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Kjúklingur Í verslunum Nettó má þessa dagana fá kjúklinga-
vængi á 65 prósenta afslætti. Kílóið af ferskum kjúklingavængjum 
kostaði áður 299 krónur en kostar nú aðeins 99 krónur. Tilboðið 
gildir fram á sunnudag eða meðan birgðir endast. 

Vörutegund TIlboðsverð Verð áður Eininga- kíló og lítraverð Lækkun í %
Fjallalambs lifrarpylsa, frosin og ósoðin 446 558 446 20
Fjallalambs blóðmör, frosin og ósoðin 398 498 398 20
Fjallalambs svið, frosin 398 568 398 30
Lambalifur úr kjötborði 138 198 138 30
Lambahjörtu úr kjötborði 178 288 178 40
Lambanýru úr kjötborði 88 158 88 45
Blómkál 99 249 99 60
Kínakál 129 189 129 30
Merrild special kaffi, 400 g 198 279 198 30
FK samlokubrauð 700 g 75 119 107 35
Farm frites franskar kartöflur, 750 g 119 198 158 40

Vörutegund TIlboðsverð Verð áður Eininga- kíló og lítraverð Lækkun í %
Íslensk pekingönd, frosin 999 1.298 999 25 
Holta ferskir kjúklingabitar 269 399 269 30 
K.F. reykt og saltað folaldakjöt 389 539 389 30
Lambalæri úrbeinað  1.499 Nýtt 1.499 
K.F. lambasaltkjöt blandað 279 369 279 25
K.S. lambabógur snyrtur 599 Nýtt 599 
Bónus ís, 2 l 179 289 90 40
Epli rauð, 1,5 kg í poka 149 Nýtt 99 
Myllu karamellukaka 199 Nýtt 199 
Bónus tannkrem,75 ml túba 59 99 59 40 
Saltfiskur frá Fjörfiski 599 Nýtt 599

Vörutegund TIlboðsverð Verð áður Eininga- kíló og lítraverð Lækkun í %
Hamborgarasteik, úrbeinaður grísabógur 599 1.198 599 50
Saltkjöt 199 344 199 40
Lambalæri af nýslátruðu 799 1.250 799 35
Kjúklingavængir, ferskir 99 299 99 65
Kjúklingalæri, fersk 299 599 299 50
Toppur, hreinn og sítrónu, 1,5 l 75 149 116 50
Uppþvottalögur 1 l 99 199 99 50
Mýkingarefni 4 l 299 399 75 25
Þvottaefni 3 kg 399 599 133 35
Lausfryst jarðarber, stór poki 149 299 149 50

Vörutegund TIlboðsverð Verð áður Eininga- kíló og lítraverð Lækkun í %
Blóðmör 266 354 266 25
Lifrapylsa 276 368 276 25
Verkuð svið 430 573 430 25
Bayonskinka 789 1.252 789 35
Lambalæri, frosið 799 1.399 799 40
Heill ferskur kjúklingur 389 598 389 35
Uppþvottalögur 1 l 93 189 93 50
Jarðarber lausfryst, 400 g 149 299 373 50
Skógarber lausfryst, 300 g 99 199 330 50
Nýtt íslenskt Kínakál 98 199 98 50

Vörutegund TIlboðsverð Verð áður Eininga- kíló og lítraverð Lækkun í %
Bautabúrs hamborgarhryggur 989 1.498 989 35
Bautabúrs grísaofnsteik 880 1.466 880 40
Bautabúrs grísakótilettur 959 1.599 959 40
Bautabúrs grísagúllas 959 1.599 959 40
Bautabúrs grísahakk 499 841 499 40
Perur 69 98 69 30
Myllu brallarabrauð, 770 g 95 119 123 20
Homeblest, 500 g 149 199 298 25
Club saltkex, 200 g 69 99 345 30
Pepsi Max dós 0,5 l 49 59 98 16

Vörutegund TIlboðsverð Verð áður Eininga- kíló og lítraverð Lækkun í %
Lax í heilu 499 599 499 15
Lamba súpukjöt 299 599 299 50
Laxaflök beinhreinsuð 899 1.298 899 30
Bautabúrs grísaofnsteik 998 1.466 998 30
Epli jónagold 49 109 49 55
Kínakál 199 349 199 40
Persil þvottaefni, 5,4 kg 998 1.298 184,8 25
Pepsi Max, 2 l 99 175 50 45
Pringles Dip salsasósa 300 g 149 269 497 45

Vörutegund TIlboðsverð Verð áður Eininga- kíló og lítraverð Lækkun í %
London lamb frá Borgarnesi 1.193 1.491 1.193 20
Grísahakk frá Borgarnesi 573 716 573 20
F&F beikonbollur 303 379 303 20 
Myllu heilhveiti-samlokubrauð 179 229 179 20
Frescetta Roma pizzur, 400 g 369 416 672 10
Gevalia kaffi, 500 g 329 399 658 20
Hunt ś tómatsósa, 680 g 99 149 138 35
Nesquik 500 g 289 339 578 15
Swiss Miss, 737 g 379 489 492 20

Vörutegund TIlboðsverð Verð áður Eininga- kíló og lítraverð Lækkun í %
Lambafille með fitu, kjötborð 2.499 2.998 2.499 15
Lambahryggur úr kjötborði 898 1.298 898 30
Holta ferskur kjúklingur, heill 389 598 389 35
Tyson kjúklingavörur 1.599 1.999 1.599 20
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BMW 325i nýskr. 05/2004, 2500cc 4
dyra, sjálfskiptur, svartur, ekinn 19 þ.
Verð 3.980.000 YA-185 B & L. S. 575
1230.

BMW 330i nýskr. 07/2000, 3000cc 2
dyra, sjálfskiptur, ljósgrár, ekinn 74 þ.
Verð 2.890.000 SZ-650 B & L. S. 575
1230.

BMW X5 nýskr. 02/2004, 2900cc 5
dyra, sjálfskiptur, svartur, ekinn 35 þ.
Verð 6.290.000 BB-800 B & L. S. 575
1230.

Daewoo Nubira nýskr. 10/1998,
1600cc 4 dyra, fimmgíra, dökkgrænn,
ekinn 100 þ. Verð 350.000 TF-239 B &
L. S. 575 1230.

Harley Heritage Softail nýskr. 01/2003,
1500cc, beinskiptur, ekinn 8 þ. Verð
2.390.000 RT-591 B & L. S. 575 1230.

Hyundai Accent nýskr. 06/2001,
1300cc 5 dyra, fimmgíra, ljósgrár, ekinn
95 þ. Verð 590.000 PR-416 B & L. S.
575 1230.

Hyundai Accent nýskr. 01/2000,
1300cc 3 dyra, fimmgíra, rauður, ekinn
76 þ. Verð 440.000 TU-626 B & L. S.
575 1230.

Hyundai Getz nýskr. 05/2003, 1300cc 5
dyra, fimmgíra, gulur, ekinn 39 þ. Verð
990.000 YH-593 B & L. S. 575 1230.

Hyundai Matrix nýskr. 08/2004, 1600cc
5 dyra, fimmgíra, blár, ekinn 13 þ. Verð
1.480.000 UX-683 B & L. S. 575 1230.

Hyundai Santa Fe nýskr. 04/2004,
2700cc 5 dyra, sjálfskiptur, brúnn / grár,
ekinn 29 þ. Verð 2.790.000 ZY-593 B &
L. S. 575 1230.

Hyundai Santa Fe nýskr. 06/2004,
2400cc 5 dyra, fimmgíra, grár - tvílitur,
ekinn 52 þ. Verð 2.190.000 UG-387 B &
L. S. 575 1230.

Hyundai Starex nýskr. 06/2004, 2500cc
4 dyra, fimmgíra, brúnn / grár, ekinn 38
þ. Verð 2.640.000 RA-070 B & L. S. 575
1230.

Hyundai Starex nýskr. 05/2000, 4 dyra,
sjálfskiptur, grár, ekinn 162 þ. Verð
1.050.000 MK-291 B & L. S. 575 1230.

Hyundai Tucson nýskr. 11/2004,
2700cc 5 dyra, sjálfskiptur, ljósbrúnn,
ekinn 25 þ. Verð 2.490.000 UF-948 B &
L. S. 575 1230.

Isuzu Crew Cap LS nýskr. 08/2004, 4
dyra, sjálfskiptur, ekinn 46 þ. Verð
2.590.000 RY-259 B & L. S. 575 1230.

Land Rover Defender nýskr. 05/2003,
2500cc 5 dyra, fimmgíra, grænn, ekinn
49 þ. Verð 2.690.000 NN-262 B & L. S.
575 1230.

Land Rover Discovery Series II nýskr.
08/2003, 2500cc 5 dyra, sjálfskiptur,
dökkgrár, ekinn 67 þ. Verð 3.990.000
NO-245 B & L. S. 575 1230.

Mitsubishi Lancer nýskr. 06/1999,
1300cc 4 dyra, sjálfskiptur, hvítur, ekinn
139 þ. Verð 590.000 RO-981 B & L. S.
575 1230.

Mitsubishi Pajero Pinin nýskr. 12/2001,
1800cc 5 dyra, sjálfskiptur, grænn /
grár, ekinn 56 þ. Verð 1.590.000 MI-
268 B & L. S. 575 1230.

Opel Astra nýskr. 1200cc, grár, ekinn 85
þ. Verð 760.000 RD-944 B & L. S. 575
1230.

Renault Clio nýskr. 07/2003, 1100cc 5
dyra, fimmgíra, hvítur, ekinn 73 þ. Verð
990.000 VF-855 B & L. S. 575 1230.

Renault Clio nýskr. 07/2003, 1100cc 5
dyra, fimmgíra, ljósgrænn, ekinn 77 þ.
Verð 990.000 NU-781 B & L. S. 575
1230.

Renault Clio nýskr. 07/2003, 1100cc 5
dyra, fimmgíra, gulur, ekinn 83 þ. Verð
990.000 VS-185 B & L. S. 575 1230.

Renault Kangoo Fólksbíll nýskr.
07/2002, 1400cc 6 dyra, beinskiptur,
rauður, ekinn 76 þ. Verð 1.020.000 PP-
426 B & L. S. 575 1230.

Renault Laguna nýskr. 07/1999, 1600cc
5 dyra, fimmgíra, gulur, ekinn 113 þ.
Verð 770.000 TI-499 B & L. S. 575 1230.

Renault Laguna nýskr. 07/1995, 2000cc
5 dyra, sjálfskiptur, grár, ekinn 133 þ.
Verð 320.000 UL-497 B & L. S. 575
1230.

Renault Lagnuna II nýskr. 04/2004,
2000cc 5 dyra, sjálfskiptur, ljósgrár, ek-
inn 11 þ. Verð 2.250.000 FL-127 B & L.
S. 575 1230.

Renault Master nýskr. 07/2003, 2500cc
6 dyra, fimmgíra, blár, ekinn 115 þ. Verð
2.350.000 PG-082 B & L. S. 575 1230.

Renault Megane nýskr. 06/2001,
1600cc 5 dyra, fimmgíra, grár, ekinn 91
þ. Verð 890.000 LJ-063 B & L. S. 575
1230.

Renault Megane nýskr. 04/2001,
1600cc, 5 dyra, fimmgíra, grænn, ekinn
90 þ. Verð. 880.000 UK-548 B & L. S.
575 1230.

Renault Megane nýskr. 10/2000,
1400cc, 5 dyra, fimmgíra, dökkblár, ek-
inn 93 þ. Verð 790.000 UG-452 B & L.
S. 575 1230.

Renault Megane nýskr. 02/2001,
1600cc, 5 dyra, fimmgíra, dökkgrár, ek-
inn 72 þ. Verð. 890.000 TT-060 B & L. S.
575 1230.

Renault Megane nýskr. 08/2002,
1600cc, 4 dyra, fimmgíra, rauður, ekinn
42 þ. Verð. 1.150.000 KK-177 B & L. S.
575 1230.

Renault Megane II nýskr. 07/2003,
1600cc, 5 dyra, fimmgíra, blár, ekinn 65
þ. Verð. 1.350.000 SN-048 B & L. S. 575
1230.

Renault Megane II nýskr. 07/2003,
1600cc, 5 dyra, fimmgíra, blár, ekinn 43
þ. Verð. 1.450.000 BJ-756 B & L. S. 575
1230.

Renault Midliner nýskr. 02/1999,
4000cc, 2 dyra, fimmgíra, rauður, ekinn
390 þ. Verð. 1.490.000 OR-700 B & L. S.
575 1230.

Renault Scenic nýskr. 12/2000, 1600cc,
5 dyra, fimmgíra, dökkgrár, ekinn 96 þ.
Verð. 1.050.000 NG-227 B & L. S. 575
1230.

Renault Scenic nýskr. 05/1999, 1600cc,
5 dyra, fimmgíra, rauður, ekinn 108 þ.
Verð. 690.000 AK-093 B & L. S. 575
1230.

Renault Twingo nýskr. 09/1998, 1100cc
2 dyra, fimmgíra, fjólublár, ekinn 102 þ.
Verð. 380.000 UF-355 B & L. S. 575
1230.

Suzuki Vitara. nýskr. 07/1998, 1600cc, 5
dyra, sjálfskiptur, rauður. Ekinn 112 þ.
Verð 790.000. TF-496. B & L. S. 575
1230.

Toyota Avensis. Nýskr. 03/2002,
1800cc, 4ra dyra, sjálfskiptur, dökk-
grænn. Ekinn 73 þ. Verð 1.390.000. JY-
567. B & L. S. 575 1230.

Toyota Avensis. Nýskr. 07/1999,
1600cc, 5 dyra, 5 gíra, hvítur. Ekinn 117
þ. Verð 790.000. ZO-926. B & L. S. 575
1230.

Toyota Avensis. Nýskr. 11/1999,
1600cc, 4ra dyra, 5 gíra, grænn. Ekinn
70 þ. Verð 890.000. AE-888. B & L. S.
575 1230.

Toyota Rav4. Nýskr. 07/1998, 2000cc, 5
dyra, 5 gíra, dökkgrænn. Ekinn 119 þ.
Verð 980.000. TG-656 B & L. S. 575
1230.

Toyota Rav4. Nýskr. 06/1996, 2000cc, 5
dyra, 5 gíra, grænn. Ekinn 158 þ. Verð
680.000. KY-975. B & L. S. 575 1230.

Volkswagen Golf. Nýskr. 09/1999,
1600cc, 5 dyra, 5 gíra, grænn. Ekinn
109 þ. Verð 820.000. NU-667. B & L. S.
575 1230.

Volkswagen Passat. Nýskr. 10/1998,
1600cc, 4ra dyra, sjálfskiptur, grár. Ek-
inn 142 þ. Verð 740.000. PF-406. B & L.
S. 575 1230.

Volkswagen Passat. Nýskr. 11/1999,
1800cc, 4ra dyra, sjálfskiptur, svartur.
Ekinn 100 þ. Verð 1.190.000. JE-097. B
& L. S. 575 1230.

Volvo 460. Nýskr. 09/1993, 2000cc, 4ra
dyra, 5 gíra, grár. Ekinn 141 þ. Verð
250.000. DX-316. B & L. S. 575 1230.

Volvo S60. Nýskr. 04/2005, 0cc, 4ra
dyra, sjálfskiptur. Ekinn 17 þ. Verð
3.990.000. ZH-944. B & L. S. 575 1230.

Volvo V40. Nýskr. 10/2003, 0cc, 5 dyra,
sjálfskiptur. Ekinn 19 þ. Verð 2.190.000.
RX-590. B & L. S. 575 1230.

Bílaland, B & L
Grjótháls 1, 110 Rvk.

Sími: 575 1230
www.bilaland.is

[ ALLAR SMÁAUGLÝSINGAR VIKUNNAR Á visir.is ]



Tilboð fyrir 
ferðalanga á

gistingu.

Frí innigeymsla 
fyrir bílinn á 

meðan ferðast er.

F L U G H Ó T E L  K E F L AV Í K

BLS. 2 Borgarferðir slá í gegn 
Listræn flughöfn í Barselónu.

BLS. 4 Lykilatriði að ferðatösk-
urnar séu léttar.

BLS. 5 Ertu með yfirvigt?
Áhugaverðir atburðir í London.

BLS. 6 Allt er til í Ameríku.
Fjölbreytt úrval ferðabóka.

BLS. 7 Flugstöðin í Keflavík
stækkar.
Borðað í París.

BLS. 9 Borgir með persónuleika.
Borðað í London.

BLS. 10 Fullkominn brottfarar-
dagur.
Áhugaverðir viðburðir í Kaup-
mannahöfn.

EFNISYFIRLIT

helgarferðir

ÍSLENSKIR FERÐALANGAR FLOTTIR Í TAUINU
Svavar Örn, tískuspekúlant, gefur góð ráð
um klæðaburð á ferðalögum. SJÁ BLS. 8

[ SÉRBLAÐ UM HAUSTFERÐIR - FÖSTUDAGUR 7. OKTÓBER 2005 ]
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uppáhalds flugvöllurinn }

„Mér finnst Barselóna bera af.
Flughöfnin þar er rosalega flott,“
segir Árni Pétur. Inntur nánar eftir
því í hverju þau flottheit felist svar-
ar hann:  „Hún er bara svo listræn.
Það hýtur að hafa verið einhver
frábær arkitekt sem teiknaði hana.
Hún er svo falleg og smekkleg.“

Árni Pétur segir líka margt snið-
ugt í boði á Shiphol-flugvellinum í
Amsterdam. „Þar eru góðar skrif-

stofur sem útvega sniðugar ferðir
ef maður er tilbúinn að skella sér í
eitthvað óvænt næsta dag, eða
jafnvel bara eftir klukkutíma,“ seg-
ir hann og kveðst hafa keypt þar
sólarlandaferðir á síðustu stundu
fyrir lítið fé. „Það eru þessir tveir
vellir sem ég er hrifnastur af. Svo
finnst mér alltaf gaman að koma á
Kastrup. Bara heimilislegt.“

Árni Pétur hefur lent í að bíða á flugvöllum og finnst það misjafnlega skemmtilegt..

Listræn flughöfn í Barselónu
ÁRNI PÉTUR GUÐJÓNSSON LEIKARI ÞARF EKKI AÐ HUGSA SIG
UM LENGI ÞEGAR HANN ER SPURÐUR HVAÐA FLUGHÖFN HON-
UM FINNIST BERA AF ÖÐRUM.

Hlí›asmára 15 • Sími 535 2100
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Lifandi borg með
fjörugu mannlífi! 

... Dublin bí›ur flín

Helgarferðir
3 eða 4 nætur.
Komdu með til Dublin.

Sértilbo›
Ferðir til Dublinar 30. sept., 4. nóv. og 2. des.

Innifalið: Flug gisting 2 nætur á Camden Court

hótelinu íslensk fararstjórn og allir flugvallar- 

skattar. M.v. 2 fullorðnir ferðist saman.

