










































Volkswagen Golf nýskr.02/05 ssk., Ek.
12 þús. km. Verð 2.190.000.- 100%
Lánamöguleikar, hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Opel Astra 1.6GL nýskr.05/02 ssk. Ek.
57 þús. km. Verð 1.240.000. Tilboð
920.000 100% Lánamöguleikar, hafið
samband við söluráðgjafa okkar í síma
525 8020.

Nissan Terrano Sport nýskr. 06/00 bsk.
Ek. 150 þús. km. Verð 1.590.000. Tilboð
1.270.000 100% Lánamöguleikar, hafið
samband við söluráðgjafa okkar í síma
525 8020.

Opel Corsa Comfort EA nýskr.01/03
bsk. Ek. 17 þus. km. Verð 1.060.000.
100% Lánamöguleikar, hafið samband
við söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Volkswagen Bora nýskr.08/03 bsk. Ek.
59 þús. km. Verð 1.380.000. 100%
Lánamöguleikar, hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Ford F-350 nýskr.04/05 ssk. Ek. 3 þús.
km. Verð 4.350.000. 100% Lánamögu-
leikar, hafið samband við söluráðgjafa
okkar í síma 525 8020.

Opel Vectra Elegance nýskr.01/01 ssk.
Ek. 97 þús. km. Verð 1.470.000. 100%
Lánamöguleikar, hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Nissan Terrano Luxury nýskr.06/00 bsk.
Ek. 113 þús. km. Verð 1.620.000. 100%
Lánamöguleikar, hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Opel Vectra Comfort nýskr.06/03 bsk.
Ek. 54 þús. km. Verð 1.590.000. 100%
Lánamöguleikar, hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Suzuki Vitara JLX nýskr.10/97 bsk. Ek.
152 þús. km. Verð 620.000. 100%
Lánamöguleikar, hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Saab 9-5 nýskr.09/99 ssk. Ek. 98 þús.
km. Verð 1.660.000. 100% Lánamögu-
leikar, hafið samband við söluráðgjafa
okkar í síma 525 8020.

Chevrolet Silverado 2500 4X4 ný-
skr.02/03 Ek. 50 þús. km. Verð
3.990.000. 100% Lánamöguleikar, haf-
ið samband við söluráðgjafa okkar í
síma 525 8020.

Honda Accord nýskr.08/96 bsk. Ek. 135
þús. km. Verð 670.000. 100% Lána-
möguleikar, hafið samband við söluráð-
gjafa okkar í síma 525 8020.

Volkswagen Bora nýskr.10/99 bsk. Ek.
114 þús. km. Verð 790.000. 100%
Lánamöguleikar, hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Nissan Almera GX nýskr.06/00 bsk. Ek.
91 þús. km. Verð 640.000. 100% Lána-
möguleikar, hafið samband við söluráð-
gjafa okkar í síma 525 8020.

Suzuki Vitara nýskr.06/97 ssk. Ek. 148
þús. km. Verð 590.000. 100% Lána-
möguleikar, hafið samband við söluráð-
gjafa okkar í síma 525 8020.

Peugeot 307 1,4 nýskr. 05/04 bsk. Ek.
14 þús. km. Verð 1.470.000.- 100%
Lánamöguleikar, hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Subaru Legacy Wagon nýskr.03/00 bsk.
Ek. 115 þús. km. Verð 1.060.000.-
100% Lánamöguleikar, hafið samband
við söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Skoda Superb nýskr.05/05 bsk. Ek. 10
þús. km. Verð 2.160.000 100% Lána-
möguleikar, hafið samband við söluráð-
gjafa okkar í síma 525 8020.

Opel Corsa 1,8 GSI nýskr.10/01 bsk.,
ek. 61 þús. km. Verð 1.090.000 100%
Lánamöguleikar, hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Suzuki Grand Vitara XL-7 nýskr.01/03
ssk., ek. 69 þús. km. Verð 2.270.000
100% Lánamöguleikar, hafið samband
við söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Nissan Double Cab E 35” nýskr.05/04
bsk. Ek. 31 þús. km. Verð 2.980.000.-
100% Lánamöguleikar, hafið samband
við söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Toyota Avensis nýskr.10/98 bsk. Ek. 146
þús. km. Verð 690.000.- 100% Lána-
möguleikar, hafið samband við söluráð-
gjafa okkar í síma 525 8020.

