show 16.00 Yoga Zone 16.25 The Method 16.50
Retail Therapy 17.15 The Review 17.40 Girls Behaving Badly 18.05 Stay-
ing in Style 18.30 Hollywood One on One 19.00 It’s a Girl Thing 19.25 The
Villa 20.15 Sextacy 21.10 Women Talk 21.35 My Messy Bedroom 22.00
Cheaters 23.00 Entertaining With James 23.30 City Hospital 0.25
Awesome Interiors 0.50 Vegging Out 1.15 Backyard Pleasures 1.45
Hollywood One on One 

CARTOON NETWORK 
12.00 Dexter’s Laboratory 12.30 Ed, Edd n Eddy 13.00 Codename: Kids
Next Door 13.30 The Powerpuff Girls 14.00 Sabrina, The Animated
Series 14.30 Atomic Betty 15.00 Teenage Mutant Ninja Turtles 15.30 B-
Daman 16.00 Codename: Kids Next Door 16.30 Foster’s Home for
Imaginary Friends 17.00 Duck Dodgers in the 24 1/2 Century 17.30
Charlie Brown Specials 18.00 What’s New Scooby-Doo? 18.30 Tom and
Jerry 19.00 The Flintstones 19.30 Looney Tunes 20.00 Dastardly &
Muttley in Their Flying Machines 20.30 Scooby-Doo 21.00 Tom and Jerry
22.00 Dexter’s Laboratory 22.30 The Powerpuff Girls 23.00 Johnny
Bravo 23.30 Ed, Edd n Eddy 0.00 Skipper & Skeeto 1.00 Spaced Out
1.30 Spaced Out 

JETIX
12.20 Goosebumps 12.50 Black Hole High 13.15 Spiderman 13.40
Moville Mysteries 14.05 Digimon II 14.30 Totally Spies 15.00 W.i.t.c.h
15.30 Sonic X 

MGM
12.00 Access Code 13.30 Jessica 15.15 Dry White Season 17.00 Rage
(1980) 18.40 Khartoum 20.55 Number One 22.40 Hawaiians, The 0.50
Extremities

TCM
19.00 Soylent Green 20.35 Clash of the Titans 22.30 Savage Messiah
0.10 Bachelor in Paradise 

HALLMARK
12.45 The Hound of the Baskervilles 14.15 By Dawn’s Early Light 16.00
Winter Solstice 17.30 McLeod’s Daughters V 18.30 Early Edition Iv 19.15
Love Songs 21.00 Black Fox: The Price of Peace 22.30 Early Edition Iv
23.15 Earthsea 0.45 Love Songs 

BBC FOOD
12.00 Jamie Oliver’s Pukka Tukka 12.30 Food and Drink 13.00 Gondola
On the Murray 13.30 Grigson 14.00 Can’t Cook Won’t Cook 14.30 Galley
Slaves 15.00 Nigella Bites 15.30 Masterchef Goes Large 16.00 The
Rankin Challenge 16.30 The Hi Lo Club 17.00 Beauty and the Feast
17.30 Ching’s Kitchen 18.00 Secret Recipes 18.30 A Cook’s Tour 19.00
Beyond River Cottage 19.30 United States of Reza 20.00 Off the Menu
20.30 Deck Dates 21.00 Douglas Chew Cooks Asia 21.30 Masterchef
Goes Large

DR1
13.00 TV Avisen med vejret 13.20 Hammerslag 13.50 Nyheder på tegn-
sprog 14.00 Liga DK 14.30 Ungefair 15.00 Kim Possible 15.20 Forrykte
flagermus 15.30 Julie 16.00 Mini-GO! 16.30 TV Avisen med Sport og
Vejret 16.55 Dagens Danmark 17.25 TV Avisen 17.30 Lægens bord 18.00
Dr¢mmehuse 18.30 Showtime: Udfordringen 19.00 TV Avisen 19.25
Penge 19.50 SportNyt 20.00 Blind Justice 20.40 Det Vildeste Westen
20.55 Negermagasinet i USA 21.25 Drabsafdelingen 22.15 Liga DK

SV1
13.05 Forsytesagan 14.00 Rapport 14.10 Gomorron Sverige 15.00 Plus
15.30 Utlandsfinländares berättelser 16.00 BoliBompa 16.01 Piggley
Winks äventyr 16.25 Poesi 16.30 Mobilen 16.45 Lilla Aktuellt 17.00 Måste
dansa 17.30 Rapport 18.00 Mat/Tina 18.30 Din släktsaga 19.00 Klirr i
bössan för Världens barn 19.05 Last night of the Proms 20.05 Kul-me-
fisk 21.05 Rapport 21.15 Kulturnyheterna 21.25 Nobelpristagarna 2004
22.20 Kommissionen 23.05 Sändning från SVT24 

Húsmó›ir selur eiturlyf Nancy Botwin þarf að ná endum saman 