39.319  kr. 39.319
Sértilbo›

Netverð

The Merry Plaughboys

Íslendingar verða seint sakaðir um
að leiðast það að ferðast. Flugleiðir
flytja út sem nemur 0,8% af íbúa-
fjölda Íslands dag hvern, sem hlýtur
að vera einhvers konar met, svo
aðrir séu ekki taldir með. Í haust og
vetur bjóða ferðskrifstofur landsins
upp á fjölbreytt úrval borgar- og
helgarferða og fólk innan ferða-
bransans er allt á einu máli um að
eftirspurn hafi aldrei verið meiri.
Einstaklingar sækja mikið í heims-
borgirnar og hópar eru sérstaklega
virkir í utanlandsferðum nú um
stundir. Alls konar hópar eru byrjað-
ir að ferðast saman erlendis og er þá
langvinsælast að fara í stuttar helg-
arferðir. Oftast er farið út á fimmtu-
dagsmorgni og komið heim á
sunnudagskvöldi. Úrval borga er
mikið og á það eftir að aukast mik-
ið á næsta ári, til hagsbóta fyrir ís-
lenska ferðalanga.
Eftir að Austur-Evrópa opnaðist fyr-
ir umheiminum hafa Íslendingar
verið duglegir að ferðast þangað.
Flogið hefur verið til Prag og Búda-
pest síðastliðin ár en undanfarin
misseri hafa borgir eins og Varsjá,
Ljubljana og Kraká bæst í hópinn og
notið geysilegra vinsælda. Tómas
Gestsson, aðstoðarframkvæmdstjóri
Heimsferða, segir að að Kraká hafi
sem dæmi algjörlega slegið í gegn í
ár og hafi þeir þurft að bæta við
nokkrum ferðum þangað. Nokkrar
ferðaskrifstofur buðu upp á flug til
Varsjár í haust og var iðulega upp-
selt í þær ferðir. Kraká og Varsjá eru
báðar í Póllandi sem er eitt ódýrasta
land Evrópu og hefur að geyma
ótrúlega magnaða sögu.
Ljubljana, höfuðborg Slóveníu sem

áður tilheyrði gömlu Júgóslavíu, er
einnig borg sem hefur verið afar
vinsæl að undanförnu. Þangað sæk-
ir fólk sem vill sjá eitthvað nýtt og
framandi en ekki spillir frábært verð
og ótrúleg náttúrufegurð enda borg-
in staðsett í dal sem er umlukinn
Ölpunum.

Menning og matur í stórborg-
um Evrópu
,,Það er ekki spurning að það sem
fólk er að sækjast eftir í borgum eins
og Madrid og Róm er menningin,
sagan og maturinn. Svo er andrúms-
loftið í þessum borgum ákaflega að-
laðandi,“ segir Laufey Jóhannsdótt-
ir, framkvæmdastjóri Plúsferða.
Þessir stórborgir ásamt öðrum

margfrægum höfuðborgum eru sí-
vínsælar meðal Íslendinga enda eiga
þessar borgir engan sinn líka. Aðrar
borgir í svipuðum dúr sem ávallt
laða til sín marga eru Vín, Amster-
dam, Barselóna og París en einnig
hafa vinsældir Lissabon í Portúgal
aukist. Gunnar Már Sigurfinnsson,
framkvæmdastjóri sölu- og mark-
aðssviðs Icelandair, segir að sífellt
fleira fólk beini ferðum sínum til
borga eins og til dæmis Parísar og
Amsterdam. ,,Amsterdam er nátt-
úrulega alltaf vinsæl, þar er gott að
versla og næturlíf sérstakt. Það er
einhver karakter og sjarmi sem fólk
sækir þangað. Borgin er fjölþjóðleg
og afþreying mikil.“

Gott að versla í Bandaríkjunum

Icelandair hefur flogið til Bandaríkj-
anna í mörg ár við góðan orðstír.
Gunnar hjá Flugleiðum, segir að Or-
lando, Boston og Minneapolis séu
vinsælastar núna á þessu hausti en

markaðurinn hafi fagnað komu New
York aftur í vetrarferðabækling
þeirra. New York sé borg sem komi
gríðarlega sterk inn. ,,Ætli flestir fari
ekki til Bandaríkjanna til að versla,
enda er hvergi eins þægilegt að
versla og þar. Sérferðir á tónleika og
annað seljast einnig mjög vel,“ seg-
ir Gunnar. San Fransiskó var nýr
áfangastaður í sumar og verður aft-
ur boðið upp á ferðir þangað næsta
sumar. Ef vel gengur mun verða
flogið þangað allt árið um kring.

Gamlar góðar
Það þarf engan að undra að lang
flestir Íslendingar ferðast til Kaup-
mannahafnar og London, enda flog-
ið þangað oft á dag alla daga. Þess-
ar borgir þarf vart að kynna enda
virðast þær alltaf vera jafn vinsælar.
Aðrir góðkunningjar íslenskra
ferðalanga er borgin græna, Dublin
á Írlandi. Guðrún Sigurgeirsdóttir,
framleiðslustjóri Úrvals Útsýnar,
tekur jafnvel svo djúpt í árina að
hún segir að engin borg hafi verið
jafn vinsæl og Dublin í gegnum tíð-
ina. Andrúmsloftið þar sé eitthvað
sem Íslendingar geta sótt í aftur og
aftur. Borgir nágrannalanda okkar
virðast því heilla þjóðina og í borg-
um Norðurlandanna finna allir eitt-
hvað við sitt hæfi. Iceland Express
mun hefja flug til nokkurra borga
Norðurlandanna í maí og Icelandair
hefur einnig gert það um margra ára
skeið. Nýr áfangastaður þessara
flugfélaga, Frankfurt, var mjög vel
sóttur í sumar og verða ferðir þang-
að auknar á næstu misserum.
Icelandair og Iceland Express munu
þar að auki bæta við fleiri áfanga-
stöðum á næsta ári og má þar nefna
borgir eins og Manchester og
Friedrichshaven. Það verður því
ekkert lát á ferðum landans til stór-
borga beggja vegna Atlantshafsins
og ljóst að strax næsta haust lítur út
fyrir að framboðið verði orðið mun
meira en það er nú.

Borgarferðir slá í gegn
sem aldrei fyrr

Prag hefur verið mjög vinsæl meðal íslenskra ferðalanga um árabil.

Heimasíður:
icelandair.is

icelandexpress.is
uu.is

heimsferdir.is
plusferdir.is
terranova.is



*A›ra lei› me› sköttum. Gildir fyrir börn 12 ára og yngri í fylgd me› fullor›num

Evrópa bí›ur flín spennt me› alla sína endalausu afflreyingu og fegur›.

Skutlastu me› Iceland Express til London e›a Kaupmannahafnar, hvenær sem

flér hentar, á hagstæ›u ver›i og taktu fla›an flugi› hvert sem er.

Fer›afljónusta Iceland Express, Grímsbæ, Efstalandi 26, sími 5 500 600
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www.icelandair.is/newyork

New York

VR orlofsávísun

Munið ferða-
ávísunina

Hafið samband við söluskrifstofur Icelandair eða við Fjarsölu Icelandair 
í síma 50 50 100 (svarað mánud. - föstud. kl. 9-17, laugard. kl. 9-17 
og á sunnudögum kl. 10-16).

Flug og gisting í þrjár nætur
Verð frá 49.990 kr. 
Ver› á mann í tvíb‡li á Cosmopolitan Hotel
15.-18. des., 20.-23. jan., 24.-27. feb. og 10.-13. mars.
Innifali›: Flug, gisting, flugvallarskattar og fljónustugjöld.

Töskur eru ómissandi ferðafélagar þegar haldið er til
fjarlægra borga og þær eru háðar tísku eins og allt
annað. Það staðfesta Gréta Oddsdóttir, verslunar-
stjóri Tösku- og hanskabúðarinnar á Skólavörðustíg
og Drífa Hilmarsdóttir, vörustjóri hjá Pennanum í
Hallarmúla. Nú eru töskur undantekningarlaust á
hjólum og kaupkonurnar segja mun meiri fjölbreytni
í litum en áður. „Við höfum verið með límónugræn-
ar, appelsínugular og blágrænar töskur sem seldust
ótrúlega vel í sumar og rauðar töskur eru vinsælar,“
segir Drífa og heldur áfram. „Fólk notar líka fylgi-
hluti einsog mjúk dýr, lyklakippur eða marglit bönd
til að auðkenna töskurnar sínar líkt og skólakrakk-
arnir. Það er farið að átta sig á því að það er ekki
sniðugt þegar 120 svartar töskur koma inn á farang-
ursbandinu, allar mjög svipaðar.“
Þegar velja á vandaða tösku kemur sérfræðingunum
saman um að fyrst eigi að líta á handfangið og hvort
rennilásinn sé góður. Efni í töskum er auðvitað mis-
munandi og svo er ekki sama hvernig hjólin eru.
Mun þægilegra er að þau geti snúist í allar áttir held-
ur en þegar um einstefnuhjól er að ræða. Töskur fást
líka bæði harðar og mjúkar. Þær mjúku eru eftirsótt-
ari enda er hægt að troða meiru í þær. „En þeir sem
ferðast mjög mikið eins og til dæmis flugáhafnir
vilja fremur harðar töskur og finnst hlutirnir fara
betur í þeim,“ segir Drífa og bendir á að misjafnt er
hvernig töskur eru innréttaðar. Sumar eru hráar inn-
an en aðrar með aukapokum og jafnvel herðatrjám.
Þar sem hámarksþyngd sem hver maður má taka
með sér er 20 kíló er mikið atriði að hafa töskur sem
léttastar og Drífa segir merkjafyrirtækin kappkosta
að því. „Yfirleitt fylgjast verð og gæði að í töskum,“
segir hún og bætir við að þær þurfi að endast í meira
en eina flugferð. gun@frettabladid.is

Hafið samband við söluskrifstofur Icelandair eða við Fjarsölu Icelandair í síma 50 50 100 
(svarað mánud. - föstud. kl. 9-17, laugard. kl. 9-17 og á sunnudögum kl. 10-16).

Ver› á mann í tvíb‡li á Hótel Selandia
15.-17. okt., 12.-14. nóv., 14.-16. jan., 28.-30. jan. og 4.-6. mars.
Innifali›: Flug, gisting, morgunver›ur, flugvallarskattar og fljónustugjöld. 

www.icelandair.is/kaupmannahofn

Kaupmannahöfn

Flug og gisting í tvær nætur
Verð frá 34.990 kr. 
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VR orlofsávísun

Munið ferða-
ávísunina

Lykilatriði að töskurnar séu léttar
Þegar ný taska er keypt þarf einkum að huga að þyngd hennar og stærð, rennilás, hjól-
um og handfangi. Verð á meðalstórri tösku er frá sex og upp í 40 þúsund krónur í tveim-
ur stórum töskubúðum.

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9. 10.
1. Cavalier er finnskt gæðamerki. Þessi taska fæst í þremur stærðum sem kosta frá 4.100 – 

6.100 í Tösku og hanskabúðinni á Skólavörðustíg
2. Þessi Cavalet taska er til í tveimur stærðum í Tösku og hanskabúðinni á Skólavörðustíg. Verðin 

eru 5.400 og 6.400.
3. Carlton taska í Pennanum Hallarmúla, fæst í tveimur litum og fjórum stærðum sem kosta frá 

7.995-11.900
4. Cavalet taska í Tösku og hanskabúðinni fæst í tveimur stærðum sem kosta 5.400 og 6.400.
5. Dönsk Cavalet handtaska kostar 7.200 í Tösku og hanskabúðinni á Skólavörðustíg
6. Carlton heitir þessi taska og fæst í Pennanum í Hallamúla í tveimur stærðum. Verðið er 12.790 

og 15.890.
7. Þessi veglega taska er frönsk Delsey og fæst í þremur stærðum. Kostar frá 22.900 til 34.495 í 

Pennanum í Hallarmúla.
8. Þessi tvílita Cavalier taska er til í fjórum stærðum sem kosta frá 5.100 til 8.100 í Tösku og 

hanskabúðinni á Skólavörðustíg.
9. Samsonite heitir þessi og fæst í Pennanum í Hallarmúla í tveimur stærðum. Verðið er 10.699 

og 15.999.
10. Ein létt frá Frakklandi sem heitir Delsey Super light. Fæst í tveimur stærðum sem kosta 13.950 

og 17.950 í Pennanum í Hallarmúla.

4 ■■■ { helgarferðir } ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
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www.icelandair.is/paris

París

Hafið samband við söluskrifstofur Icelandair eða við Fjarsölu Icelandair 
í síma 50 50 100 (svarað mánud. - föstud. kl. 9-17, laugard. kl. 9-17 
og á sunnudögum kl. 10-16).

Flug og gisting í þrjár nætur
Verð frá 39.900 kr. 
Ver› á mann í tvíb‡li á Mercure Ronceray
18.-21. nóv., 20.-23. jan. og 24.-27. mars.
Innifali›: Flug, gisting, morgunver›ur, flugvallarskattar og fljónustugjöld.

VR orlofsávísun

Munið ferða-
ávísunina

Fjölbreytt úrval ferðabóka}

6 ■■■ { helgarferðir } ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

www.icelandair.is/london

London
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Hafið samband við söluskrifstofur Icelandair eða við Fjarsölu Icelandair í síma 50 50 100 
(svarað mánud. - föstud. kl. 9-17, laugard. kl. 9-17 og á sunnudögum kl. 10-16).

Ver› á mann í tvíb‡li á Ramada Jarvis Marylebone
8.-10. okt., 11.-13. nóv., 2.-4. des., 4.-6. feb. og 11.-13. mars.
Innifali›: Flug, gisting, morgunver›ur, flugvallarskattar og fljónustugjöld.

Verð frá 34.990 kr.
Flug og gisting í tvær nætur

VR orlofsávísun

Munið ferða-
ávísunina

ÁÐUR EN HALDIÐ ER Í BORGARFERÐINA ER TILVALIÐ AÐ KOMA
VIÐ Í BÓKABÚÐ OG NÆLA SÉR Í FERÐBÓK ÞAR SEM FJALLAÐ
ER UM BORGINA SEM HALDA SKAL TIL. ÚRVALIÐ ER MIKIÐ OG
UM MARGT AÐ VELJA.

Ferðabækur eru einkar skemmtilegt fyrirbæri og í raun eru þær nauðsyn í
mörgum tilvikum, sérstaklega þegar ferðast á til staða sem maður hefur
aldrei komið til áður. Í þeim eru margar hagnýtar upplýsingar eins og um
sögu staðarins, hvar er best að borða, skemmtilegar gönguleiðir, hvar aðal-
verslunarhverfin eru og svo mætti lengi telja. Til eru margar tegundir
ferðabóka og eru þær jafn fjölbreyttar og þær eru margar. 
Þær vinsælustu hér á landi eru Lonely Planet, Eye Witness og Inside-bæk-
urnar. Lonely Planet býður upp á mesta úrvalið og eru bækur forlagsins
mjög aðgengilegar og viðamiklar. Eye Witness-bækurnar eru einnig nokk-
uð stórar og eru þær fullar af skemmtilegum kortum og útskýringarmynd-
um. Eye Witness gefur líka út svokallaðar Top Ten-bækur og eru þær
hugsaðar fyrir styttri ferðir. Í þeim eru gefnir upp listar yfir bestu veitinga-
staðina, bestu skemmtistaðina og svo framvegis.
Inside-bækurnar er hægt að fá í tveimur útgáfum, Inside Pocket og Inside
Compact. Inside Pocket eru aðeins ítarlegri en Inside Compact-bækurnar
sem eru frekar litlar og handhægar í ferðalagið. Berlitz-ferðabækurnar eru
einnig mjög litlar og kosta þær mjög lítið en ferðabækur kosta á bilinu
1.000-4.000 krónur. 
Fyrir þá sem kjósa frekar ferðabækur á dönsku en ensku eru Turen går
til...-bækurnar fáanlegar á Íslandi og eru þær nokkuð góðar. 
Sé þetta ekki nóg er hægt að fara á netið og kaupa fleiri ferðbækur þar.
Ferðabækur frá Time Out og Footnote er flestar stórgóðar og vel þess virði
að skoða.

,,Persónulega finnst mér skemmti-
legast að versla í Marshalls og
Target. Það er mjög fínar búðir og
oftast er hægt að gera góð kaup
þar. Annars reyni ég alltaf að gera
eins hagstæð kaup og ég get, mér er
illa við bruðl,“ segir Guðrún. Hún
segir þó að það fari eftir því hverju
hún sé að leita að hverju sinni hvar
hún versli. ,,Þú færð allt sem þú
leitar að í Bandaríkjunum,“bætir
hún við. Guðrún á sér enga uppá-
halds verslunarborg í Bandaríkjun-
um en hún segir að auðveldast sé
að versla í Minneapolis og
Baltimore en ekki sé eins auðvelt sé
að versla í New York. ,,Í Baltimore
og Minneapolis er svo auðvelt að
versla því allt er hlið við hlið, en í
New York þá þarf oft að ferðast
nokkrar vegalengdir á milli versl-
unarkjarna,“ útskýrir Guðrún. ,,Ég
er reyndar svo heppin að sökum
vinnu minnar þá gisti ég yfirleitt
mjög miðsvæðis og því er alltaf
stutt í flesta staði sem maður þarf
að sækja“.
Guðrún segir að allt árið um kring
megi gera góð kaup, Bandaríkja-
menn séu duglegir að halda stuttar
og litlar útsölur. Stundnum eru
ákveðnar vörur á tilboði í einn dag
eða jafnvel nokkrar vörur á útsölu
yfir eina helgi. ,,Bandaríkjamenn
eru líka duglegir að vera með rosa
tilboðsdaga í kringum stórhátíðir

eins og hrekkjavöku og þakkar-
gjörðina,“ segir Guðrún. Hún segir
að fyrir utan þessar minni útsölur
séu einnig stórar útsölur þar sem er
gríðarmikill afsláttur og þá er vel
hægt að gera frábær kaup. ,,Sumar-
vörur fara snemma á útsölu, oftast
í júlí-ágúst. Vetrarvörur byrja svo
að fara á útsölur stuttu eftir að nýtt
ár hefst. Þetta er reyndar mismun-
andi eftir fylkjum. Sem dæmi þá
fara sumarvörur ekki á sama tíma á
útsölu í Flórída og Minnesota, skilj-
anlega.“
Guðrún bendir fólki á að vera með

augun opin fyrir hagstæðu verði.
Það sé oft hægt að finna afsláttar-
miða í dagblöðum og annars stað-
ar. Fólk megi ekki tapa sér fyrstu
dagana, það eigi frekar að skoða
fyrst og gera verðsamanburð, jafn-
vel að punkta niður hjá sér verðin.
,,Fyrstu dagana á fólk einfaldlega
að setjast niður á kaffihúsum, taka
því rólega og ná almennilega átt-
um. Þegar fólk hefur gert það er
hægt að halda í verslunarleiðangra
í ró og næði,“ segir Guðrún að lok-
um.

Allt er til í Ameríku
Guðrún Möller hefur unnið sem flugfreyja í mörg og komið til margra stórborga Banda-
ríkjanna auk þess að hafa búið þar í mörg ár. Það má því segja að hún sé á heimavelli
þegar kemur að því að versla í Bandaríkjunum.

Guðrún Möller er á heimavelli í bandarískum verslunum, enda flugfreyja til margra ára.
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Nokkrir góðir veitinga-
staðir í París

Terra nera, 18, rue des Fossés
St. Jacques; tvö skref frá
Panthéon, grafhýsi stórmenna í
Frakklandi, er einn besti ítalski
veitingastaður Parísar. Hér er
allt heimagert og hver rétturinn
slær annan út. Boðið er upp á
ljúfenga fiskrétti, pasta og kjöt
en þó stendur tiramisu hússins
upp úr sem er himneskt. Á
Terra nera ræður ríkjum
Raymondo frá Napolí en á síð-
asta ári tók hann við öðrum
veitingastað beint á móti Terra
nera. Sá heitir Terra nova þar
sem auk ítölsku réttanna er
boðið upp á pitsur og því held-
ur ódýrari. Þriggja rétta máltíð
kostar um 4000 krónur eftir því
hvaða vín er drukkið en er
hverrar krónu virði.