Suzuki Grand Vitara XL-7 nýskr.11/03
bsk., ek. 39 þús. km. Verð 2.460.000.-
100% Lánamöguleikar, hafið samband
við söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Nissan Almera Acenta nýskr.10/05 ssk.,
ek. 21 þús. km. Verð 1.680.000.- 100%
Lánamöguleikar, hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Subaru Legacy Wagon nýskr.09/00 ssk.
Ek. 76 þús. km. Verð 1.250.000.- 100%
Lánamöguleikar, hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

KIA Sportage nýskr.04/03 ssk. Ek. 22
þús. km. Verð 1.350.000.- 100% Lána-
möguleikar, hafið samband við söluráð-
gjafa okkar í síma 525 8020.

Opel Corsa Sendibíll nýskr.07/02 bsk.
Ek. 52 þús. km. Verð 880.000.- 100%
Lánamöguleikar, hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Subaru Forester CS nýskr.08/00 ssk. Ek.
124 þús. km. Verð 1.140.000.- 100%
Lánamöguleikar, hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Opel Astra 1.2 nýskr.06/00 bsk. Ek. 91
þús. km. Verð 790.000.- 100% Lána-
möguleikar, hafið samband við söluráð-
gjafa okkar í síma 525 8020.

Isuzu Trooper 3.0 35” nýskr.06/02 ssk.
Ek.70 þús. km. Verð 2.920.000 100%
Lánamöguleikar, hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Hyundai Accent Nýskr.12/01 ssk., ek.
48 þús. km. Verð 880.000.- 100%.
Lánamöguleikar, hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Nissan X-Trail Elegance nýskr.10/05 ssk.
Ek. 18 þús. km. Verð 2.690.000.- 100%
Lánamöguleikar, hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Opel Astra 1.6GL nýskr.05/03 ssk. Ek.
40 þús. km. Verð 1.380.000 100%
Lánamöguleikar, hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Nissan Murano nýskr.06/05 ssk. Ek. 6
þús. km. Verð 4.780.000.- 100% Lána-
möguleikar, hafið samband við söluráð-
gjafa okkar í síma 525 8020.

Nissan Patrol Elegance 37” nýskr.05/05
ssk. Ek. 8 þús. km Verð 4.820.000
100% Lánamöguleikar, hafið samband
við söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Nissan Patrol Elegance nýskr. bsk. Ek.
57 þús. km. Verð 3.380.000 100%
Lánamöguleikar, hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Toyota Corolla Wagon nýskr., ssk., ek.
69 þús. km. Verð 1.050.000.- 100%
Lánamöguleikar, hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Subaru Forester Turbo nýskr.09/01 bsk.
Ek. 66 þús. km. Verð 1.640.000.- 100%
Lánamöguleikar, hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Subaru Impreza GX nýskr. 01/04, ssk.,
ek. 34 þús. km. Verð 1.840.000 100%.
Lánamöguleikar, hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Subaru Legacy sedan nýskr. 17/12, ssk.,
ek. 8 þús. km. Verð 2.190.000.

Ingvar Helgason
Sævarhöfða 2, 110 Rvk.

Sími: 525 8000
www.ih.is
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Honda HR-V SMART árg. 1/01 ekinn
103 þús. km., 5dyra, 1,6L, abs, geisla-
spilari, reylaus, nýleg tímareim, þjón-
ustubók. Verð 980,000.-

Ford Mondeo Ghia 2,0L árg 9/99 ekinn
120 þús. km, beinskiptur, abs, dráttar-
beisli, álfelgur, fjarst. samlæsingar, líkn-
arbelgir, rafmagni í rúðum. Verð
830.000 Tilboð 690.000 stgr.

Hyundai Accent GLSI 1,5L árg. 7/99 ek-
inn aðeins 65 þús. km., nýsk. ‘06, 5gíra
beinskiptur. Verð 490,000.- Tilboð
350,000.- stgr.

Toyota Corolla Terra árg. 6/99 ekinn
107 þús. km., beinskiptur, fjarst. sam-
læsingar, geislaspilari. Verð 590,000.-

Suzuki Sidekick JLXI 1,8L Sport árg.
5/98 ekinn 118 þús. km., sjálfskiptur,
abs, dráttarbeisli, fjarst. samlæsingar,
geislaspilari. Verð 720,000.-

VGolf GTI 2000, árg. 1996, ekinn 120
þús. km., 5dyra, álfelgur, geislaspilar og
fl. Verð 590,000.- Tilboð 450,000.-

Suzuki Sidekick jlxi sport 1,8L árg.
3/’96, 33” breyttur, ekinn 199 þús. km.,
beinskiptur, abs, álfelgur, dráttarbeisli,
geislaspilari, kastarar. Verð 690,000.-
Tilboð 550,000.- stgr.

Ssangyong Family Dísel, fyrsti skráning-
ard. 12/1999 ekinn 73 þús. km., bein-
skiptur, álfelgur, dráttarbeisli. Verð
790,000.- Tilboð 590,000.- stgr.

Bílabúð Benna ehf. Notaðir
bílar

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

Toyota DC bensín 10/1992, ekinn 280
þús. Verð 690 þús. Sími 421 8808.

Toyota landcruser 90 VX Dísel ssk.,
03/2000 ekinn 100 þús. Verð 3.190
þús. Sími 421 8808, ath skipti.

Toyota Touring 07/1994, ekinn 185 þús.
Verð 290 þús. Sími 421 8808.

MMC L200 d-cap dísel 12/1997, ekinn
220 þús. Verð 940 þús. Sími 421 8808.

Nissan Primera Accenta 02/2005 ssk.,
ekinn 41 þús. Verð 1.940 þús. Sími 421
8808.

Subaru Impreza 04/2003 ssk., ekinn 54
þús. Verð 1.550 þús. Sími 421 8808,
ath skipti.

MMC Eclipse GT 01/2003, ekinn 24
þús. Verð 2.390 þús. Tilboð 2.250 þús.
Sími 421 8808, ath skipti.

Hyundai Coupe FX 2000 12/2003, ek-
inn 14 þús. Verð 1.680 þús. Sími 421
8808, ath skipti.

Ford Econoline triton 2000, ssk., ekinn
39 þús/mílur verð 2.380 þús. Sími 421
8808, ath skipti.

MMC Montero 3,5 03/2002 ssk., ekinn
39 þús. Verð 3.190 þús. Sími 421 8808,
ath skipti.

Subaru Impreza Outback 02/2005 ssk.,
ekinn 12 þús. Verð 2.190 þús. Sími 421
8808, ath skipti.

Isuzu d-max D-cap Dísel 08/2004 ssk.,
ekinn 25 þús. Verð 2.880 þús. Sími 421
8808.

Bílahúsið.is
Holtsgötu 52, 260 Njarðvík

Sími: 421 8808
www.bilahusid.is

Subaru Legacy Stw 2.0 árg. 2004, km.
16 þ., ssk., Verð 2.100 þ. ákv. lán 1.600
þ.

Nissan Patrol Luxury árg. 2004, km. 28
þ., ssk. álf. og fl. verð 3.990 þ.

Nýja bílahöllin
Eirhöfða 11, 110 Rvk.

Sími: 567 2277
www.notadirbilar.is

Nýir Kia Sorento EX og EX Luxe Dísel og
V6 Bensín til afgreiðslu strax. Sjálfskipt-
ir, með eða án leðurinnréttingar, álfelg-
ur, full ábyrgð. Til sýnis á staðnum. Okk-
ar verð á EX 3.150 þús. Okkar verð á EX
Luxe 3.490 þús. Ath langt undir lista-
verði.