Ozo, 37, rue Quincampoix 
Franskur staður í 4. hverfi, við
eina elstu götu borgarinnar, rétt
fyrir ofan Pompidou-safnið. Þar
er gengið út frá þeirri hugmynd
að þú velur fisk eða kjöt og svo
2-4 tegundir af meðlæti eftir
þínu höfði. Tamarín-an-
anassósu, sætar kartöflur í
kókosmjólk eða kúrbítsgratín.
Áhrifa gætir frá frönsku eyjunni
la Réunion sem er í Indlands-
hafi. Ágætismáltíð kostar um 2-
3000 krónur. Brunch á sunnu-
dögum. Vissara er að panta
borð um helgar. Nánari upplýs-
ingar á www.ozoresto.com 

Le Réconfort, 36, rue de
Poitou Í þriðja hverfi milli
République og Mýrarinnar.
Franskt eldhús poppað upp
með alþjóðlegu yfirbragði,
argentínsku nautakjöti, austur-
lensku kryddi og suðrænu
bragði. Vissara að panta borð
jafnt í miðri viku sem um helg-
ar. Frumlegur staður og
skemmtilega innréttaður af eig-
endunum. Tví- til þrírétta mál-
tíð kostar milli 3-4 þúsund
krónur. Gagnrýni um staðinn
má finna á heimasíðunni
www.eng.cityvox.fr/restaurants_
paris/le-reconfort_10841/Profil-
Place

Stutt frá hinu fræga lista-
mannakaffihúsi, les Deux
Magots á St. Germain des Prés-
breiðgötunni, þar sem að Jean
Paul Sartre sat við skriftir er
Drekagata. Þar er fjöldi lítilla en
veitingastaða með hóflega
verðlagningu. Má nefna La
Fermé og Jardins de St. Germa-
in á númer 5 og 14 sem eru
klassískir franskir staðir. Þarna
er sömuleiðis lítill ítalskur stað-
ur, Chez Enzo, rekinn af fjöl-
skyldu og er einstaklega heimil-
islegur. Ekki má heldur gleyma
kóreanska grillstaðnum þar sem
hver grillar sitt kjöt á litlu grilli.
5 og 14, rue du Dragon, 75006
París, www.fermestgermain.com
og www.jardins-stgermain.com 

Borðað í París

HVAR ER BETRA AÐ BORÐA MAT EN
EINMITT Í PARÍS?

Mikil stækkun flugstöðvarinnar í Keflavík
FLUGSTÖÐ LEIFS EIRÍKSSONAR HEFUR TEKIÐ MIKLUM STAKKASKIPTUM Á SÍÐASTLIÐNUM ÁRUM OG STÆKKAÐ MIKIÐ. NÚ Á AÐ
STÆKKA HANA ENN MEIRA OG BÆTA VIÐ FLEIRI VERLSUNUM OG ÞJÓNUSTUAÐILIUM TIL HAGSBÓTA FYRIR FERÐALANGA.

Svokölluð norðurbygging er hin upp-
runalega flugstöð sem tekin var í
notkun árið 1987. Áformað er að um-
bylta skipulagi í norðurbyggingunni
og stækka hana jafnframt. Raunar er
fyrsta hluta þess verkefnis þegar lokið,
sem var að stækka innritunar- og
móttökusal og rými verslunar fyrir
komufarþega. Allt húsrými á 2. hæð
verður lagt undir verslun og þjónustu
við farþega. Við skipulagsbreytinguna
þar, og stækkun norðurbyggingar til
suðurs, rúmlega tvöfaldast verslunar-
og þjónusturýmið og verður 8.700 fer-
metrar í stað 3.600 fermetra nú. 
Samhliða þessu verður gengið frá

samningum við 10 til 12 nýja verslun-
areigendur.
Fríhöfnin ehf. tók í notkun nýja versl-
un í komusal flugstöðvarinnar í júní
síðastliðnum. Verslunin var stækkuð
um 460 fermetra frá því sem áður var
og er nú 1.000 fermetrar að stærð.
Stækkun verslunarinnar er algjör bylt-
ing frá því sem var. Nú er hægt að
gefa hverjum vöruflokki fyrir sig nægi-
legt rými og bæta útstillingar á vörum.
Aukið hefur verið meðal annars úrval
snyrtivara, sem þær eru nú í sérdeild í
versluninni. „Við erum mjög ánægð
með hvernig til hefur tekist og vonum
að viðskiptavinir taki breytingunni

vel,“ segir Sturla Eðvarðsson, fram-
kvæmdastjóri Fríhafnarinnar ehf. 
Við tilfærslu komuverslunar myndaðist
aukið rými í móttökusal flugstöðvar-
innar fyrir farþega og stækkun farang-
ursfæribanda. „Salurinn var hættur að
anna álagstoppum. Nú gátum við
stækkað tvö af þremur færiböndum
og um leið myndaðist meira gólfpláss
fyrir farþega.“ segir Höskuldur Ásgeirs-
son, forstjóri Flugstöðvar Leifs Eiríks-
sonar hf.

FYRIRHUGUÐ STÆKKUN LEIFSTÖÐVAR
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Íslenskir ferðalangar
flottir í tauinu
Áður en haldið skal í helgarferðina getur verið vanda-
samt að velja hvað á að setja ofan í ferðatöskuna. Svavar
Örn, einn helsti tískuspekúlant landsins, hefur ósjaldan
skroppið út í helgarferð og hann er ekki á flæðiskeri
staddur þegar kemur að því að ráðleggja fólki hverju það
eigi að pakka og hvað sé best skilið eftir heima.

„Aðalmálið er einfaldlega að pakka
létt, það er númer eitt, tvö og þrjú.
Það auðveldar manni svo rosalega í
svona stuttum ferðum. Það er líka
ekkert leiðinlegra en að bíða eftir
að töskurnar komi á færibandið
þegar maður er með margar tösk-
ur,“ segir Svavar Örn. Hann ráð-
leggur fólki að forðast stóra þunga
hluti eins og heitan eldinn. Sérstak-
lega skal vanda valið þegar kemur
að yfirhöfnum. „Fólk á að passa að
taka ekki með sér fyrirferðamiklar
yfirhafnir. Falleg slá er til dæmis
mjög þægileg fyrir konur, tekur
ekkert pláss en er samt glæsileg.
Karlmenn ættu að taka með sér
einn frakka eða léttan jakka,“ ráð-
leggur Svavar. 
Aðalleyndarmálið fyrir stutta borg-
arferð segir Svavar vera fylgihlut-
ina. ,,Ef strákarnir taka með sér
fjölbreytt bindi, skyrtu og nokkra
boli þá nægja alveg einar gallabux-
ur eða ein jakkaföt. Stelpurnar geta
kannski tekið með sér eina pils-
dragt og síðan bara nóg af toppum
sem passa við dragtina,“ segir
Svavar og bætir við að mikilvægt
sé að fólk haldi sig í einföldum lit-

um og passi að litasamsetningin sé
rétt. Aðrir fylgihlutir eins og skar-
gripir geta umbreytt útliti ferða-
langa. ,,Tvö pör af skóm eiga líka
að nægja, ein fín og ein sem eru
meira „kasjúal“ og þægileg.“
,,Annars klæða Íslendingar sig
mjög fínt erlendis. Ég held að við
séum svolítið töff ferðaþjóð. Við
erum allavega mun smartari túrist-
ar en þeir sem koma hingað, ég
meina, aldrei í lífinu mundi ég láta
sjá mig í ein-
h v e r j u m
G o r i t e x -
jakka í
m iðbæn-
um eins og
m a r g i r
t ú r i s t a r
g e r a
hérna,“segir
Svavar að
lokum.

Svavar Örn lumar á mörgum
góðum ráðum.
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5 skemmtilegir veit-
ingastaðir í London
City-Spice, 138 Brick Lane, A-
London
Framandi matur ættaður frá
Bangladesh, Pakistan og Ind-
landi. Einkar bragðgóður og
þægileg stemning ríkir á staðn-
um. Á Brick Lane er hægt að fá
besta indverska mat í heimi að
sögn sumra. Mjög ódýrir réttir,
réttirnir kosta frá 300 kr. Frekari
upplýsingar www.city-
spice.co.uk

Terra, 53 Cleveland Street
Mjög heimilislegur staður með
mat á frábæru verði. Gæðamat-
ur frá Miðjarðarhafinu og vina-
legt starfsfólk sem lætur manni
líða vel um leið og maður kem-
ur inn. Verðið eyðileggur ekki
heldur fyrir því fáir staðir í
London bjóða jafnlágt verð fyr-
ir jafn vel framborinn mat.
Réttir á bilinu 800-2500 krón-
ur. Sjá frekar á heimasíðunni
www.london-eating.co.uk/3769

Gordon Ramsey at Claridgeës,
Brook Street
Mjög fínn veitingastaður í einu
af fínasta hverfi London.
Michelin-staður sem býður upp
á hágæða franska matargerð,
en Gordon Ramsey er einn af
frægustu kokkum Breta. Mjög
sjarmerandi er að fara þangað í
hádeginu en 3ja rétta hádegis-
verður kostar einungis um 3500
krónur. 3ja rétta kvöldverður
kostar um 7000 krónur. Hægt
að skoða nánar á www.gordon-
ramsey.com

Hakkasan, 8 Hanway Place
Eini kínverski veitingastaðurinn
sem hlotið hefur Michelin
stjörnu. Einn heitasti veitinga-
staður London um þessar
mundir. Mjög nútímalega
hannaður, góð þjónusta og
flottur bar. Reyndar svolítið dýr,
en máltíðin kostar um 5500
krónur, ferð þangað er þó pen-
inganna virði.
Skoða má ritdóm um staðinn
og fá fleiri upplýsingar á
www.viewlondon.co.uk/revi-
ew_721

La Porchetta Pizzeria, 141-
142 Upper Street, Islington
Bestu pitsur borgarinnar. Ekta
ítalskar pitsur unnar með alvöru
hráefnum beint frá Ítalíu. Býð-
ur einnig upp á aðra hefð-
bundna ítalska rétti og í raun
eru allir réttirnir frábærir. Ein-
staklega vingjarnleg þjónusta.
Þarna finna allir eitthvað við
sitt hæfi. Flestir réttir í kringum
2000 krónur. Meiri upplýsingar
w w w . u r b a n -
path.com/london/pizza/la-
porchetta-pizzeria

Borðað í London

Sigurður Pálsson rithöfundur og leikskáld
var ekki í vandræðum með að velja uppá-
haldsborgina sína. „Það er nú borgin sem ég
þekki best og sem er þess eðlis að maður hef-
ur aldrei fullkannað hana heldur. Þetta er
kannski ekki mjög frumlegt svar en París
kemur manni stöðugt á óvart.“ Sigurður hef-
ur ferðast til ýmissa staða þótt hann segist
ekki hafa farið nærri nógu víða. Á listanum
eru nokkrar borgir sem hann langar að
kanna betur, en borgir eru það eina sem hann
vill kynnast á ferðalögum sínum. „Borgir eru
eins og mannverur. Þær hafa ákveðinn per-
sónuleika sem ekki er hægt að skýra mjög
nákvæmlega. Þetta er einhver mjög sterk til-

finning, andrúmsloft, eitthvað sem verður
kannski helst líkt við persónuleika lifandi
fólks.“
Sigurður kom fyrst til Parísar 19 ára gamall.
Hann hefur því þekkt borgina mjög lengi en
honum finnst eitthvað vera þar sem taki ekki
breytingum. „Margt hefur breyst á ytraborð-
inu. Fólkið er öðruvísi, tíðarandinn annar og
ný hús hafa risið. Undirniðri og innst inni er
samt eitthvað andrúmsloft sem aldrei breyt-
ist. Ég hef oft velt því fyrir mér hvort þetta sé
hrein ímyndun en svo er ekki. Það er stað-
reynd að sterkir, óbreytanlegir eiginleikar
fylgja borginni,“ segir Sigurður Pálsson sem
fær aldrei nóg af hinni rómuðu París.

Borgir með persónuleika 
Sigurður Pálsson hefur lengi þekkt París. Honum finnst einhver óút-
skýranlegur andi í borginni en hún verður aldrei fullkönnuð.

Sigurður Pálsson er heimsmaður sem hefur yndi af heimsborgum.



2. Búa til lista yfir
nauðsynlega hluti.
Reyndar er betra að
vera búinn að gera
hann nokkru fyrir
brottför og áður en
lagt er af stað upp á
flugvöll er gott að fara aftur yfir
listann. Mikilvægir hlutir eins og
vegabréf, farseðill, lyf, myndavél,
ferðabækur og kort eiga heima á
slíkum listum.

1. Vakna
snemma. Það er
ekkert verra en
að vera í tíma-
þröng rétt fyrir
brottför. Þess
vegna er gott að

hafa varaáætlun ef vekjaraklukkan
klikkar, til dæmis að hafa láta sím-
ann líka hringja eða láta einhvern
hringja í sig.
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ÞAÐ KANNAST MARGIR VIÐ ÞAÐ STRESS SEM OFT FYLGIR UTANLANDSFERÐUM, SÉRSTAKLEGA GETUR SÁ
DAGUR SEM HALDIÐ ER ÚT VERIÐ MJÖG STRESSANDI. ÞETTA ÁLAG ÆTTI ÞÓ AÐ VERA ÓÞARFT ÞVÍ MEÐ
SMÁ SKIPULAGNINGU ER HÆGT AÐ GERA BROTTFARARDAGINN ÁNÆGJULEGAN OG ÁN VANDKVÆÐA OG
ÞANNIG ER HÆGT AÐ NJÓTA UTANLANDSFERÐARINNAR BETUR.

3. Mæta tímanlega upp á flugvöll.
Þá er hægt að innrita sig í ró og
næði því það er fátt eins pirrandi
eins og að þurfa að bíða í langri
röð, vitandi það að margt sé enn
ógert og stutt í brottför. Muna bara
að flýta sér hægt á Reykjanesbraut-
inni.

5. Byrja á því að
fara í stóru frí-
hafnarverslunina.
Þar gera flestir
stærstu kaupin og
því gott að vera
búinn að ljúka
því af fyrst. Síðan er hægt að kíkja
í hinar búðirnar. Ef eitthvað gleym-
ist er alltaf hægt að fara aftur rétt
fyrir brottför. 

4. Athuga hvenær fyrsta útkall er í
flugvélina. Byrjað er að hleypa inn
í flugvélina löngu fyrir brottför og
allir þurfa að vera komnir um borð
nokkru fyrir brottför.

6. Kaupa sér eitt-
hvað sem hægt er að
taka með í vélina og
gerir flugferðina að-
eins bærilegri. Gott
er að fara í Islandica
og kaupa tímarit eða

kiljur. Síðan koma spil ósjaldan að
góðum notum.

7. Kaupa sér eitthvað
smávegis til að
narta í á leiðinni.
Einnig er
gaman að
kaupa ís-
lenskt nammi til
að gefa vinum ef
förinni er heitið
til vina sem búa erlendis.

8. Fá sér smá hressingu rétt fyrir
brottför. Setjast niður í kaffiterí-
unni, fá sér eins og einn kaffibolla
og eitt rúnstykki. Það getur nefni-
lega reynt verulega á taugarnar að

sitja aftast í
vélinni, glor-
hungraður og
sjá að flugfreyj-
urnar byrja að
bera fram mat-
inn fremst í
vélinni.

9. Fara á klósetið
áður en stigið er um
borð. Í raun algjör
nauðsyn því þannig
er hægt að setjast
niður rólegur og af-
slappaður og óþarfi
að bíða eftir því að sætisbeltaljósið
slökkni.Hafið samband við söluskrifstofur Icelandair eða við Fjarsölu Icelandair í síma 50 50 100 

(svarað mánud. - föstud. kl. 9-17, laugard. kl. 9-17 og á sunnudögum kl. 10-16).

Ver› á mann í tvíb‡li á Albus Grand 19.-22. jan. og 9.-12. mars.
Innifali›: Flug, gisting, morgunver›ur, flugvallarskattar og fljónustugjöld.

www.icelandair.is/amsterdam

Amsterdam

Flug og gisting í þrjár nætur
Verð frá 39.900 kr. 
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VR orlofsávísun

Munið ferða-
ávísunina
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www.icelandair.is/florida

Florida

Hafið samband við söluskrifstofur Icelandair eða við Fjarsölu Icelandair 
í síma 50 50 100 (svarað mánud. - föstud. kl. 9-17, laugard. kl. 9-17 
og á sunnudögum kl. 10-16).

Flug, gisting og bíll í átta daga
Verð frá 50.490 kr. 
Ver› á mann m.v. 2 fullor›na og 2 börn, bíll í B-flokki
15.-23. nóv., 6.-14. des. og 10.-18. jan.
Innifali›: Flug, bíll í 8 daga, flugvallarskattar og fljónustugjöld.

VR orlofsávísun

Munið ferða-
ávísunina

Fullkominn brottfarardagur

Áhugaverðir atburðir
í Kaupmannahöfn
Alltaf eitthvað að gerast í stærstu borg Norðurlandanna.

Allir Íslendingar geta fundið eitt-
hvað við sitt hæfi í Kaupmanna-
höfn enda fyrrverandi höfuðborg
okkar. Margar listasýningar af alls
kyns toga eru í gangi þar í vetur
og má nefna sýningu á verkum
Henri Matisse í Statens Museum
for Kunst sem stendur til 15. maí. Í
safninu Ordrupgaard, sem er ný-
uppgert, má sjá sýningu sem nefn-
ist Gauguin og impressionisminn
sem lýkur 20. nóvember og síðan
eru ávallt áhugaverðar sýningar í
Louisana-safninu.
Tívolíið í Kaupmannahöfn er lokað
á þessum tíma árs en frá 11. nóv-
ember til 30. desember er Tívolíið

aftur opnað. Jólastemningin ræður
þá ríkjum en meðal atburða er
uppfærsla af Hnotubrjótnum í tón-
leikahöllinni, sérstakur jólamark-
aður og hægt er að skauta á
Tívolívatninu auk margra smærri
atburða.
Margir stórtónleikar verða í Kaup-
mannahöfn á næstu mánuðum.
Stærstu nöfnin eru án efa White
Stripes, Oasis, Prodigy, Coldplay,
Jamie Cullum, Franz Ferdinand,
Billy Idol, Black Rebel Motorcycle
Club og Simply Red. Hægt er að fá
frekari upplýsingar um þessa tón-
leika og aðra á heimasíðunni
www.pollstar.com

Meira um  Kaupmannahöfn á netinu:
copenhagen.com

aok.dk
ctw.dk







Toyota Corolla Station 25.06.04 Bsk,
ekinn 51.600 Ásett 1.645.000 Tilboð
1.425.000

Toyota Yaris 5 dyra 25.06.04 Bsk, ekinn
52.600 Ásett 1.024.000 Tilboð 915.000

Toyota LandCrusier VX 14.10.04 Sjsk,
ekinn 48.000 Ásett 4.750.000 Tilboð
4.390.000

Renault Clio 4 dyra 21.05.03 Sjsk, ekinn
86.000 Ásett 1.190.000 Tilboð 950.000

Nissan Terrano II 06.07.01 Bsk, ekinn
94.000 Ásett 1.650.000 Tilboð
1.325.000

MMC PAJERO 3,2 05.06.03 Sjsk, ekinn
101.900 Ásett 3.250.000 Tilboð
2.890.000

Dodge Grand Caravan 7 manna
21.06.04 Sjsk, ekinn 62.200m Ásett
2.390.000 Tilboð 1.790.000

Kia Pride 30.05.02, bsk, ekinn 54.700
Ásett 427.000 Tilboð 290.000

Sunlite Pallhýsi 25.06.99. Ásett
450.000. Tilboð 275.000.

Mikið úrval bifreiða til sýnis hjá Bílasölu
Avis í Héðisngötu 1-3 (inní porti TVG
simsen) 105 reykjavík. Opið laugardag
10-16, virka daga 14-18. Frekari upplýs-
ingar í síma 660 0602

ALP Bílaleiga
Vatnsmýrarvegi 10, 101 Rvk

Sími: 562 6060
www.alp.is

Peugeot Boxer pallbíll árg. ‘97, diesel
turbo, ekinn 134 þús., sk. ‘06, verð
790.000,- m.vsk., 100% lánað. S. 540
5800/821 6292.