Sparibíll ehf
Skúlagötu 17, 101 Reykjavík

Sími: 577 3344
www.sparibill.is

Citroen C3 árg. 09/2005, ek. 1300 km.,
ssk., bakkskynjari, aurhlífar framan og
aftan, þokuljós í framst. o.fl. Verð.
1490þús. Upplýs. 565-2500.

12 Volt
Malarhöfða 2, 110 Reykjavík

Sími: 565 2500

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

Kia Carnival V-6 2,5L. 7 manna, árg.
2000, ekinn 75 þús. km, sjálfskiptur,
rafmagn í rúðum og sætum, ABS,
álfelgur, 2x dekkjagangur, glertopplúga,
líknabelgir, hliðarhurðir báðu megin, ný
tímareim, nýskoðaður, mikið yfirfarinn,
verð 990.000, áhvílandi 800 þús. 17
þús. pr. mán. Uppl. í síma 825 2205.

Tilboð
VW Bora árg. 2003 fæst gegn yfirtöku á
láni. Uppl. í s. 865 5241.

Toyota Carina II til sölu, árg. ‘90, ek. 203
þ. Verð 150 þ. Uppl. í síma 691 4170.

0-250 þús.

Bílar til sölu
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SKODA OCTAVIA AMBIENTE. Árgerð 2002. Ekinn 94
þ.km. Verð kr. 990.000

VW POLO 1400 I. Árgerð 1999. Ekinn 102 þ.km..
Verð kr. 420.000

TOYOTA LANDCRUISER 90 VX 36“. 36“ nelgd dekk á
felgum fylgja. Árgerð 1997. Ekinn 120 þ.km.Verð kr.
2390.000

TOYOTA LANDCRUISER 90 GX NEW. Einn eigandi. Ár-
gerð 2004. Ekinn 31 þ.km. Verð kr. 4.450.000

TOYOTA CARINA E 2000 GLI STW.Árgerð 1997. Ek-
inn 155 þ.km. Verð kr. 490.000.

TOYOTA HIACE 2.4TD DIESEL. Árgerð 2000. Ekinn
113 þ.km. Verð kr. 1250.000.

SUBARU IMPRESA GL SEDAN. Árgerð 2000. Ekinn 89
þ.km. þúsund km.Verð kr. 860.000. 100% lán. 

Nýr bíll. FORD MUSTANG GT PREMIUM. Árgerð 2005.
Ekinn 0 þ.km. Verð kr. 3850.000

TOYOTA LANDCRUISER 90 VX 35“ 7 MANNA. Árgerð
1997. Ekinn 126 þ.km. Verð kr. 2.090.000

TOYOTA DOUBLE CAB 35“. Ný skoðaður, góð dekk.
Árgerð 1992. Ekinn 195 þ.km. Verð kr. 290.000

TOYOTA COROLLA TOURING TERRA. 100% lán. Árgerð
1998. Ekinn 198 þ.km. . Verð kr. 530.000

BMW 320 DA. Dísel, Árgerð 2004. Ekinn 86 þ.km.
Verð kr. 3.480.000

KIA SORENTO EX 32“ dísel. Árgerð 2002. Ekinn 62
þ.km. Verð kr. 2490.000.

M.BENZ ML 320. Árgerð 1999. Ekinn 81 þ.km. Verð kr.
2530.000.

MMC PAJERO LANGUR DISEL TURBO. Árgerð 1998. Ekinn
162 þ.km.Verð kr. 1650.000

AUDI ALLROAD 2,7 TT AWD. Árgerð 2004. Ekinn 22 þ.míl-
ur. Verð kr. 5950.000.

SKODA OCTAVIA 2.0 AMBIENT. Árgerð 2002. Ekinn 75
þ.km. Verð kr. 1.190.000

RANGE ROVER DIESEL. Dísel. Árgerð 2002. Ekinn
105 þ.km. Verð kr. 6.900.000. 

VESPUR TIL SÖLU



Subaru Legacy station árg. ‘91, ek. 282
þús. Sk. ‘06. Uppl. í s. 898 6738.