Musso GL diesel turbo árgerð 1999,
beinskiptur, 33” hækkun, ekinn 140
þús. km., einn eigandi, þjónustubók, sk.
‘06, 100% lánað, verð 1.350.000. S.
540 5800/821 6292.

Musso diesel turbo árgerð ‘98, sjálf-
skiptur, 33” breyting, ekinn 120 þús.
km, (vél ekinn 20 þús.) sk. ‘06, 100%
lánað, verð 1.450.000. S. 540 5800 &
821 6292.

Huyndai Accent árgerð ‘98, 5 dyra, ek-
inn aðeins 70 þús. km., beinskiptur,
vetrardekk, sk. ‘06, 100% lánað, verð
360.000. S. 540 5800 & 821 6292.

Volvo 850 GLI árgerð ‘96, sjálfskiptur,
leðursæti, og fl. og fl., ekinn 170 þús.
km, einn eigandi frá 25 þús., sk. ‘06,
100% lánað, verð 750.000. S. 821
6292.

MMC Galloper diesel árgerð ‘98, bein-
skiptur, 7 manna, ekinn 220 þús. km,
einn eigandi sk. ‘06, 100% lánað, verð
580.000. Einnig með annan galloper
árg.98, verð 750 þús. S. 821 6292.

MMC L-200 Double-cab diesel árg.
8/2003, 5 manna, ekinn 130 þús. km.,
sk. ‘06, verð 1.790.000,- 100% lánað. S.
540 5800/821 6292.

MM L-300 árgerð ‘94, 4x4, bensín, 7
manna, ekinn 180 þús. km, álfelgur,
dráttarkúla, lítur mjög vel út, sk. ‘06,
100% lánað, verð 390.000. S. 540
5800 & 821 6292.

Bílamiðstöðin
Hyrjarhöfða 2, 112 Rvk.

Sími: 540 5800
www.bilasala.net

Subaru Forester 01/03 ek 74.00 verð
1.650.000 100% lán

Volvo S 40 01/2000 ssk. Ek. 50.000
áhvílandi 715.000 verð 1.250.000

M. Benz 208 Sprinter 06/2002 ek.
28.000 100%lán verð 2.480.000 m/vsk

Mazda 6 stw. 05/2004 ssk
ek. 25.000 verð 2.250.000

Mazda 3 T 12/2003 ssk. ek. 41.000
verð 1.550.000

Toyota Corolla 4wd stw. 05/1999 ek.
70.000 verð 850.000

Hyundai Gets GLS 11/2004 ek. 19.000
verð 1.190.000 100% lán.

Hyundai Santa Fe 04/2004 ssk leðurákl
ofl. ek. 29.000 verð 2.790.000

Dodge Dakota SLT 06/2001 ssk. pall-
hús ofl. ek. 32.000 verð 1.990.000

Plymouth Breeze 2.4 10/1997 ek að-
eins 64.000 17” felgur verð 790.000

Honda HRV 02/2004 ssk. ek. 44.000,
verð 1.790.000, 100% lán.

Renault Megane Scenic RX4 08/2001,
ek. 77.000, verð 1.370.000. 100% lán.

Renault Megane Scenic 06/2001, ek.
70.000, verð 1.090.000.

Toyota Yaris Sol 10/2000, ek. 116.000,
verð 590.000.

Nissan Patrol TD 02/1998 ek. 148.000
hækkaður f. 33” verð 1.550.000

Nissan Patrol TDI 07/1996, ek. 198.000
33” breiting, verð 1.250.000.

Daihatsu Chirion 7/1998 ssk. ek.
69.000, verð 430.000, 100% lán.

Renault Megane Break 04/2001 ek.
90.000, verð 880.000, tilboð 650.000.

VW Golf stw 03/1998, ek. 121.000,
verð 480.000, tilboð 390.000, góð
kaup.

Renault Megane Scenic 02/1999, ek.
140.000 verð 650.000, tilb. 450.000

Bílasalan Bílás
Þjóðbraut 1, 300 Akranes

Sími: 431 2622
www.bilas
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TOYOTA COROLLA STW SÓL 1,6 Árgerð 2003.
Ekinn 25 þ.km..Dráttarkúla – Fjarstýrðar sam-
læsingar – Geislaspilari Verð kr. 1670.000.

Árgerð 1998. Ekinn 99 þ.km.Ssk, Álfelgur –
Dráttarkúla – Filmur. Verð kr. 3190.000.
Skipti: Ódýrari.

TILBOÐ 2790 STG. SUBARU IMPRESA WRX
STI. Árgerð 2003. Ekinn 20 þ.km. Kastarar –
Litað gler – Líknarbelgir. Verð kr. 2950.000.
Skipti: Ódýrari.

FORD ESCAPE, árg. 2001, ek. 126 þús. km.
Sjálfsk., ABS, filmur, CD, álfelgur, kastarar og
fl. Verð 2590 þús. Ekkert áhvíl. Ath skipti á ód.

TOYOTA LANDCR 90 VX 7MANNA. Árg '97. Ek
126 þ.km.Dísel, Dráttarkúla, Driflæsingar, Fjar-
stýrðar samlæsingar, Cd.Verð kr. 2090.000.

BMW 325 I. Ssk. Árgerð 1992. Ekinn 218
þ.km. Álfelgur – Geislaspilari – Höfuðpúðar aft-
an Verð kr. 610.000. 

SUBARU IMPRESA GL SEDAN . Árgerð 2000.
Ekinn 88 þ.km. Armpúði – Geislaspilari – Inn-
spýting . Verð kr. 950.000- Skipti: Ódýrari. 

TILBOÐ TILBOÐ 790 LISTAVERÐ 1020.
RENAULT MEGANE CLASSIC. Árgerð 2001. Ek-
inn 64 þ.km. Geislaspilari, Hiti í sætum, Höfuð-
púðar aftan. Verð kr. 790.000. Skipti: Ódýrari.

KIA SORENTO EX. Dísel, Árg 05. Ekinn 0 þ.km.
Álfelgur, Geislaspilari, Kastarar. Verð kr.
3950.000. Ath skipti.

PEUGEOT 406 STW. Árg '01. Ek 86 þ.km. ABS
hemlar, Armpúði, Dráttarkúla. Verð kr.
1050.000. Ath skipti ódýrari. 

TOYOTA COROLLA TOURING TERRA. Árgerð 1998.
Ekinn 198 þ.km. Loftdæla – Pluss áklæði – Raf-
drifnar rúður. Verð kr. 580.000.

TOYOTA HIACE 2.4TD DIESEL. Árgerð 2000. Ek-
inn 113 þ. Dísel knúinn. Skráður 2 manna. 
5 gírar. Verð kr. 1250.000. 

TOYOTA COROLLA TERRA 1400. ABS hemlar –
Geislaspilari. Verð kr. 840.000. 

TOYOTA RAV 4. Árgerð 1997. Ekinn 155 þ.km.
Álfelgur – Dráttarkúla – Geislaspilari Verð kr.
670.000.

M.BENZ C 32 AMG V6 KOMPRESSOR. Árgerð 2002.
Ekinn 113 þ.km. Ssk, Kastarar – Leðuráklæði – Litað
gler ofl.Verð kr. 5190.000. Skipti: Ódýrari.

LINCOLN AVIATOR ULTIMADE. Ssk. Árgerð 2005. E
kinn 0 þ.mílur. Álfelgur – Bakkskynjari – DVD spilari
ofl ofl. Verð kr. 7200.000. Skipti: Ódýrari. 

VOLVO V 70 X/C CROSS COUNTRY 2,4 TUR-
BOÁrgerð 2001. Ekinn 70 þ.mílur Kastarar –
Leðuráklæði – Litað gler. Skipti: ÓdýrariVerð kr.
2950.000. 

SUBARU LEGACY GL 2000I. Árgerð 2004. Ek-
inn 5 þ.km.Geislaspilari – Höfuðpúðar aftan –
Innspýting -. Verð kr. 2070.000. Skipti: Ódýr-
ari.
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Bílahornið
Funahöfða 5, 110 Reykjavík

Sími: 567 2400
www.bilahornid.is

Hyundai Trajet 7/2002, ek. 63 þ. km. 7
sæta, 5 gíra, dráttarkrókur o.fl. Verð
1.550.000.- upplýsingar á www.bilasal-
an.is og 866 5354 og 533 2100.

BMW 540 ISteptronic 6/1999, ek. 122
þ. km, leður, lúga, ssk, o.fl. Lán
2.100.000.- Verð 2.990.000.- Tilboðs-
verð 2.490.000.- upplýsingar á
www.bilasalan.is og 866 5354 og 533
2100.

BMW 528 IA 3/1996, ek. 249 þ. km.
ssk., topplúga, ný skoðaður nýlegt
hedd. Verð 1.090.000.- upplýsingar á
www.bilasalan.is og 866 5354 og 533
2100.

VW Golf 1.6 1997, ek. 139 þ. km, álfelg-
ur, CD, 5 gíra, mikið yfirfarinn. Verð
390.000.- upplýsingar á www.bilasal-
an.is og 866 5354 og 533 2100.

Bílasalan.is
Stórhöfða 24, Reykjavík

Sími: 533 2100
Sími 5332100 og 8665354

www.bilasalan.is

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

MMC Pajero 3.2 diesel 11/2004 ekinn
23 þ. km. Með öllu, 33” breyting. Verð
5.450.000.

Mmc Outlander ‘03 beinskiptur ek.
42.þ.km verð 1.980.000

Hekla Söluumboð
Sími: 420 5000

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

Nýr Chrysler Crossfire Limited. 3,2L vél,
215 hö. Leðurinnrétting, álfelgur 18” að
framan og 19” að aftan. Rafm. í öllu,
HID ljós, loftkæling, spoiler sem fer upp
við aukinn hraða ofl. Fleiri litir fáanlegir.
Til sýnis á staðnum. Algengt verð um
5,5 milljónir. Okkar verð 3.990 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

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

Cherokee 2004 til sölu. Silfurgrár, ekinn
23 þ. m. Vel búinn bíll. Sjálfskiptur. Verð
aðeins 2.790.000. Uppl. í síma 824
4790.

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.

Til sölu Rav 4 9/’96 ek. 173 þ. km.,
beinskiptur, snyrtilegur bíll. V. 590 þ.
Bíla- og vélasala Borgarnesi 437 1200
www.geisli.com

Til sölu Chevy Van 20 árg. ‘92, sjálfskipt-
ur. Verðtilboð. Uppl. í s. 898 8929.

Til sölu Subaru Legacy LS 2,2 L, ekinn
145 þús. km, árg. 1995. Bíll í topp
ástandi. Verð 490 þús. Upplýsingar í
síma 822 7191.

Hefur þú séð þennan bíl. Honum var
stolið á Akureyri aðfararnótt mánudags-
ins 3/10 sl. Ef þú hefur séð hann síðan
þá vinsamlegast hafið samband í síma
898 2459.

KIA CARNIVAL V-6 2,5L. 7manna,árg
2000,ekinn 75þús km,sjálfskiptur,raf-
magn í rúðum og sætum,abs,álfelg-
ur,2x dekkjagangur,glertopplúga,líkna-
belgir,hliðarhurðir báðu megin,ný
tímareim ný skoðaður mikið yfirfarinn
verð:990,000 ákvílandi 800þús 17þús
pr mán, uppl í síma 825-2205

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

Útsala Útsala!
Galant GTi 16 v., 2.0 L., 4 d., 5 g., rafm.
+ hiti í sætum og rúðum, álf. Verð 120
þús. Uppl. í s. 820 3286.

Til sölu Nissan Sunny SLX, ssk., árg.
1993, ekinn 147 þús., vel með farinn,
vetrardekk. Verð 200.000. S. 696 9803.

Til sölu Dodge Shadow ‘91, einn eig-
andi. Nýsk. V. 100 þús. stgr. Uppl. í s.
892 5739.

Mazda 323 ‘87, nýskoðuð. Heilsárs-
dekk, CD spilari í ábyrgð. 30 þús. S. 690
5571 eftir 16.

Charade árg. ‘93, 4ra dyra, 16 ventla,
selst á aðeins 95 þús. S. 699 3548.

Nissan Micra árg. ‘95, ssk., 3ja dyra,
álfelgur og spoiler, CD. Tiboðsverð 180
þús. S. 659 9696.

MMC Carisma 1600, árg. ‘98, ek. 132
þús. Uppl. í s. 690 2641.

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 Bjalla 200 árg. ‘98, ek. 95 þús. Upp-
lýsingar í s. 690 2641.

Toyota Avensis árg. ‘98 ek. 125.000.-
1.8 sjálfskiptur. Verð 690 þús. Uppl. í s.
897 2023.

Til sölu Honda CRV árg. 1998, ek. 132
þús., áhv.lán 600 þús. afb. 24 þús. á
mán. Verð 950 þús. Uppl. í s. 856 2794.

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

Passat gegn yfirtöku á
láni

VW Passat árg. ‘98, ek. 124 þús., station,
beinsk., fallegur bíll, fæst gegn yfirtöku
á láni. Uppl. í s. 821 5080.

Tilboð!
Til sölu Dodge Caravan árg. ‘97, 7
manna, ek. 168 þús. 200 þús. út og yf-
irtaka á láni uppá 380 þús. Uppl. í s.
616 8877.

Toyota Avensis Sol beinsk., ekinn 22
þús. Á götuna 15/10 2004. Verð aðeins
1.980.000. Uppl. í síma 895 5688,
Björn.

Til sölu Nissan Patrol 35” Nýskr. 03/03
Ek. 58 þús. km. Verð 3.500.000. Uppl. í
s. 895 0007.

Sparibaukur fyrir veturinn
Daihatsu Terios SX 1300 árg. 08/’98
sjálfskiptur ekinn aðeins 70 þús. Smur-
bók frá upphafi. Álfelgur. Bílalán 370
þús. 14 þús. á mán. Verð 490 þús. Uppl.
í s. 487 5838 & 892 5837. Uppl. gefur
einnig Bílasala Suðurlands Selfossi s.
480 8000, Haukur Kristjáns.

Til sölu Dodge Magnum SXT árg. 2005
V6 250 HP, 20” Boss chromefelgur. Ek-
inn 23.000 km. Áhvílandi bílalán. Verð
kr. 3.950.000. Uppl. í síma 898 2099.

Óska eftir þokkalegum bíl frá 0-80 þús.
staðgreitt. Verður að vera skoðaður ‘06.
S. 864 5290.

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

Óska eftir bíl, helst ekki eldri en ‘93 á 0-
150 þús. Má þarfnast lagfæringar. Uppl.
í s. 691 9374.

Til sölu Nissan Patrol árg. ‘97 ek. 230
þús., háþekja, breyttur á 38” dekkjum
og álfelgum. Uppl. í s. 892 4030.

Nú er tækifærið viltu verða ríkur á túr-
hestakeyrslu eða eignast frábært upp-
lag í húsbíl. Til sölu er þessi Ford
Econoline 350 Power Strok árg. 1996
mikið breyttur. 2 dekkjagangar á felg-
um. Uppl. í s. 892 4030.

Nissan Patrol 2.8 SE árg. ‘00 ek. 139
þús. 38” breyttur. Fallegur og vel með
farinn bíll. Tilboð 2.6 mill. S. 867 5059.

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

Jeppar

Bílar óskast

2 milljónir +

1-2 milljónir

500-999 þús.

250-499 þús.

0-250 þús.

Bílar til sölu

7. október 2005  FÖSTUDAGUR

VESPUR/BÍLAR TIL SÖLU
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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

Nissan Patrol dísel árg. 1992, nýyfirfar-
inn og skoðaður, skipti koma til greina
á jeppa eða fólksbíl helst sjálfskiptum.
Uppl. í s. 487 5838 & 892 5837. Uppl.
gefur einnig Bílasala Suðurlands Sel-
fossi s. 480 8000, Haukur Kristjáns.

Nissan Terrano II Luxory árg. 03/04/’01,
dísel, ssk., ek. 150 þ., dr.kr., toppl., 6
diska CD magasín, rafm., fjarst. saml.
Gullfallegur bíll og vel með farinn. Skipti
koma til greina á dýrari eða ódýrari.
Uppl. í s. 487 5838 & 892 5837. Uppl.
gefur einnig Bílasala Suðurlands Sel-
fossi s. 480 8000, Haukur Kristjáns.

MMC Pajero 2800 túrbó dísel, ssk., árg.
‘98, nýyfirfarinn og skoðaður. Dr.krókur,
CD, fjar.st. læsingar. Smurbók frá upp-
hafi. Ek. 200 þús. Toppeintak. Verð
1.380 þús. Áhv. 1 milljón. Uppl. í s. 487
5838 & 892 5837. Uppl. gefur einnig
Bílasala Suðurlands Selfossi s. 480
8000, Haukur Kristjáns.

Gullmoli
Land Cruiser 100 árg. 2000, ekinn
76.000 km. 1 eigandi. Verð 4.2 m. Uppl.
í síma 892 1339.

Ford Explorer ‘91, ekinn 114 þús. 1 eig-
andi. Verð 300 þús. S. 557 3431,
5645111 & 849 4778.

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

Isuzu Trooper disel, árg. 7/’99, ek. 129
þús. Smur og þjónustubók. 7 manna.
Verð 1890 þús. Lán 1280 þús., 24 pr.,
mán. Uppl. í s. 822 3001.

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

Ford F-250 pallbíll, árg. ‘99, ek. 160
þús., með plasthúsi og Campell, álfelg-
ur og nýleg 35” heilsársdekk.
Tölvukubbur. Uppl. í s. 822 4801.

Til sölu Dodge Ram 2500 Diesel 4x4 ,
árg. 2004. ekin 19.000 mílur. Fallegur
og góður bíll. Verð 3.850 þús. Uppl í s.
896 1717.

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 F16 Volvo árg. ‘88 mjög góður
bíll með kassa og Scania 142 ‘88 með
kassa. Upplýsingar í s. 844 0280.

2 Yamaha Big Wheel, kick- og rafstart,
ljósabúnaður. Mjög vel með farin. S:555
3766/697 3694.

Mjög fallegt Honda Shadow, 750cc árg.
‘04. Svart og krómað, ekið 1.000 km.
Sími 899 5033.

Til sölu Bombardier DS650 árg. 2001.
Verð 480 þús. Áhvílandi 205 þús. Uppl.
í s. 897 4513.

Til sölu tveggjavélsleða kerra með sturt-
um og gömlu skráningunni. Uppl. í s.
892 4030.

Ísl. jeppa, verktaka, hesta og hjóla kerr-
ur, nokkrar stærðir til. Einnig járnhlið
eftir pöntun. S. 899 2202 J.E.S ehf.

Hjólhýsi til sölu Burstner 450TS árg.
2004 á kr 1.700.000.- m/fortjaldi. Uppl.
í síma 891 8853 & 897 0214.

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

4 nánast ónotuð nagladekk á Peugeot
206, á felgum. 4 hjólkoppar fylgja, Gott
verð. Uppl. í síma 694 3828.

4 stk. nýleg nagladekk, 175/65R 14,
verð kr. 15 þús. Uppl. í síma 895 7310.

4 stk. 15” nelgd Briston dekk til sölu.
Einnig lítil þvottavél. Uppl. í s. 616 2029.

Michelin vetrardekk á felgum, notuð á
Subaru Legacy til sölu. Uppl. í s. 568
5756.

Til sölu nýleg, nelgd dekk á álfelgum,
undan Santa Fe, 225/70 R16. Uppl. í s.
899 2230.

16” felgur undan Pajero jeppa tilvalið
að setja vetrardekkin á þær. Uppl. í s.
894 5213.

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.

Partasala Guðmundar Tangarhöfða 2, S.
587 8040. Erum að rífa Mözdu, MMC
og Nissan frá árg. ‘88-’97. Kaupum bíla
til niðurrifs.

Ópel partar
Er að rífa Zafira 99-04, Vectra 93-01,
Astra 95-02, Corsa 95-02, Combo 95-
00. Viðgerðaþjónusta kaupum Opel
bíla. Opið um helgar. Sími 553 9900 &
845 2996.

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.

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

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.

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

1000 kr. Tilboð!!!
Allar pizzur á matseðli eða með 2
áleggjum á aðeins 1000 kr. og hvít-
lauksbrauð fylgir frítt með, alla daga
þegar sótt er. Opið 16-21 alla daga.
Pizza 67 Austurveri, Háaleitisbraut 68.
S. 800 6767.

Mjög flottur saumlaus bh stærðir A-C
skál kr. 2.650,- buxur í stíl kr. 1.485,-
Misty, Laugavegi 178, 105 Reykjavík
sími 551 3366. Mælum og veitum fag-
lega ráðgjöf. Opið kl. 10-18 mán-fös &
kl. 10-14 lau.

Til sölu hefilbekkur sem nýr. Sér ekkert
á honum. 135x50cm. Kostaði 14.900
fyrir 2 árum. Selst á 9.000 kr. Uppl. í s.
568 1072.

Þvottavélar
Til sölu 3 kg, 5 kg og 9 kg þvottavélar.
Tökum bilað upp í. Sími 847 5545.

Nett hillusamstæða ca 8 ára gömul,
fæst fyir lítið. Uppl. í s. 690 2500.

Til sölu lítið notaður ljósabekkur, selst
ódýrt. Uppl. í síma 846 1623.

Til sölu eldhúsinnrétting með tækjum.
Uppl. í síma 861 3825 & 867 4616.

Íssk 145 cm/sérfrysti á 10 þ. 125 cm á
8 þ. Barnakerra á 4 þ. Barnabílstóll á 2
þ. 4 stk. 13” naglad. á Subaru felgum á
8 þ. S. 896 8568.

Lítið gott Yamaha Píanó til sölu. S. 896
2740 & 587 0934.

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

Ódýrar tölvuviðgerðir!
Alhliða tölvuviðgerðir og uppfærslur.
Uppl. í s. 899 8894.

Tölvuviðgerðir frá 1500
kr.

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

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.

Verslun

Til bygginga

Tölvur

Sjónvarp

Hljóðfæri

Lagersala, Trönuhrauni
10, hafnarfirði.

(Gult hús)
Dísel 1.200-4000 þús. Von dutch
1.200-4000 þús. Geisladiskar 300

kr. Vídeómyndir 200 kr. Vídeó-
barnamyndir 300 kr. Tölvuljós-

myndapappír 500 kr. Leikföng og
margt fl.

Uppl. í S. 869 8171

Til sölu

Viðgerðir

Varahlutir

Hjólbarðar

Lyftarar

Vinnuvélar

Tjaldvagnar

Hjólhýsi

Kerrur

Vélsleðar

Fjórhjól

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.

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

Ertu að flytja? Og búin á því? Láttu mig
um þrifin. Föst verðtilb. Flutningsþrif
Bergþóru s. 699 3301.

Sé um heimilis- og flutningsþrif. Mikil
reynsla. Vönduð vinnubrögð. Sími 698
2688.

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.

MK Húsamálun
Vanir menn getum bætt við okkur fleiri
verkefnum. Uppl. í s. 867 4608.

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

Þak- og utanhússklæðningar og allt
húsaviðhald. Ragnar V. Sigurðsson ehf.
S. 892 8647.

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

Þök, rennur, gluggar, hurðir, veggir, gólf.
Smíðalausnir Jósep 899 3011.

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.

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

Acryl, gelneglur og viðgerðir. Gott verð.
Uppl. í s. 511 1552.

Alspá 908-6440
Finn týnda muni. Andleg hjálp, Ráðgjöf,
nýjar leiðir, NLP. Y. Carlsson.

Örlagalínan 908 1800 &
595 2001

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

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

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

Missti 10 kg á 12 vk. Þú getur það líka
með Shape Works. Rannveig 862 5920
www.heilsuval.topdiet.is

15 kíló farin með Shape-works. Borðið
og grennist! Edda S. S. 861 7513 & 820
7547.

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

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.

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

Neglur og skraut. Vilt þú fá flottar nátt-
úrulegar neglur. Aðeins 4.500 kr. S. 868
6027 Aldís.

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

Ertu að leita að ekta am-
erísku rúmi?

Rekkjan, Skipholti 35. Sími 588 1955.

Sjónvarpsskápur úr dökkum við. Hæð
145 cm, breidd 116 cm, dýpt 65 cm.
Verð 35 þús. Einnig ný Philips expresso-
kaffivél. Verð 10 þús. S. 892 4084.

Mikið úrval af fallegum og vönduðum
fatnaði á drengi og stúlkur 0 m.-6 ára.
Frábært verð. “Búðin hennar Láru” Háa-
hvammi 1 Hfj. Opið milli 16:15-19 og
laugard 11-14.

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.

Border Terrier hvolpar
Uppl. um Border Terrier hvolpa gefa
Guðrún í s. 864 8855 & Þórhildur í s.
892 5757.

Hreinræktaður Pomeranian hvolpur til
sölu, heilsufarssk. og ættbókafærður.
Uppl. í s. 868 4782.

Til sölu hreinræktaður 8 vikna Scheffer
hvolpur, hundur. Forgangsval úr goti.
Uppl. í s. 865 5134 & 564 0733

Chihuahua hvolpar til sölu. Ættbóka-
færðir, tilbúnir til afhendingar. S. 849
0540.

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

Rjúpnaveiði á austur-
landi.

Bjóðum rjúpnaveiði í Breiðdal og víðar
á austurlandi. Glæsileg gisting í Veiði-
húsinu Eyjar með morgunverði, nestis-
pakka og kvöldverði. Veiðiþjónustan
Strengir Sími 567 5204 - 660 6890 elli-
dason@strengir.is

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

Hestamenn
Eik í hesthús. Nú er rétti tíminn til að
panta. Fyrst sending í okt, pantið tíman-
lega. Eikar-stíur s. 691 8842.

Ýmislegt

Hestamennska

www.sportvorugerdin.is

Fyrir veiðimenn

Gisting

Dýrahald

Barnavörur

Húsgögn

Málverk

Þjónusta

Snyrting

Fæðubótarefni

Heilsuvörur

Rafvirkjun

Viðgerðir

Trésmíði

Spádómar

Snyrting

Tölvur

Stífluþjónusta

Húsaviðhald

Búslóðaflutningar

Málarar

Túnþökur
Túnþökurúllur, túnþökur og holta-

gróður ávallt fyrirliggjandi
Túnverk ehf. Sími 892 3666

Gylfi Jónsson

Garðyrkja

Ræstingar

Hreingerningar
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Til leigu 3ja herbergja íbúð í vesturbæn-
um, nálægt Háskólanum. Sími 844
0179.

Herbergi til leigu í vesturbæ Kópavogs,
rétt hjá sundlauginni, með húsgögnum,
sjónvarpi og örbylgjuofni. Uppl. í s. 664
8192.

20 fm stúdíóíbúð í Mosfellsbæ til leigu,
sérinngangur. Uppl. í síma 696 1195.

2ja herbergja íbúð í neðra Breiðholti til
leigu, laus strax. Uppl. í s. 898 6338.

3ja herbergja íbúð á Hjarðarhaga til
leigu. Er laus strax. Leiga 80 þús. Uppl.
í s. 662 3184.

Herb. á sv.105, búið húsgögnum, allt í
eldhúsi, þvottavél, Stöð 2, Sýn. 895
2138.

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

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

Óska eftir stúdíó eða 2 herb. íbúð helst
á sv. 110 eða 112. Á sama stað óskast
ísskápur með frysti. Uppl. í s. 696 9721,
e. kl. 16.

Stúdíóíbúð óskast á verðbilinu 30-50
þús. Uppl. í s. 894 5251.

Óska eftir herbergi til leigu á Stórreykja-
víkursvæðinu. Þarf að vera með að-
stöðu að baði og eldhúsi. S. 659 3977.

Þinn eigin geymslubílskúr. 7, 10 og 17
m2. Búslóðir, fyrirtæki, iðnaðarmenn.
Upphitað og vaktað. www.geymslaeitt.
564 6500.

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.

Gistiheimili Halldóru Hvidovre/Köben
Ódýr og góð gisting. www.gistiheimil-
id.dk 0045 24609552

Hársnyrti fólk athugið!
óskum eftir góðu hárgreiðslufólki í
stólaleigu. Hagstætt verð. Upplýsingar
gefur Ásgeir í s. 692 1213 e. kl. 18.

Hagkaup Spöng
Óskar eftir að ráða starfsmann í græn-
metisdeild, um er að ræða hluta eða
fullt starf. Umsóknum skal skilað í versl-
un Hagkaupa í Spönginni eða í gegnum
www.hagkaup.is. Nánari upplýsingar
veitir Guðna, verslunarstjóri í síma 563-
5300

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

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.

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

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.

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

Leikbær
Óskum eftir starfsfólki, 17 ára og eldra í
hlutastörf, hentar vel með námi. Mikil
vinna í des. Umsóknir sendist á faxa-
fen@leikbaer.is eða hjá Völu í s. 568
4870.

Leikbær
Leitum að hressum og kraftmiklum
starfsmanni í verslun. Starfshlutfall
100%, 18 ára og eldri. Umsóknir send-
ist á faxafen@leikbaer.is eða hjá Völu í
síma 568 4870.

Stýrimann og háseta vantar á 270
tonna netabát sem fer til grálúðveiða.
Uppl. í síma 847 6631.

Starfskraftar óskast
Kranamenn/vélamenn, stálsmiðir,
smiðir og verkamenn óskast sem fyrst
til starfa hjá byggingarfyrirtæki með
næg verkefni framundan. Mikil vinna í
boði fyrir duglega menn. Áhugasamir
hafi samband í síma 588 1647 & 862
4247.

Starf í mötuneyti
Starfsmaður óskast til starfa í mötuneyti
í ca 100 % starf virka daga. Þarf að geta
hafið störf sem fyrst. Uppl. í síma 515
6629 milli kl. 8.00 og 19.00.

Starfsfólk óskast á lítinn veitingastað í
Kópavogi. Lágmarksaldur 25 ára. Uppl.
í s. 894 0292.

Starfskraft vantar strax í þjónustu. Dag-
vinna + önnur hver helgi. Einnig vantar
starfskarft í aukavinnu aðra hverja helgi.
Ekki yngri en 18 ára. Upplýsingar á
staðnum, ekki í síma. Kaffi Mílanó,
Faxafeni 11.

Bráðvantar dagmömmu í vetur til að
passa mig á meðan mamma mín er í
vinnunni. Uppl. í s. 869 8739.

Stórkaup birgðaverslun
Óskar eftir að ráð bílstjóra til starfa.
Einnig vantar okkur tvo starfsmenn í til-
tekt á lager og einn til að sjá um al-
menn afgreiðslustörf. Um er að ræða
störf með vinnutíma kl 8-17, auk laug-
ardaga. Áhugasömum er bent á að hafa
samband við Vigni verslunarstjóra Stór-
kaupa, Faxafeni 8 í síma 567-9585 eða
senda póst á storkaup@storkaup.is.

Starfskraftur óskast til afgreiðslu í bak-
aríi. Vinnutími annan daginn 7-13 og
hinn daginn frá 13-18 og önnur hver
helgi. Upplýsingar s. 863 3567 & 554
3560.

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

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

Ungan mann vantar vinnu strax. Hef
góða ensku- og tölvukunnáttu. Mjög
vanur starfi með börnum. Uppl. í s. 699
3929.

21 árs kvenmaður óskar eftir vinnu. Allt
kemur til greina. Uppl. í s. 865 6799.

24 ára kvenmaður óskar eftir vinnu. Út-
skrifuð af Verslunar- og skrifstofubraut.
S. 864 5699.

Svört kanína með hvítan depil á nefinu
týndist á miðvikud. í Vesturbæ. Hún á
heima á Bræðraborgarstíg 3. S. 552
6778. Vinsamlegast hafið samband.

Viðskiptavinir
Kæru viðskiptavinir ég hef hafið störf á
Hársnyrtistofunni Listhár Lúðvik XIV,
Listhúsinu Laugadal Engateig 17 gamlir
og nýjir viðskipavinir velkomnir .
Tímapantanir í síma 553 4466 Ásta
Hinriksdóttir.

Nú færðu loksins hinar skemmtilegu
merkjamyndir á DVD, frábær danskur
húmor og erótík.undirtextar á norður-
landamálunum verð. 2.950. Gott úrval
af erótískum myndum til leigu og sölu
Grensásvídeó.is Grensásveg 24 pant-
anasími 568 6635 opið alla daga 15.00
- 23.00

Viltu kynnast fólki?
Fólk með sömu þarfir og þú er akkurat
núna að að spjalla saman á
einkamal.is. Einfalt og skemmtilegt að
kynnast góðu fólki. Einkamal.is

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”.

34 ára karlmaður vill kynnast konu með
náin kynni í huga. Svör sendist til Fbl,
Skaftahlíð 24 eða á smaar@frettabla-
did.is. merkt. 321.

Einkamál

Tilkynningar

Tapað - Fundið

Vantar þig starfsfólk?
IntJob útvegar erlent
starfsfólk samkvæmt

þínum óskum.
Sjáum um allar skráningar til yfir-

valda og ferðatilhögun.
Leggjum áherslu á fagmennsku.

IntJob
sími 517 4530

intjob@intjob.is

Atvinna óskast

Devitos pizza
Óskar eftir starfsfólki í afgreiðslu

á dagvaktir og kvöldvaktir.
Uppl. í s. 663 0970.

Leikskólinn Ösp, Iðufelli
16, 111 Rvk.

Leikskólinn Ösp óskar eftir deild-
arstjóra, leikskólakennara eða

leiðbeinendum sem fyrst.
Upplýsingar gefur leikskóla-
stjóri í síma 557 6989 Svan-

hildur.

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

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.

Atvinna í boði

Gisting

Geymsluhúsnæði

Húsnæði óskast

Húsnæði í boði
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Akstur að og frá flugstöð
Leifs Eiríkssonar
á innanbæjartaxta.
Hreyfill / Bæjarleiðir 
5-88-55-22

Nýbakaðir snúðar.
Bæjarbakarí.

Glerlist.is
Gler_í_gegn

Kosningar um sameiningu
sveitarfélaga á laugardag.
Upplýsingar um
sameiningartillögur og
kjörstaði er að finna á vef
félagsmálaráðuneytisins
–félagsmálaráðuneytið.is
Upplýsingar um samein-
ingarkosningar -
félagsmálaráðuneyti.is

Þrefaldur pottur stefnir í
12 milljónir.
Lottó

Hleðslurafhlöður.
Rafborg.

Nýbökuð skinkuhorn.
Bæjarbakarí.

Hafnarfjörður, Hafnar-
fjörður.
Hamborgarabúlla-
Tómasar.

Ökunám í fjarnámi.
ekill.is

Buffpíta.
Pítan Skipholti.

Hamborgarabúllan.
Hamborgarabúlla-
Tómasar

Nuddpottar á tilboðsverði.
Egill Árnason Ámúla

Ársalir Fasteignamiðlun,
www.arsalir.is

Gaman, Gaman.
Hamborgarabúlla-
Tómasar

Allt fyrir baðherbergið.
Egill Árnason Ármúla.

Edda 2005
Edduverðlaunin verða
veitt í sjöunda sinn 
sunnudaginn 13. nóvem-
ber.
Skilafrestur vegna inn-
sendingu efnis rennur út
föstudaginn 7. október kl.
17:00.
Verkum skal skilað til
Kvikmyndamiðstöðvar Ís-
lands,
Túngötu 14, 101 
Reykjavík.

Ókeypis lyfjaskömmtun
og fríar heimsendingar.
Lyfjaver, Apótekið 
Suðurlandsbraut.

Eru sameiningarkosningar
í þínu sveitarfélagi næsta
laugardag?
Taktu þátt -þitt er valið.
Kynntu þér sameiningar-
tillögur og upplýsingar
um kjörstaði í dagblöð-
um og á netinu, félags-
málaráðuneyti.is

Grænmetispíta.
Pítan Skipholti.

Nikótínlyf á heildsölu-
verði.
Lyfjaver apótekið Suður-
landsbraut.

Er rafgeymirinn slappur?
Frí rafgeymamæling.
Gúmmívinnustofan 
Skipholti.

Glæsilegt flísaúrval.
Egill Árnason Ármúla.

Yfir hundrað tegundir af
parketi.
Egill Árnason Ármúla.

Akstur á Keflavíkurflugvöll 
á innanbæjartaxta, mikill
sparnaður
algjör þægindi.
Hreyfill /Bæjarleiðir 
5-88-55-22

Tískuvöruverslunin 
Næs Conneection.

Dúnúlpur, Hettukápur.
Laxdal..Laugavegi.

Fallegt hár hjá Hár-
greiðslustofunni Bello
sími 586-89-89

Kynntu þér sameiningar-
kosningar –
félagsmálaráðuneyti.is

Flott fatasending.
Skarthúsið.

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

Rafhlöður.
Rafborg.

Rýmingarsala.
Húsgagnaverslunin
il_Tucano Tryggvagötu.

Þrefaldur pottur. 
Lottó.

Heilsársdekk.
Gúmmívinnustofan 
Skipholti.

Ársalir Fasteignamiðlun,
533-4200.

Kalkúnapíta.
Pítan, Skipholti.

Hjólbarðaskipti.
Gúmmívinnustofan 
Skipholti_35

Hamborgarar rokka feitt.
Hamborgarabúlla-
Tómasar

GP-alkaline.
Rafborg.

Næs Connection
Hæðarsmára 4

Er kosningadagur í þínu
sveitarfélagi á laugardag-
inn?
Upplýsingar um kjörstaði
og tillögur til sameiningar
sveitarfélaga
er að finna á félagsmála-
ráðuneyti.is.
Taktu þátt, þitt er valið.
félagsmálaráðuneyti.is.

Sameiningarkosningar á
laugardag –
félagsmálaráðuneyti.is

Kjúklingapíta.
Pítan Skipholti.

Prjónavettlingar.
Dynjandi.

Ringo innihurðir, nýr sýn-
ingarsalur.
Egill Árnason Ármúla.

Fjölbreytt úrval.
Gler_í_gegn. 
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TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA

GRENIBYGGÐ - NÝTT Á SKRÁ. Fallegt raðhús á skjólsælum
stað í Mosfellsbæ. Húsið er tvær hæðir og ris ásamt bílskúr. Birt
stærð er 164,7 fm en gólfflötur er mun stærri. Húsið er í góðu
viðhaldi. Eikarparket og flísar á gólfum, nýjar eikar innihurðar.
Rúmgott eldhús. Allt nýtt á baði. Fallegur afgirtur garður í suður.
Uppphitað hellulagt bílaplan. Verð: 39,8 millj.

NAUSTABRYGGJA - BÍLSKÝLI. Vorum að fá í einkasölu full-
búna 95 fm íbúð á fyrstu hæð, ásamt stæði í bílageymsluhúsi. Húsið
er álklætt 3ja hæða fjölbýli, byggt árið 2001. Innréttingar og gólfefni
eru fyrsta flokks. Þvottahús innan íbúðar. Björt og falleg íbúð sem
vert er að skoða. Verð 22,7 millj. 