Toyota Corolla ek. 91 þús., sumar- og
vetrardekk á felgum, góður bíll, verð
90.000 stgr. Uppl. 846 1065.

Volvo 460 ‘97 2,0 L. Ssk. Ekinn 138 þús.
Skoðaður ‘06. Verð 350 þús. Sími 868
8565.

Nissan King Cab ‘92, V6, sjálsk. ek. 185
þús. 32” dekk, álfelgur, rafm. í rúðum,
topplúga, loftlæsingar, og fl. sk. ‘06.
Verð 280.000 stgr. Uppl. í s. 846 1065.

Til sölu Benz 190 E árg. ‘84, sk., ssk.
Verð 99 þús. S. 553 2171.

Til sölu Nissan Sunny 1400 árg. ‘95,
ssk., ek. 148 þús., sk. ‘06, ný vetrardekk
og sumardekk, rauður. Í toppstandi.
Verð 150 þús. Uppl. í s. 695 5474.

MMC Lancer árg. ‘91, ek. 270 þús., ssk.,
ný nagladekk. Verð 50 þús. Bíll í lagi. S.
849 3185.

Til sölu Hunday Accent árg.’97, 2 dyra,
ssk., fallegur bíll verð 230 þús. S. 893
8646

Volvo station DL240 árg. ‘85, 7 manna.
Ekinn 202 þús. Er með endurskoðun.
Upplýsingar í síma 487 4705 eða 843
9707.

Lancer ‘95 sedan, ssk., v. 165 þ. og Clio
‘94, v. 120 þ. Báðir sk. ‘06. Ath. sk. á
ódýrari. S. 844 6609 & 690 1433.

Mitsubishi Lancer ‘92 EXE sk. ‘06. Verð
aðeins 85 þús. S. 699 3548.

Til sölu M. Benz 230 E árg. ‘88, góður
bíll á góðu verði. Uppl. í síma 869
6696.

Til sölu Toyota Corolla XLI árg. ‘97 í
góðu standi, ekinn 138 þús. Verðhug-
mynd 400 þús. Uppl. í s. 567 7043 &
868 6453.

Toyota Celica 11/’99, ek. 104 þús. Nýsk.
Verð 950 þús. Uppl. í s. 864 6576 e. kl.
17.30.

Til sölu Peugeot 406 árg. ‘98, ekinn 88
þ., beinsk. Verð 590.000. S. 866 0140.

Til sölu Toyota Rav4 árg. ‘96, ekinn 140
þús. Nýskoðaður. Verð 580 þús. Uppl. í
s. 898 0515.

Renault Kangoo ‘98, ek. 98 þús. Verð
550 þús. Uppl. í s. 822 8996.

BMW 5 línan 6cyl árg. ‘97, ek. aðeins
120 þ. Innfl. Nýr af umboði. Ssk., 18”
M5 felgur og M5 spoiler. Mjög góður og
fallegur bíll. Nýsk. ‘06. Áhvílandi ca.
1.300 þ. Verð 1.590 þ. Uppl. í s. 898
8228.

Til sölu BMW 750i árg. ‘95, ek. 127 þ.,
mikið endurnýjaður. Uppl. í síma 660
3126, Óskar Björn.

Toyota Corolla Verso árgerð 2005, ek-
inn 2,5 þ. km. Sími 699 2446.

Óska eftir Mitsubishi L300, sk. ‘06. Stgr.
50 þús. S. 868 9631.

Óska eftir ódýrum bíl, t.d. Dodge
Shadow. S. 822 5292.

Til sölu Cherokee árg. ‘88, nýsk. ‘06.
Verð 250 þús. Uppl. í s. 868 3361.

Jeep Cherokee Jamboree 4,0L HO. Ek-
inn 97 þús. km. Álfelgur, dráttarkúla,
rafdrifnar rúður, samlæsingar, smurbók,
veltistýri, vökvastýri, Select trac milli-
kassi, vetrardekk á felgum. Verð 650
þús. Sími 864 7159.