VESTURBÆR - GRANASKJÓL. Vorum að fá í einkasölu enda
raðhús sem er á tveimur hæðum um 184,0 fm. ásamt innbyggðum
bílskúr. Garðskáli út frá stofu í vestur og góðar svalir. Lóð afgirtt,
hellulögn í innkeyrslu og stétt heim að húsi. Bílskúr. Laus strax.
Verð: 42,5 millj.

NÝTT Á SKRÁ HJÁ KJÖREIGN

Mjög fallegt 195,5 fm. einbýli á einni
hæð með sambyggðum bílskúr,
fallegum garði og aðkomu. 
Komið inn í góða forstofu með skápum, vandaðar
flísar á gólfi. Úr forstofu er gengið inn í alrými með
góðri lofthæð sem samanstendur af sjónvarpsrými
með vönduðum og fallegum arni, bjartri stofu og
borðstofu, þaðan er útgengt út í garð, vandað dökkt
parket. Eldhús er opið að hluta með fallegri hvítri innréttingu, góðum tækjum og
borðkrók með miklum gluggum. Flísar á gólfi. Í svefnálmu eru tvö góð barnaherbergi
með skápum. Hjónaherbergi með gluggum á tvo vegu og góðum skápum. Tengi
er fyrir sjónvarp í herbergjunum. Þvottaherbergi með innréttingu og útgengi í
bakgarð. Í garði er stór timburverönd, afgirtur að hluta, einnig flísar á hluta.
Baðherbergi flísalagt í hólf og gólf með hornbaðkari, sturtuklefa, upphengdu
klósetti og vandaðri innréttingu. Bílskúr með geymslu/verkstæði innaf. Húsið er
vandað og vel við haldið með flísum og parketi á gólfum, falleg lýsing og góð loft
hæð að hluta. Aðkoma falleg með mótaðri steypu og garður skjólsæll í góðri
rækt. Þetta er vönduð eign á rólegum og vinsælum stað í Grafarvogi. Verð: 49,8m. 

Hóll fasteignasala er með afar glæsilegt 270,5 fm ein-
býlishús á einum besta stað í suðurhlíðum Kópavogs.

Glæsilegar innréttinga, parket og flísar á
gólfum. Þetta er eign í algjörum sérflokki.
Sjá www.holl.is Verð 60 millj.

Nánari uppl veitir Kristberg Snjólfsson
sölumaður Hóls í síma 892-1931 

Hóll fasteignasala |Franz Jezorski lögg.fasteignasali |Skúlagata 17 |101 Reykjavík

Hlíðarhjalli - Einbýli

Okkur vantar mann til starfa strax á
bifreiðaverkstæði Vélamiðstöðvar, 
rafmagnsdeild.

Æskilegt er að viðkomandi sé menntaður sem rafvirki,
rafeindavirki, vélvirki, vélstjóri eða bifvélavirki.

Allar upplýsingar um starfið eru veittar fyrir hádegi;
á staðnum að Gylfaflöt 9, 112 Reykjavík eða í síma 
5 800 400.

Auglýsing um óverulega breytingu 
á aðalskipulagi Vopnafjarðarhrepps

1980-2000.

Sveitarstjórn Vopnafjarðar samþykkti á fundi sínum
25. ágúst 2005, að auglýsa tillögu að óverulegri
breytingu á aðalskipulagi Vopnafjarðarhrepps 1980-
2000 samkvæmt 2. mgr. 21. gr. skipulags- og bygg-
ingarlaga nr. 73/1997 með síðari breytingum.

Sveitarstjórn Vopnafjarðarhrepps leggur til að aðal-
skipulagi Vopnafjarðar 1980 – 2000 verði breytt
þannig að svæði við Vopnafjarðarhöfn sem skil-
greint er sem „Vötn, ár og sjór“ verði skilgreint sem
„Iðnaður“. Í breytingunni felst að gerð verður land-
fylling innan hafnarsvæðisins milli Kaupfélags-
bryggju og Löndunarbryggju og verður svæðið skil-
greint sem iðnaðarsvæði. Um er að ræða u.þ.b.
9.300 fermetra landsvæði sem kallar á 45.000-
50.000 rúmetra uppfyllingu og verður fyllingarefni
tekið úr Vestari Hraungarðsnámu á Kolbeinstanga
og úr malarnámum við Nýpslón.
Breytingin er liður í áformum um stækkun iðnaðar-
svæðis og framkvæmda sem unnið er að í og við
Vopnafjarðarhöfn, en í því sambandi er nauðsynlegt
að halda áfram með landfyllingar vegna fyrirsjáan-
legrar aukinnar þarfar á athafnasvæði fyrir hafn-
sækna starfsemi. 

Tillagan verður til sýnis á skrifstofu Vopnafjarðar-
hrepps, á skrifstofutíma frá föstudeginum 7. október
2005.

Frestur til að skila inn athugasemdum er til 28. októ-
ber 2005 og skal þeim skilað á skrifstofu Vopna-
fjarðarhrepps og skulu þær vera skriflegar. Hver sá
sem ekki gerir athugasemdir við tillögurnar innan
tilskilins frests, telst vera samþykkur þeim. Þeim
sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er hér með
gefinn kostur á að gera athugasemdir við breyting-
artillöguna. Þeir sem ekki gera athugasemd við til-
löguna teljast samþykkir henni.

Vopnafirði, 06.10. 2005.
F.h. sveitarstjórnar Vopnafjarðarhrepps,
Þorsteinn Steinsson, sveitarstjóri.

Mat á umhverfisáhrifum
– Ákvörðun Skipulagsstofnunar 
um matsskyldu framkvæmda

Skipulagsstofnun hefur tekið ákvörðun um að eftirtaldar
framkvæmdir skuli ekki háðar mati á umhverfisáhrifum
samkvæmt lögum um mat á umhverfisáhrifum. nr.
106/2000 m.s.br. 

Lagning vegar upp á Grenivíkurfjall
í Grýtubakkahreppi 

Breyting á árlegu magni lífræns úrgangs til
urðunar í landi Rima, Mjóafjarðarhreppi.

Ákvarðanirnar liggja frammi hjá Skipulagsstofnun, Lauga-
vegi 166, 150 Reykjavík. Þær er einnig að finna á heima-
síðu Skipulagsstofnunar: www.skipulag.is.
Ákvörðun Skipulagsstofnunar má kæra til umhverfisráð-
herra og er kærufrestur til 4. nóvember 2005. 

Skipulagsstofnun

Sveinspróf
í matvæla- og framreiðslugreinum 

7. – 9. desember 2005.

Sveinspróf í bakaraiðn, framreiðslu, kjötiðn og matreiðslu
verða haldin dagana 7. – 9. desember 2005 í Hótel- og
matvælaskólanum í Kópavogi.

Umsóknarfrestur er til 4. nóvember n.k.
Ekki verður tekið við umsóknum eftir þann tíma. Athugið
að greiða þarf leyfisgjald sveinsbréfa kr. 5.000 við innritun.

Með umsókn skal fylgja afrit námssamnings, brautskrán-
ingarskírteini og lífeyrissjóðsyfirlit. Fræðsluráð hefur heim-
ild til að fresta prófi í einstökum greinum ef ekki næst
næg þátttaka.

Fræðsluráð hótel- og matvælagreina,
Hallveigarstíg 1, 101 Reykjavík,
sími 590 6400, fax 590 6401.
http://www.fhm.is

TILKYNNINGAR

TILKYNNINGAR

ATVINNA

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI





Umsjón: nánar á visir.is

Velgengni á Búllunni
Hamborgarabúlla Tómasar opnaði snemmsumars
við Reykjavíkurhöfn en allt frá opnun hefur verið
margt um manninn á staðnum. Tómas Tómasson,
sem áður rak Tommaborgara og Hard Rock Café,
stjórnar Búllunni og telst varla nýgræðingur í
bransanum. Nú er talsvert hvíslað manna í millum
um velgengni Tomma á Búllunni. Talið er að veltan
sé ekki undir tíu milljónum á mánuði, yfirbygging-
in sé lítil, framlegðin góð, húsakostur og markaðs-
starf beri lítinn kostnað og almennt gangi allt að
óskum. Hafi því tveir fengið sérleyfi frá Tomma og
opnað Búllur í Hafnarfirði og á Egilsstöðum og
stefnir allt í að fleiri vilji opna.

McDonalds 3 -Tommi 3
Því var einhvern tímann haldið fram að eng-
inn hefði búið til fleiri milljónamæringa í
heiminum en McDonalds. Hver sá sem fengi
viðskiptasérleyfi frá McDonalds ætti vísa ávís-
un á trygg starfslok enda malaði staðurinn

gull hvar sem hann væri settur niður. Stöðunum
fjölgar ár frá ári í heiminum og ekkert lát virðist á
og staðirnir spretta upp sem gorkúlur í sérhverju
landi. Hér á landi reka McDonalds og Tommi jafn-
marga staði í dag, þrjá hvor. Er búist við að Tommi
muni með sama
áframhaldi fjölga
stöðum sínum
verulega og
fylgjast
sam-
keppnisaðilarnir
spenntir með.

MESTA HÆKKUN

ICEX-15 4.476 Fjöldi viðskipta: 261
Velta: 1.494 milljónir

-0,29% 

MESTA LÆKKUN

MARKAÐSFRÉTTIR...
Lántökur ríkisins í janúar til ágúst

2005 lækka samtals um 24 milljarða
króna frá sömu mánuðum í fyrra.

Greiningardeild Landsbankans gerir
ráð fyrir að hagnaður sextán félaga í
Kauphöll Íslands verði samtals 29
milljarðar króna á þriðja ársfjórðungi og
aukist um 65% á milli ára.

Gjaldeyrisforði Seðlabankans jókst
um 12,4 milljarða króna í september og
nam 70,7 milljörðum króna í lok hans.

Landsbankinn gekk í gær frá erlendri
skuldabréfaútgáfu til fimm ára upp á
einn milljarð evra, sem jafngildir rúmlega
73 milljörðum króna. 

Innheimta eignarskatta í janúar til
ágúst jókst töluvert á milli ára, eða um
45 prósent að raungildi. Auknar tekjur
vegna stimpilgjalda skýra aukninguna að
hluta.
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Peningaskápurinn…

Actavis 40,10 +0,00% ...
Bakkavör 42,30 +0,00% ... FL Group 14,00 -1,06% ... Flaga 2,99
-11,28% ... HB Grandi 9,20 +0,00% ... Íslandsbanki 14,45 -
0,69% ... Jarðboranir 21,00 +2,44% ... KB banki 580,00 +0,00%
... Kögun 54,20 -0,73% ... Landsbankinn 21,50 -0,46% ... Marel
64,00 +0,00% ... SÍF 4,47 +0,00% ... Straumur 12,95 -1,15% ...
Össur 85,50 +0,59%

Atlantic Petroleum 2,59%
Jarðboranir 2,44%
Mosaic 0,71%

Flaga -11,28%
Straumur Fjárf.b. -1,15%
FL Group -1,06%

HLUTABRÉF Í ÚRVALSVÍSITÖLU:

Kuoni á Nor›urlöndun-

um hefur keypt sjötíu

prósent í umbo›sa›ila

sínum hér á landi. Fram-

kvæmdastjóri Kuoni á

Íslandi segir kaupin

bo›a auki› frambo› og

sambærilegt ver› og á

Nor›urlöndum.

Kuoni Scandinavia hefur keypt
sjötíu prósenta hlut í Langferðum
ehf. sem verið hefur umboðsaðili
Kuoni hér á landi í á annað ár. 

Tómas Þór Tómasson, fram-
kvæmdastjóri Langferða segir
þetta hafa mikla þýðingu fyrir
starfsemina. Langferðir hafi ver-
ið með umboðssamning við Kuoni,
en alltaf hafi staðið til, ef vel
gengi, að Kuoni myndi kaupa
meirihluta í fyrirtækinu. „Mark-
aðurinn hér er lítill, en mjög
áhugaverður. Við ferðumst mikið
og sláum heimsmetið miðað við
höfðatölu í þessu eins og mörgu
öðru.“ Tómas segir þetta fyrstu
fjárfestingu stórrar ferðaskrif-
stofu í skipulegum ferðum Íslend-
inga til útlanda.

Tómas segir að ferðaframboð
muni aukast í kjölfar kaupanna.
„Þeir eiga leiguflugsferðaskrif-
stofuna Apollo sem er ein af stóru
sólarlandskrifstofunum á Norður-
löndunum. Þeir flytja rúmlega
700 þúsund farþega á ári.“ Hann
segir að þegar sé ráðgert
leiguflug í vetur til Kanaríeyja
sem hefjast mun í janúar og þeg-
ar sé í undirbúningi aukið fram-
boð hefðbundinna sólarlanda-
ferða næsta sumar. „Verðið verð-
ur sambærilegt við það sem

tíðkast á öðrum Norðurlöndun-
um.“ Tómas segir möguleikan á
lægra verði liggja í að fastur
kostnaður í ferðaskrifstofurekstri
sé sameiginlegur og hagkvæmni
stærðar Kuoni muni nýtast ferða-
skrifstofunni hér á landi. 

Kuoni er leiðandi fyrirtæki á
sínu sviði og hefur verið kosið
besti ferðaskipuleggjandi heims
síðustu sjö ár af The World Travel
Awards sem eru eins konar ósk-
arsverðlaun í greininni. 

Kuoni skipuleggur ferðir víða
um heim og segir Tómas að sam-
starfið við Kuoni opni leiðir að

fjölbreyttari ferðum en markað-
urinn hér á landi ráði við. Kuoni
hefur einnig skipulagt ferðir hing-
að til lands. Tómas segir að ekki
hafi verið teknar ákvarðanir um
hvort ferðaskrifstofan hér muni
sjá um þær ferðir. „Það kemur til
greina, en það er allt saman á hug-
myndastigi enn sem komið er.“ 

Kuoni Skandinavia er dóttur-
fyrirtæki Kuoni sem er skráð í
kauphöllinni í Zürich. Hjá fyrir-
tækinu, sem stofnað var árið
1906, vinna átta þúsund manns á
100 skrifstofum. 

haflidi@frettabladid.is

KAUPHÖLL ÍSLANDS [Hlutabréf ]

Kaupir meirihluta
í umboðsaðilanum

TÓMAS ÞÓR TÓMASSON Framkvæmdastjóri Landsferða segir framboð í sólarlanda-
ferðir aukast og fjölbreytnin einnig eftir að ferðaskrifstofan Kuoni Skandinavia ákvað að
kaupa sjötíu prósenta hlut í Landsferðum sem hafa verið umboðsaðili ferðaskrifstofunnar.
Hann segir verðið verða sambærilegt við verð á Norðurlöndum.
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Í dag er Alþjóðlegi 
geðheilbrigðisdagurinn!

„Andleg og líkamleg heilsa yfir æviskeiðið“ 

Geðheilbrigði varðar alla! Kynntu þér 
fjölbreytilega dagskrá inn á landlaeknir.is.

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI Fjármagnstekjuskattur

vegna sölu Símans tæpir

sex milljar›ar.

Einkavæðing Landssíma Íslands
kostar ríkissjóð 750 milljónir
króna. Þar af nemur þóknun til
breska fjármálafyrirtækisins
Morgan Stanley, sem var ráðgjafi

einkavæðingarnefndar við söluna,
696 milljónum króna. Alls er
kostnaður vegna einkavæðingar-
verkefna á árinu áætlaður 777
milljónir króna. 

Þetta kemur fram í frumvarpi
um fjáraukalög sem fjármálaráð-
herra lagði fram á Alþingi í gær.

Síminn var seldur í sumar á
66,7 milljarða króna. Söluhagnað-

ur ríkisins er hins vegar 57,5
milljarðar króna að því er fram
kemur í frumvarpinu. Hagnaður-
inn er fundinn út með því að
draga bókfærð verðmæti símans,
um 9,2 milljarða króna, frá sölu-
verðinu. Þá þarf ríkið að greiða
tíu prósent fjármagnstekjuskatt
af hagnaðinum eða um 5,75 millj-
arða króna. – bg

Símasalan kosta›i 750 milljónir
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           KB ERLEND HLUTABRÉF er tilvalinn kostur fyrir flá sem

vilja fjárfesta í hlutabréfum traustra erlendra fyrirtækja en

horfa fyrst og fremst til ávöxtunar í íslenskum krónum. Vi›

st‡ringu sjó›sins er lög› sérstök áhersla á a› draga markvisst

úr gjaldmi›laáhættu. Kynntu flér máli› á kbbanki.is

KB ERLEND HLUTABRÉF

KB Erlend
hlutabréf

11,5%

3,8%

Heimsvísitala
hlutabréfa, MSCI

*Samkv. www.sjodir.is m.v. 30. sept.

hækkun frá áramótum

11,5%*

Hækkun frá áramótum m.v. 30. sept.

KB ERLEND HLUTABRÉF er fjárfestingarsjó›ur skv. lögum nr. 30/2003, um ver›bréfasjó›i og fjárfestingarsjó›i.
Rekstrarfélag sjó›sins er Rekstrarfélag Kaupflings banka hf. Fjárfestingarsjó›ur telst vera áhættusamari fjárfesting
en ver›bréfasjó›ur skv. lögunum. Meiri áhætta fjárfestingarsjó›s er fólgin í r‡mri fjárfestingarheimildum sem geta
m.a. leitt til minni áhættudreifingar en í ver›bréfasjó›i. Nánari uppl‡singar um framangreint má nálgast í útbo›sl‡singu
e›a útdrætti úr útbo›sl‡singu sjó›sins í útibúum KB banka e›a á www.kbbanki.is.
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Lækkar mest frá áramót-

um

Ekkert félag hefur lækkað meira í
Kauphöll Íslands frá áramótum en
hátæknifyrirtækið Flaga Group
sem hefur lækkað um 51 prósent.
Í gær féll gengi hlutabréfa í Flögu
um ellefu prósent.

Frá síðustu mánaðamótum hef-
ur Flaga lækkað um sautján pró-
sent í aðeins sex milljóna króna
viðskiptum.

Bogi Pálsson, starfandi stjórn-

arformaður Flögu, var spurður
hvort örvænting hefði gripið um
sig meðal fjárfesta: „Ekki held ég
það. Það hefur verið lítið flot á
bréfum og einhverjir minni hlut-
hafar verið að losa. Stærri hlut-
hafar hafa hins vegar haldið sínu.“

Miklar breytingar urðu á yfir-
stjórn félagsins fyrr á árinu þegar
bæði forstjóri og aðstoðarforstjóri
létu af störfum auk annarra lykil-
starfsmanna. Félagið tapaði einni
milljón dala á fyrri hluta árs. - eþa

Lækkun olíuver›s skek-

ur marka›inn.
Norrænu hlutabréfamarkaðirnir
lækkuðu hratt í gær. Norski hluta-
bréfamarkaðurinn var í frjálsu
falli og lækkaði um tæp fjögur
prósent sem er mesta lækkun sem
sést hefur í langan tíma. Mark-
aðsvirði Statoil, sem er stærsta
fyrirtækið í norsku Kauphöllinni,
lækkaði um sextíu milljarða eða
fimm prósent. Norsk Hydro lækk-
aði einnig um tæp fimm prósent.

Norski markaðurinn er mjög
háður þróun olíuverðs sem hefur
ekki verið lægra í meira en tvo
mánuði eftir að það fór hæst í sjö-
tíu dali á tunnu fyrir fáeinum vik-
um.

Ivar Strompdal hlutabréfasér-
fræðingur telur að norski mark-
aðurinn, sem hefur hækkað lát-
laust frá byrjun árs 2003, hafi
náð toppnum. Hann segir í sam-
tali við Dagens Næringsliv að
hann búist við að aðalhlutabréfa-
vísitalan, sem fór hæst í 330 stig,
fari niður í 300 stig fyrir lok árs-
ins og biður almenning um að
fara varlega í öll hlutabréfakaup. 