Lítið notaðir 2005 Jeep Grand Cher-
okee með nýja laginu. Frá aðeins kr.
2.599.000. Nýja eða nýlega Ford og
Jeep jeppa færðu ódýrara hjá Is-
landus.com. Bílar langt undir markaðs-
verði, öflug þjónusta, allt að 5 ára
ábyrgð og 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 Is-
landus.com. Sími þjónustuvers 552
2000 og netspjall við sölumenn er á
www.islandus.com

Sýningarbíll kominn til landsins! Árgerð
2006 nýr 7 manna Jeep Commandor.
Algerlega ný hönnun og ótrúlega hag-
stætt verð! Nánari upplýsingar á
www.islandus.com 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

Til sölu Nissan Patrol Elegance 4/2003,
ek. 72 þús. 33”, vel búinn bíll. Verð
3.850 þús. Uppl. í s. 898 2720.

Pajero Sport ‘01, V6, ssk., ek. 83 þ., álf.,
spoiler, CD o.fl. V. 1.750 þ. S. 822 4211.

Til sölu Isuzu Trooper 3.0 TD árgerð ‘99
ekinn 161 þ. km. ekinn 14 þ. km. á vél.
Tilboð óskast. S. 845 2995.

Til sölu Suzuki Grand Vitara, V6, XJ7, árg.
‘03, sjálfsk., áhv. bílalán. S. 691 1603.

Toyota Landcr. VX90 árg. ‘99, ek. 137 þ.
Bein sala, góður bíll. Verð 2.150 þ. Uppl.
í s. 895 9863.

Cherokee árg. ‘96, 4 cyl, 5 gíra, drátta-
kúla, ek. 125 þús. Nýsk. Gott stgr.verð.
Uppl. í s. 862 8551.

2006 Ford F150 Lariat kominn og fæst
hjá Islandus.com undir markaðsverði!
Einnig Toyota Hilux Diesel pallbílar á til-
boðsverði. Hægt að velja um fjölda lita
og aukabúnað. Við útvegum allar gerð-
ir pallbíla t.d. Ford Explorer SportTrack,
F150 RegularCab,Supercab og
CrewCab. Nánari upplýsingar í síma
552 2000 og á www.islandus.com

Til sölu Knaus 2,8 Turbo skr. 6.6.’02, ek.
23 þús. km. 8 manna. Sjá www.hus-
bill.is S. 894 3755.

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

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

Lyftarar, brettatjakkar, skæralyftur, lyftu-
borð, trillur, vagnar, hjólabúnaður og
ýmis léttitæki. Vandaðar vörur, góð
verð, öflug viðgerða- og varahlutaþjón-
usta. Léttitækni ehf, Stórhöfða 27, s.
567 6955. Allar upplýsingar á
www.lettitaekni.is

Úrval notaðra innfluttra lyftara til sölu.
PON Pétur O. Nikulásson ehf s. 552
0110.

Til sölu lítið notuð 205 55R 16” nagla-
dekk. Passa t.d. á BWM. Verð 35 þús.
Uppl. í síma 896 2312.

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.

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 Musso,
Bens, VW, Skoda, MMC og fl. Opið
mán.-föst. 9-18. Skemmuvegur 16. S
557 7551.

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

Varahlutir

Hjólbarðar

Skipamiðlunin Bátar &
Kvóti ehf, Síðumúla 33.
Til sölu allar stærðir og gerðir

fiskiskipa, með og án kvóta. Ósk-
um eftir skipum með aflaheimild-
um á söluskrá. Óskum eftir 150 t.
af ýsu og 35 t. af þorski í krókak.

Heimasíða: www.skipa-
sala.com Skipamidlun@sim-

net.is Sími. 588 8111 Fax. 588
8114.

Bátar

Lyftarar

Vinnuvélar

Kerrur

Húsbílar

Pallbílar

Jeppar

Bílar óskast

2 milljónir +

1-2 milljónir

500-999 þús.