Dönsku, finnsku og sænsku
kauphallarnir lækkuðu einnig en
þó minna en sú norska, enda
minna um skráð olíufyrirtæki
þar. Finnski markaðurinn lækk-
aði um 1,5 prósent en sá danski
um eitt prósent. Aðalvísitalan í
Svíþjóð lækkaði um 1,15 pró-
sent. ■

Flaga fellur áfram

Miklar lækkanir í Noregi



> Við hrósum ...

... Körfuknattleikssambandi Íslands fyrir að
styrkja gott málefni með því að gefa allan
ágóðann af leikjunum í Meistarakeppninni
um helgina til
foreldrafélags barna
með axlarklemmu.
Það er alltaf
ánægjulegt þegar
íþróttahreyfingin
leggur góðu málefni
lið með þessum hætti. 

Heyrst hefur ...
... að Valsmennirnir Guðmundur
Benediktsson og Sigþór Júlíusson séu að
íhuga það alvarlega að leggja skóna á
hilluna en báðir fengu endurnýjaða
lífdaga á Hlíðarenda í sumar eftir mögur
ár í Vesturbænum þar á undan.
Guðmundur átti frábært tímabil og
Sigþór stóð fyrir sínu og þetta verður því
mikill missir fyrir bikarmeistarana.

sport@frettabladid.is
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> Við vonum ...

.... að íslenska landsliðið í
knattspyrnu standi sig vel gegn

sterku liði Póllands í dag.
Það vantar marga góða
leikmenn í íslenska liðið
og því fá margir óreyndir
leikmenn tækifæri til
þess að sanna hvað í
þeim býr. 

Arnór Atlason, Sigfús Sigurðsson og
þjálfarinn Alfreð Gíslason í Magdeburg,
slógu nýtt met í þýsku úrvalsdeildinni í
handbolta með 23ja marka sigri á
botnliði Wilhelmshavener HV í fyrra-
kvöld, 45-22. Arnór fékk loksins tæki-
færi í liði Magdeburg og skoraði sjö
mörk og Sigfús skoraði þrjú.
Magdeburg jafnaði met Kiel sem sigraði
Pfullingen einnig með 23ja marka mun,
48-25, fyrir tveimur árum.

„Ég spilaði allan leikinn, lengst af sem
leikstjórnandi en síðasta korterið fór ég
í hornið til að leysa Stefan Kretzschmar
af hólmi en hann var hvíldur fyrir meist-
aradeildina. Ég hef ekki verið þekktur
sem liprasti hornamaður í heimi en ég
skoraði samt tvö mörk úr horninu,“
sagði Arnór í samtali við Fréttablaðið.

Hann missti algjörlega af undirbúningi
Magdeburg fyrir leiktíðina þar sem
hann var upptekinn með íslenska U21
árs landsliðinu á heimsmeistaramótinu
í Ungverjalandi. Þar sem samkeppnin í
liðinu er hörð hefur Arnór þurft að
verma varamannabekkinn í haust og
stundum þurft að horfa á leikina úr
stúkunni.

„Mér var auðvitað tjáð að ég væri
framtíðarleikmaður. Ég vil
samt sem áður láta
að mér kveða
þótt ég sé
hálfgerð vara-
skeifa eins og
er og þess
vegna var gott að fá tækifærið
gegn Wilhelmshavener og sýna

þeim hvað ég get. Sigfús spilaði einnig
mjög vel í vörninni en hann tekur minni
þátt í sóknarleiknum en skoraði samt

þrjú mörk,“ sagði Arnór.

Alfreð Gíslason sagði við Frétta-
blaðið á dögunum að þetta yrði
líklega hans síðasta tímabil sem
þjálfari Magdeburg. „Það kemur

okkur ekkert við hvað Alfreð ger-
ir. Við ræðum þetta ekkert

innan liðsins. Alfreð nýt-
ur mikillar virðingar

og hann sinnir
vinnu sinni alveg

hundrað prós-
ent,“ sagði

Arnór.

ARNÓR ATLASON HJÁ MAGDEBURG: LEYSTI KRETZSCHMAR AF HÓLMI Í HORNINU

Arnór, Sigfús og Alfre› slógu met
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Nýtt lið sem hleypur inn á völlinn
FÓTBOLTI „Undirbúningurinn hefur
ekki verið upp á það besta. Það
vantar marga lykilmenn og nán-
ast nýtt lið sem hleypur inn á völl-
inn. Flestir leikmannanna eru
ungir að árum og að stíga sín
fyrstu skref og oft ná þeir að spila
upp fyrir sig í svona leikjum,“
sagði Ásgeir Sigurvinsson, lands-
liðsþjálfari Íslands, við Frétta-

blaðið eftir seinni æfingu lands-
liðsins í gær. 

Pólverjar hafa komið allra liða
mest á óvart í undankeppni HM
en þeir mæta Englendingum í
hreinum úrslitaleik í 6. riðli á Old
Trafford á miðvikudaginn um
sæti á HM. 

Indriði Sigurðsson tók þátt í
síðari æfingu landsliðsins í Varsjá
í gær en hann sleppti þeirri fyrri
vegna veikinda. Að sögn Ásgeirs
verður Indriði með í leiknum í
dag. Þá sagði Ásgeir að líklega fái
allir leikmenn hópsins að spreyta
sig en í honum eru tveir nýliðar,
þeir Daði Lárusson og Sölvi Geir
Ottesen.

Ásgeir vildi ekki gefa upp hver
yrði fyrirliði Íslands gegn Pól-
landi en samkvæmt heimildum

Fréttablaðsins mun Brynjar
Björn Gunnarsson bera fyrirliða-
bandið í fyrsta sinn.

„Við förum varlega inn í leik-
inn og spilum frekar aftarlega og
leggjum áherslu á agaðan varnar-
leik. Ég hef enga trú á öðru en Pól-
verjar stilli upp sínu sterkasta liði
enda leikurinn mikilvægur undir-
búningur fyrir Englandsleikinn.
Pólska knattspyrnulandsliðið er
gríðarlega vinsælt um þessar
mundir hér í Póllandi sem er auð-

vitað í takt við árangur liðsins en
þeir eru langt komnir á HM,“
segir Ásgeir.

Ásgeir og Logi Ólafsson til-
kynna byrjunarliðið í dag en sem
kunnugt er vantar átta leikmenn,
þar á meðal alla þrjá sem leika í
ensku úrvalsdeildinni, þá Eið
Smára Guðjohnsen, Hermann
Hreiðarsson og Heiðar Helguson.
Þá er aðalmarkvörður Íslands,
Árni Gautur Arason, fjarverandi. 

thorsteinngunn@frettabladid.is

Brynjar Björn Gunnarsson ver›ur fyrirli›i Íslands sem mætir Póllandi í vináttulandsleik í Varsjá í dag

klukkan flrjú. Indri›i Sigur›sson hefur jafna› sig af veikindum og ver›ur einnig me›.

VVALUR - POTSDAMALUR - POTSDAM
Sunnudaginn 9. októberSunnudaginn 9. október

kl.14.00 á Laugarkl.14.00 á Laugardalsvellidalsvelli
ALLIR Á VÖLLINNALLIR Á VÖLLINN

Kringlunni

LÍKLEGT BYRJUNARLIÐ:
Markvörður: Kristján Finnbogason.
Vörn: Kristján Örn Sigurðsson, Auðun
Helgason, Stefán Gíslason og Indriði
Sigurðsson.
Miðjumenn: Brynjar Björn Gunnarsson
og Kári Árnason. Framar á miðjunni
Grétar Rafn Steinsson, Gylfi Einarsson
og Arnar Þór Viðarsson. 
Framherji: Hannes Þ. Sigurðsson.

FYRIRLIÐASKIPTI Brynjar Björn
Gunnarsson mun bera fyrirliðabandið í
stað Eiðs Smára í leiknum í dag.

■ ■ LEIKIR
� 19.00 Þór og ÍR mætast á Akureyri

í DHL-deild karla í handbolta.

� 19.15 Fylkir og Afturelding eigast
við í DHL-deild karla í handbolta.

� 20.00 Selfoss og HK mætast í á
Selfossi í DHL-deild karl í handbolta.

■ ■ SJÓNVARP
� 07.00 Olíssport á Sýn. Þátturinn er

endursýndur þrisvar sinnum til
klukkan 09.00.

� 17.45 Landsleikur í knattspyrnu á
Sýn. Leikur Íslands og Póllands
sýndur beint.

� 19.55 Meistaradeild Evrópu á Sýn.
Fréttir af leikmönnum og liðum í
Meistaradeildinni.

� 20.55 NFL-tilþrif á Sýn.

HVAÐ? HVENÆR? HVAR? 

4 5 6 7 8 9 10
Föstudagur

OKTÓBER

Sven Göran Eriksson í vandræðum:

FÓTBOLTI Rio Ferdinand og John
Terry verða miðvarðarparið í
enska landsliðinu sem mætir
Austurríki á Old Trafford á
morgun í undankeppni HM, en
Sol Campbell þarf að dúsa á
varamannabekknum.

Sven Göran Eriksson, lands-
liðsþjálfari Englendinga, hefur í
fyrsta skipti í langan tíma alla
þessa þrjá varnarmenn heila
heilsu og þarf að gera upp á
milli þeirra. Ferdinand hefur

verið gagnrýndur fyrir frammi-
stöðu sína í haust en þrátt fyrir
það heldur Eriksson tryggð við
hann.

David Beckham og Michael
Owen hafa jafnað sig af meiðsl-
um og æfðu með enska landslið-
inu í gær og verða með á morg-
un. Talið er að Peter Crouch,
framherji Liverpool, verði í
fremstu víglínu með Michael
Owen en Wayne Rooney er í
leikbanni.

Tekur Ferdinand fram yfir Campbell

Átta liða úrslit Hópbílabikars kvenna í körfubolta:

Haukastúlkur í undanúrslitin
KÖRFUBOLTI Haukastúlkur eru
komnar í undanúrslit Hópbílabik-
ars kvenna eftir 24 stiga sigur á
nýliðum Breiðabliks, 76-52, á Ás-
völlum en Blikar höfðu unnið fyrri
leikinn með átta stigum. 

Blikar voru vel inn í leiknum
framan af Haukar áttu góðan
sprett í lok fyrri hálfleiks sem kom
þeim 12 stigum yfir fyrir hlé, 37-
25, og gerðu síðan endanlega út um
leikinn með því að skora 10 stig í
röð í lok þess þriðja. Haukar unnu
að lokum með 24 stiga mun og þar
með einvígið samanlegt með 16
stigum.

Pálína Gunnlaugsdóttir átti mjög góðan
dag hjá Haukum, skoraði 19 stig, stal 6
boltum og gaf 5 stoðsendingar, Kristrún
Sigurjónsdóttir var með 15 stig, 7 fráköst
og 5 stolna og Hanna Hálfdanardóttir
skoraði 14 stig og tók 5 fráköst. Þá má

ekki gleyma þætti Sigrúnar Ámundadóttur
sem skoraði 13 stig. Hauka þurftu því að-
eins 8 stig frá Keshu Tardy sem tók þá 10
fráköst. Hjá Breiðabliki var Jessalyn Dev-
eny með 24 stig, 8 fráköst og 4 stoðsend-
ingar, Freyja Sigurjónsdóttir skoraði 9 stig
og Efemía Sigurbjörnsdóttir skoraði 7 stig.

PÁLÍNA ALLT Í ÖLLU Pálína Gunnlaugs-
dóttir tók á sig meiri ábyrgð í fjarveru
Helenu Sverrisdóttur. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM
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50% afsláttur
af öllum tækjum.
Rýmum fyrir nýjum vörum.
50% afsláttur af eldri vörum
Erotica Shop • Hverfisgata 82
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Meistararnir mætast í Keflavík

KÖRFUBOLTI Góðgerðaleikir KKÍ
fara fram á sunnudaginn en þar
mætast Íslands- og bikarmeistar-
ar karla og kvenna í Meistara-
keppninni en sú venja hefur skap-
ast að ágóði leikjanna rennur til
góðgerðarmála. Að þessu sinni er
það Foreldrafélag barna með axl-
arklemmu sem fær að njóta góðs
af leikjunum. 

Sigrún Sigmarsdóttir, formað-
ur foreldrafélagsins, segir pen-
ingana sem renna til félagsins
koma sér sérstaklega vel. „Þetta
skiptir okkur miklu máli því fé-
lagið hefur ekki verið sérstaklega
sýnilegt til þessa, enda félagið fá-
mennt og frekar lítið. En við ætl-
um að nota peningana til þess að
setja upp aðgengilega heimasíðu
þar sem foreldrar barna með axl-
arklemmu geta leitað sér upplýs-
inga.“

Sverrir Sverrisson, þjálfari
kvennaliðs Keflavíkur og leik-
maður karlaliðsins, á von á erfið-
um leikjum. „Að mínu mati eru
báðar þessar viðureignir mjög at-

hyglisverðar því þarna mætast að
mínu mati sterkustu lið landsins
um þessar mundir. Stundum hafa
orðið miklar breytingar á leik-
mannahópum liðanna milli ára en
að þessu sinni hafa þeir haldist
nánast óbreyttir. Þannig að þetta
verða örugglega jafnir og spenn-
andi leikir.“

Ómar Rafnsson, formaður
KKÍ, á von á skemmtilegu körfu-
boltatímabili en það hefst form-
lega með þessum tveimur leikj-
um.

„Ég finn fyrir miklum meðbyr
með körfuboltahreyfingunni. Sér-
staklega í unglingastarfi hjá fé-
lögunum sem er að alltaf að bæta
gæði íslensks körfubolta. Ung-
lingalandsliðin hafa náð frábær-
um árangri og við erum nú eina
Norðurlandaþjóðin í karlaflokki
sem á landslið í A-deild og það
segir mikið um það góða starf sem
unnið hefur verið á undanförnum
árum. Við höfum líklega aldrei átt
fleiri atvinnumenn í körfubolta en
núna og það sýnir hversu langt er
hægt að ná ef menn eru tilbúnir til

þess að leggja mikið á sig.“
Báðir leikirnir fara fram á

heimavelli Íslandsmeistaranna í
karla- og kvennaflokki, í Keflavík. 

magnush@frettabladid.is

HEFUR LOKIÐ KEPPNI Birgir Leifur mun
ekki taka þátt á lokamóti Áskorenda-
mótaraðarinnar í golfi.

Birgir Leifur Hafþórsson:

Kemst ekki inn
á lokamóti›
GOLF Birgir Leifur Hafþórsson,
kylfingur úr GKG, tekur ekki þátt
í lokamótinu á Áskorendamóta-
röðinni í golfi sem hefst á
Tenerife á Kanaríeyjum í dag.
Ástæðan er sú að mótið er sameig-
inlegt fyrir evrópsku mótaröðina
og Áskorendamótaröðina og fleiri
kylfingar ofar á styrkleikalistan-
um sem ganga fyrir en Birgir
Leifur er fimmtándi á varalista.

Birgir Leifur tekur næst þátt í
öðru stigi fyrir evrópsku móta-
röðina í næsta mánuði á Spáni en
hann var aðeins einu höggi frá því
að tryggja sér fullan þátttökurétt
inn á evrópsku mótaröðina í fyrra.

- þg

Meistarakeppni KKÍ fer fram á sunnudaginn en flar mætast Keflavík og Njar›-

vík í karlaflokki en Keflavík og Haukar í kvennaflokki.

STYRKÞEGAR MEISTARA-
KEPPNI KKÍ
1995: Samtök krabbameinssjúkra
barna
1996: Jafningjafræðsla framhaldsskól-
ana
1997: Neistinn – styrktarfélag hjart-
veikra barna
1998: FSBU – foreldrafélag sykursjúkra
barna
1999: LAUF – landssamtök áhugafólks
um flogaveiki
2000: Samtök barna með tourett heil-
kenni
2001: PKU – Samtök foreldra barna
með efnaskiptasjúkdóma
2002: Foreldrafélag geðsjúkra barna og
unglinga
2003: Einstök börn
2004: MND-félagið
2005: Foreldrafélag barna með axl-
arklemmu

Hva› er axlar-
klemma?

Axlarklemma getur myndast
þegar ljósmóðir þarf að taka á
móti barni með miklu afli. Oft
stendur á öxlum barnsins og við
það getur myndast mikil spenna
sem getur valdið tauga-
skemmdum.

Börn geta lamast í hand-
leggjum til skamms tíma en
oftast nær gengur lömunin til
baka. Í sumum tilfellum þurfa
börnin að glíma við tauga-
skemmdir sem erfitt er að
lækna og þurfa oft að gangast
undir kostnaðarsamar aðgerðir
sem ekki er hægt að fram-
kvæma hérlendis.

JEB IVEY OG
SVERRIR
SVERRISSON
Jeb Ivey, sem
fór frá Fjölni
fyrir skömmu
og gekk til
liðs við
Njarðvík, og
Sverrir Sverr-
isson takast
hér á um
bikarinn sem
keppt verður
um á sunnu-
dag.
FRÉTTABL./VALLI





























VIÐ TÆKIÐ Bergsteinn Sigurðsson er feginn að sjónvarpsstöðvar átta sig á gildi góðs gríns

17.05 Leiðarljós 17.50 Táknmálsfréttir 18.00
Tobbi tvisvar (6:26) 18.25 Villt dýr (2:26) 

SKJÁREINN

12.20 Neighbours 12.45 Í fínu formi 2005
13.00 Perfect Strangers  13.25 George Lopez
(2:24) 13.55 Punk'd (1:8) (e) 14.20 Jag
(23:24) (e) 15.05 LAX (10:13) 16.00 Barna-
tími Stöðvar 2 17.20 Simpsons 18.05
Neighbours

SJÓNVARPIÐ

22.15

TORN CURTAIN

▼

Bíó

00.10

HEIST

▼

Bíó

19.30

IDOL EXTRA 2005/2006

▼

Tónlist

23.00

BATTLESTAR GALACTICA

▼

Spenna

17.45

PÓLLAND – ÍSLAND 

▼

Fótbolti

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 

18.30 Fréttir Stöðvar 2 
19.00 Ísland í dag 
19.35 The Simpsons 9 
20.00 Arrested Development (9:22) Einn besti

gamanþáttur síðari ára. 
20.30 Idol Sjtörnuleit 3 (2:45) (Áheyrnarpróf)

Í öðrum þættinum höldum við áfram
að fylgjast með hvernig þátttakendum
gekk í höfuðborginni. 

21.20 Two and a Half Men (23:24) Gaman-
myndaflokkur. 

21.45 Entourage (6:8) (Viðhengi) Gaman-
þáttaröð.

22.10 Blue Collar TV (6:32) (Grínsmiðjan)
Bráðskemmtilegir grínþættir .

22.35 In Hell (The Savage) (Í helvíti) Hörku-
spennandi hasarmynd af bestu gerð.
Stranglega bönnuð börnum. 

0.10 Heist (Stranglega bönnuð börnum)
1.55 Concpiracy (Bönnuð börnum) 3.25
Predator (Stranglega bönnuð börnum) 5.10
Fréttir og Ísland í dag 6.30 Tónlistarmynd-
bönd frá Popp TíVí 

0.20 Píanóleikarinn 2.45 Kvöldstund með
Jools Holland 3.50 Formúla 1 

18.30 Ungar ofurhetjur (20:26) 
19.00 Fréttir, íþróttir og veður 
19.35 Kastljósið
20.10 Latibær
20.40 Í hjartastað (Into My Heart) Bandarísk

bíómynd frá 1998. Tveir æskuvinir fara
saman í háskóla og hitta unga konu á
bar. Annar þeirra giftist henni en eftir
mislukkuð sambönd og slæmt hjóna-
band stígur hinn hliðarspor með
henni.

22.15 Glufa á járntjaldinu (Torn Curtain)
Spennumynd frá 1966 eftir meistara
Alfred Hitchcock. Bandarískur vísinda-
maður fer á ráðstefnu í Noregi ásamt
aðstoðarkonu sinni og unnustu. Henni
þykir hann haga sér grunsamlega og
eltir hann. 

23.25 Weeds (1:10) 23.55 HEX (1:19) 0.45
David Letterman 1.30 David Letterman 

18.30 Fréttir Stöðvar 2 
19.00 Laguna Beach (1:11) Einn ríkasti og fal-

legasti strandbær veraldar og Sirkus er
með ótakmarkaðanaðgang að 8
moldríkum ungmennum sem búa þar. 

19.30 Idol extra 2005/2006 Í Idol Extra er
að finna allt það sem þig langar til að
vita um Idol-stjörnuleitina. Viðtöl við
keppendurna, fylgst er með þeim á
æfingum og allt það sem gerist bak
við tjöldin færð þú að sjá hér á Sirkus. 

20.00 Joan Of Arcadia (14:23) 
20.50 Tru Calling (15:20) 
21.40 Super Size me Mögnuð mynd sem

vakti heimsathygli þegar hún var
frumsýnd á Sundance
kvikmyndahátíðinni.

23.00 Battlestar Galactica 23.50 Íslenski
bachelorinn (e) 0.45 Tvöfaldur Jay Leno (e)
2.15 Óstöðvandi tónlist 

18.30 Íslenski bachelorinn (e) Íslendingar
hafa fylgst grannt með bandarísku
Bachelor-þáttaröðunum og nú er
komið að því að gera íslenska útgáfu
af þáttunum. 

19.20 Þak yfir höfuðið Umsjón hefur Hlynur
Sigurðsson.

19.30 The King of Queens (e) 
20.00 Charmed Bandarískir þættir um þrjár

fagrar og kyngimagnaðar örlaganornir. 
20.45 Complete Savages Það er hrekkjavaka

og Nick og T.J. fara saman á stjá.
21.15 Ripley's Believe it or not! 
22.00 The Jamie Kennedy Experiment Grínar-

inn Jamie K veiðir fólk í gildru og kvik-
myndar með falinni myndavél. 

22.30 Dirty Sanchez Í þættinum kynnumst við nýj-
um fleti á því hvað sársauki getur verið.

17.35 Cheers – 7. þáttaröð 18.00 Upphitun

6.00 Some Girl (B. börnum) 8.00 David
Bowie: Sound and Vision 10.00 Fun and Fancy
Free 12.00 Beverly Hills Cop 14.00 David
Bowie: Sound and Vision 16.00 Fun and Fancy
Free 18.00 Beverly Hills Cop 20.00 Some
Girl Dramatísk og gamansöm kvikmynd.
22.00 40 Days and 40 Nights Rómantísk
gamanmynd. 0.00 High Crimes (Str. b. börn-
um) 2.00 Half Past Dead (Str. b. börnum)
4.00 40 Days and 40 Nights (B. börnum)

OMEGA E! ENTERTAINMENT

12.00 E! News 12.30 Gastineau Girls 13.00 The E! True
Hollywood Story 14.00101 Most Starlicious Makeovers 15.00E!
Entertainment Specials 16.00Style Star 16.30Style Star 17.00Kill
Reality 18.00 E! News 18.30 The Soup UK 19.00 The E! True
Hollywood Story 20.00 101 Most Starlicious Makeovers 21.00
Rich Kids: Cattle Drive 22.00 Wild On Tara 22.30 Wild On Tara
23.00 E! News 23.30 The Soup UK 0.00 Rich Kids: Cattle Drive
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 

0.10 K-1

19.55 UEFA Champions League Fréttir af leik-
mönnum og liðum í Meistaradeild
Evrópu.

20.25 Gillette-sportpakkinn 
20.55 NFL-tilþrif Svipmyndir úr leikjum helg-

arinnar í ameríska fótboltanum.
21.25 Motorworld Kraftmikill þáttur um allt

það nýjasta í heimi akstursíþrótta. 
21.55 Mótorsport 2005 Ítarleg umfjöllun um

íslenskar akstursíþróttir. Umsjónar-
maður er Birgir Þór Bragason.

22.30 NBA – Bestu leikirnir (Chicago Bulls –
Celtics 1986)Boston Celtics og
Chicago Bulls mættust í úrslitakeppni
Austurdeildarinnar árið 1986. 

17.15 Olíssport    17.45 Landsleikur í knatt-
spyrnu

STÖÐ 2 BÍÓ

Í hvaða kvikmynd hljómaði þessi setning:

ÚR BÍÓHEIMUM

Svar:
vLarry Limpton í kvikmyndinni Mannhattan
Murder Mystery árið 1993

„I haven't been on my treadmill for
weeks. 572 weeks – that's 11 years. „

RÚV og Stöð 2 eiga hrós skilið fyrir
að átta sig á gildi þess að hafa gott
grín á dagskrá á haustin. Fyrst skal
nefna Stelpurnar; einhverja hressi-
legustu innkomu í íslenskri sjón-
varpsþáttagerð í háa herrans tíð. Sýn-
ir að það er hægt að gera góða
„sketch“ þætti (tillögur að góðri þýð-
ingu óskast) hér á landi. Of lengi var
ástæða til að óttast hið gagnstæða og
að Fóstbræður væru undantekningin
sem sannaði regluna.
Bresku gamanþættirnir Little Britain
hófu aftur göngu sína á RÚV á mið-
vikudagskvöld og það er ástæðulaust
að sífra yfir vetrardagskránni ef
næstu þættir eru jafn góðir og sá
fyrsti. Hárbeitt samfélagskrítík, í

bland við uppsöluhúmor sem
Monty Python væru fullsæmd-
ir af, klikkar ekki. Þá má líka
hlakka til Arrested Develop-
ment á föstudagskvöldum á
Stöð 2, sennilega best skrif-
uðu gamanþáttum síðan
The Office, þar sem raun-
veruleikaþættir eru dregn-
ir sundur og saman í háði. 
Vel á minnst, tveir íslenskir
raunveruleikaþættir voru á
dagskrá í gærkvöldi: Ástar-
fleyið og Piparsveinninn
(fellst ekki á orðskrípið sem
þátturinn er kynntur und-
ir). Í sjálfu sér ber að
fagna öllu framtaki sem

stuðlar að útivist og persónulega
held ég að úr sér gengnar

hugmyndir á borð við
raunveruleikaþætti séu
ekki til annars fallnar,
þótt framleiðslan sé ís-
lensk. Skipaútgerð í Tyrk-
landi og piparsveinn í
kvennabúri eiga líka
sáralítið skylt við þann
raunveruleika sem ég
á að venjast. Fer frek-
ar út á leigu næsta
fimmtudagskvöld og

næ mér í Foxtrot, þar
má alltént sjá Valdimar
Örn Flygerning í bana-
stuði.

8.00 Sherwood Craig 8.30 Um trúna og tilveruna
9.00 Maríusystur 9.30 Blandað efni 10.00 Joyce
Meyer 10.30 T.D. Jakes 11.00 Robert Schuller
12.00 Samverustund (e) 13.00 Joyce Meyer 13.30
Blandað efni 14.30 Ron Phillips 15.00 Kvöldljós
16.00 Joyce Meyer 16.30 Blandað efni 17.00 Dr.
David Cho 17.30 Freddie Filmore 18.00 Mack
Lyon 18.30 Joyce Meyer 19.00 CBN fréttastofan –
fréttir á ensku 20.00 Vatnaskil Hvítasunnukirkjan
Fíladelfía 21.00 Mack Lyon Í leit að vegi Drottins
21.30 Acts Full Gospel 22.00 Joyce Meyer 22.30
Blandað efni 23.00 CBN fréttastofan – fréttir á
ensku 0.00 Miðnæturhróp 0.30 Nætursjónvarp
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Af uppsölum og raunveruleikafláttum

ENSKI BOLTINN

▼

▼

▼

▼

14.00 Portsmouth Newcastle frá 01.10 16.00
Arsenal – Birmingham frá 02.10 18.00 Að
leikslokum (e) 

19.00 Upphitun
19.30 Stuðningsmannaþátturinn „Liðið mitt“ (e) 
20.30 Upphitun (e) 
21.00 Að leikslokum (e) 
22.00 Stuðningsmannaþátturinn „Liðið mitt“ (e) 

23.00 Upphitun (e) 23.30 Dagskrárlok

▼
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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

12.20 Fréttir 12.45 Veður 12.57 Dánarfregnir
13.00 Van Morrison í sextíu ár 14.03 Útvarps-
sagan 14.30 Hálftíminn 15.03 Útrás 16.13
Fimm fjórðu 17.03 Víðsjá 18.00 Fréttir 

18.25 Spegillinn 18.50 Dánarfregnir 19.00
Lög unga fólksins 19.30 Útrás 20.30 Kvöld-
tónar 21.00 Borgarsögur 21.55 Orð kvöldsins
22.15 Pipar og salt 23.00 Kvöldgestir 

0.10 Útvarpað á samtengdum rásum

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 

10.00 Fréttir 10.03 Brot úr degi 12.03 Hádeg-
isútvarp 12.20 Hádegisfréttir 12.45 Poppland
16.00 Fréttir 16.10 Dægurmálaútvarp Rásar 2
18.00 Kvöldfréttir 18.24 Auglýsingar

18.25 Spegillinn 19.00 Sjónvarpsfréttir og
Kastljósið 20.00 Popp og ról 22.00 Fréttir 

22.10 Næturvaktin 0.00 Fréttir 

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 7.30 Morgunvaktin
9.05 Óskastundin 9.50 Leikfimi 10.13 Sagna-
slóð 11.03 Samfélagið í nærmynd 12.00
Fréttayfirlit 12.03 Hádegisútvarp

TALSTÖÐIN FM 90,9

12.15 Hádegisútvarpið – Fréttatengt efni.
13.01 Hrafnaþing 14.03 Birta 15.03 Allt og
sumt 17.59 Á kassanum. 18.30 Fréttir Stöðvar
2 19.00 Ísland í dag 

19.30 Úrval úr Morgunútvarpi e. 20.00
Margrætt e. 21.00 Á kassanum e. 21.30 Há-
degisútvarpið e. 22.00 Úrval úr Allt & sumt e.
23.00 Hrafnaþing e. 0.00 Birta e. 1.00

Margrætt e. 2.00 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.

0.10-6.00 Ljúfir næturtónar 1.00 Fréttir 1.03
Veður 2.00 Fréttir 4.30 Veður 5.00 Fréttir 6.00
Fréttir 6.05 Einn og hálfur 7.30 Morgunvaktin
8.30 Einn og hálfur með Gesti Einari 

8.00 Arnþrúður Karlsd. 10.00 Rósa Ingólfsdótt-
ir 11.00 Bláhornið 12.25 Meinhornið 13.00
Ylfa Lind 14.00 Kjartan G. Kjartansson 15.00

Hildur Helga 17.00 Gústaf Nielsson 18.00
Meinhornið 19.00 Bláhornið 20.00 Arnþrúður
Karlsdóttir 22.00 Rósa Ingólfsdóttir 23.00
Kjartan G. Kjartansson 0.00 Hildur Helga 2.00
Gústaf Nielsson 3.00 Rósa Ingólfsdóttir 4.00
Kjartan G. Kjartansson 5.00 Arnþrúður Karlsd.

N‡tt Ísland í dag

Dægurmálaþátturinn Ísland í dag er
nú í breyttri mynd. Svanhildi Hólm
Valsdóttur, sem verið hefur umsjónar-
maður þáttarins um nokkurt skeið,
hefur borist liðsauki því sjónvarps-
fólkið Brynja Þorgeirsdóttir, Inga Lind
Karlsdóttir, Egill Helgason og Þor-
steinn J. Vilhjálmsson munu slást í lið
með henni. Fimmmenningarnir munu
fara yfir málefni líðandi stundar;
draga upp skýra og gjarnan annars
konar mynd af Íslandi í dag. Breyttar
áherslur og efnisval setja svip sinn á
þáttinn og munu föstudagsþættirnir
verða klukkutímalangir.

VIÐ MÆLUM MEÐ...

Stöð 2 kl. 19.00
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Heillar hann stúlkurnar upp úr skónum? Fylgstu me›!

Alltaf á fimmtudögum!

Íslenski bachelorinn
fim
kl.20

bjó›a upp á íslenska bachelorinn

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 Tournament Fild-
erstadt15.30Tennis: WTA Tournament Filderstadt 17.00Rhythmic Gymnastics:
World Championship Baku Azerbaijan 18.00 Football: World Cup Germany
20.00 Football: Top 24 Clubs 20.30 TNA Wrestling: USA 21.00 TNA Wrestling:
USA21.30 Xtreme Sports: Yoz Xtreme 22.00 Xtreme Sports: LG Action Sports
23.00 Football: Top 24 Clubs

BBC PRIME
12.00 Two Thousand Acres of Sky 13.00 Teletubbies Everywhere 13.10 Little
Robots 13.20 Andy Pandy 13.25 William's Wish Wellingtons 13.30 Boogie
Beebies13.45 Fimbles14.05 Tikkabilla14.35 50/5015.00 Location, Location,
Location15.30 Ready Steady Cook 16.15 The Weakest Link 17.00 Holby City
18.00The Life of Mammals 19.00French and Saunders 19.30Manchild20.00
I'm Alan Partridge 20.30 Sweet Revenge 22.15 Sparkhouse23.05 A History of
Britain 0.05 Terry Jones' Medieval Lives 0.35 Landscape Mysteries 1.05 Spain
on a Plate 1.35 Make Italian Your Business 

NATIONAL GEOGRAPHIC 
12.00Capturing the Killer Croc 13.00When Expeditions Go Wrong: Family Adrift
14.00 In the Womb 15.00 In the Womb 16.00 Seconds from Disaster: Derail-
ment At Eschede 17.00 Paranormal?: Ufos 18.00 Capturing the Killer Croc *liv-
ing Wild* 19.00 When Expeditions Go Wrong: Lost in the Jungle 20.00 When
Expeditions Go Wrong: Lost in Space 21.00 Wetback *no Borders* *premiere*
22.30 When Expeditions Go Wrong: Climber Hostages 23.30 When Ex-
peditions Go Wrong: Lost in Space 0.30 Running for Freedom: Farid's Story

ANIMAL PLANET 
12.00Big Cat Diary 12.30Predator's Prey 13.00Killing for a Living 14.00Animal
Precinct 14.30 Animal Precinct 15.00 Pet Rescue 15.30 Wildlife SOS 16.00
Amazing Animal Videos 16.30Big Cat Diary 17.00Meerkat Manor 17.30Mon-
key Business 18.00 Up with the Gibbons 18.30 Predator's Prey 19.00 Animal
Precinct 20.00 Miami Animal Police 21.00 Meerkat Manor 21.30 Monkey
Business22.00 Venom ER 23.00 Pet Rescue 23.30 Wildlife SOS 0.00 Animal
Precinct 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 Challenge 16.00
Thunder Races 17.00 American Chopper 18.00 Mythbusters 19.00 Brainiac
20.00 The Great Biker Build-Off 21.00 Spy22.00 Mythbusters23.00 Forensic
Detectives0.00 Europe's Secret Armies

MTV
12.00 Global Room Raiders 12.30 Global Room Raiders 13.00 Wishlist14.00
TRL15.00Dismissed15.30Just See MTV 16.30MTV:new 17.00Dance Floor
Chart18.00Punk'd18.30Viva La Bam 19.00Wild Boyz 19.30The Osbournes
20.00 Top 10 at Ten 21.00 I Want a Famous Face 21.30 Wonder Showzen
22.00 Party Zone 23.00 Just See MTV

VH1
11.30 VH1 Hits 14.00 VH1 Weekly Album Charts 15.00 So 80s 16.00 VH1's
Viewers Jukebox 17.00 Smells Like the 90's 18.00 VH1 Classic 18.30 MTV at
the Movies 19.00 Fortune Files 2 19.30 MTV Live Green Day 20.00 Retrosexu-
al – The 80's 21.00 Friday Rock Videos 23.30 Flipside0.00 Chill Out 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 Ther-
apy17.15The Review 17.40Girls Behaving Badly 18.05Staying in Style 18.30
Hollywood One on One 19.00 Design Challenge 19.25 Single Girls 20.15
Sextacy21.10 Women Talk 21.35 My Messy Bedroom 22.00 Cheaters23.00
Entertaining With James 23.30City Hospital 0.25Awesome Interiors 0.50Vegg-
ing 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
Door13.30 The Powerpuff Girls 14.00 Sabrina, The Animated Series 14.30 At-
omic 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 17.30Charlie Brown Specials 18.00What'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
23.00Johnny Bravo 23.30Ed, Edd n Eddy 0.00Skipper & Skeeto 1.00Spaced
Out1.30 Spaced Out 

JETIX
12.20 Goosebumps 12.50 Black Hole High 13.15 Spiderman 13.40 Moville
Mysteries14.05 Digimon II 14.30 Totally Spies 15.00 W.i.t.c.h 15.30 Sonic X

MGM
12.20Scalphunters, The 14.05Young Billy Young 15.35Fantasticks, The 17.00
Khartoum19.15Accidents20.50War Party 22.25Kings OF The Sun 0.10Ter-
ror AT London Bridge 1.45 Where's Poppa? 

TCM
19.00 Diner 20.50 Arturo's Island 22.25 Brotherly Love 0.15 Mister Buddwing
1.55 The White Cliffs of Dover

HALLMARK
12.45 Gift of Love: The Daniel Huffman Story 14.15 The Yearling 16.00 Winter
Solstice17.30McLeod's Daughters V 18.30Early Edition Iv 19.153 A.M. 21.00
Black Fox: Good Men and Bad 22.30Early Edition Iv 23.15Earthsea0.453 A.M. 

BBC FOOD
12.00 Secret Recipes 12.30 A Cook's Tour 13.00 Beyond River Cottage 13.30
United States of Reza 14.00 Off the Menu 14.30 Deck Dates 15.00 Douglas
Chew Cooks Asia 15.30Masterchef Goes Large 16.00Nigel Slater's Real Food
16.30Forever Summer With Nigella 17.00The Thirsty Traveller 17.30Great Wine
Walks 18.00 Gary Rhodes 18.30 Diet Trials 19.00 Kitchen Takeover 19.30 The
Great Canadian Food Show 20.00Secret Recipes 20.30Giorgio Locatelli – Pure
Italian21.00 The Best 21.30 Saturday Kitchen 

DR1
12.00 Rabatten 12.30 Showtime: Udfordringen 13.00 TV Avisen med vejret
13.20 Sporl¢s 13.50 Nyheder på tegnsprog 14.00 Boogie Listen 15.00
Svampebob Firkant 15.20 Jungletrommer 15.30 AMIGO 16.00 Fredagsbio
16.10 Den lille r¢de traktor 16.20 Pingu 16.30 TV Avisen med Sport og Vejret
17.00Disney Sjov 18.00Showtime19.00TV Avisen 19.30Showtime: Kåringen
19.45 Ondskabens ¢jne 21.40 Absolon23.15 Boogie Listen 

SV1
13.00Debatt direkt från Sverige 14.00Rapport14.10Gomorron Sverige 15.00
Din släktsaga 15.30Mitt i naturen 16.00BoliBompa16.01Supersnällasilversara
och Stålhenrik 16.25 Popverkstan 16.45 Häxan Surtant 17.00 Combo 17.30
Rapport18.00 Lilla Melodifestivalen 2005 19.30 Klirr i bössan för Världens barn
19.35 En enkel plan 21.35 Rapport 21.45 Kulturnyheterna 21.55 Popcorn
22.25 Dygnet runt 0.00 Sändning från SVT24 

Ísland í dag
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Nýir umsjónarmenn Íslands í dag 