250-499 þús.
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Engin evra án ESB

Varar við
upptöku
evrunnar

Alþjóðlegt
stórfyrirtæki

Breytt ásýnd 
Actavis

Microsoft og Nigeríustjórn

Klekkja á
tölvuþrjótum

Sögurnar... tölurnar... fólkið...
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Svava kaupir Sautján | Svava
Johansen hefur fest kaup á hlut
Bolla Kristinssonar í verslunar-
keðjunni NTC og á því fyrirtækið
að fullu. NTC er ein stærsta tísku-
verslanakeðja landsins og rekur
meðal annars fjórtán verslanir í
Kringlunni, við Laugaveginn og í
Smáralind.

Yfir meðaltali OECD | Skatt-
byrði á Íslandi sem hlutfall af
landsframleiðslu hefur hækkað
um þrjú prósentustig frá árinu
2002. Skattbyrði hins opinbera á
Íslandi var 41,9 prósent af lands-
framleiðslu árið 2004. Meðaltal
OECD-ríkjanna er 40,2 prósent af
landsframleiðslu. Á hinum Norð-
urlöndunum er hlutfallið að með-
altali 47,4 prósent. 

Þórólfi sagt upp | Þórólfi Árna-
syni hefur verið sagt upp sem for-
stjóra Icelandic Group. Uppsögn
Þórólfs kom í kjölfar þess að
Straumur-Burðarás, Landsbank-
inn og fleiri selja yfir helming
hlutafjár í Icelandic. 

Leiddi samruna | Fyrirtækjaráð-
gjöf Íslandsbanka í London var að-
alráðgjafi breska matvælafram-
leiðandans Premier Foods sem
seldi Typhoo, tedeild sína, til
Apeejay International Tea Limited
fyrir 8,6 milljarða króna. Þetta er í
fyrsta skipti sem íslenskur banki
hefur milligöngu um sölu á fyrir-
tæki milli tveggja erlendra fyrir-
tækja án þess að tengjast fjár-
mögnun verkefnisins. 

Bakkavör kaupir | Bakkavör
Group hefur keypt breska fyrir-
tækið Hitchen Foods fyrir 4,7
milljarða króna. Hitchen Foods
framleiðir ferskt niðurskorið
grænmeti og salat. Gert er ráð
fyrir að rekstarhagnaður
Hirtchen Foods verði 911 milljón-
ir króna á þessu ári og veltan um
5,1 milljarður króna. 

Kaup FL-Group 
á Sterling:

Hillir undir
viðræðulok

Viðræður FL Group og Fons um
kaup þess fyrrnefnda á Sterl-
ing eru vel á veg komnar sam-
kvæmt og er niðurstöðu þeirra
að vænta á næstu dögum.

Spenna er vegna kaupanna í
Danmörku og birti viðskipta-
blaðið Börsen forsíðufrétt um
stöðu viðræðnanna.

Samkvæmt heimildum
Markaðarins er ekki fyrirhug-
að að gera breytingar á starf-
semi Sterling fyrst um sinn.
Stefnt er að því að félagið verði
um sinn að minnsta kosti rekið
sem sjálfstætt félag með sömu
stjórnendum. Þá er einnig talið
líklegt að hluti kaupverðsins
verði greiddur með hlutafé í FL
Group. Verði niðurstaðan sú
mun það að öllum líkindum
hafa áhrif á eignarhald Iceland
Express sem er í eigu sömu að-
ila og Sterling.

Með kaupum á Sterling
kæmist FL Group með fótinn
inn fyrir dyrnar á lággjalda-
markaði í flugi, en væntingar
eru um að sá geiri muni vaxa
hraðar en annar flugrekstur í
heiminum. -hh

Hjálmar Blöndal 
skrifar

Kaupmenn búast við góðri jólaverslun og flestir spá
því að nýtt met verði slegið í jólaverslun í ár. 

Undanfarin ár hefur orðið stöðug veltuaukning í
smásöluverslun enda þótt hún kunni í einhverjum
tilfellum að vera drifin áfram af verðhækkunum. Í
ár er því spáð að veltuaukningin verði langt um-
fram verðhækkanir enda séu skilyrði til jólaversl-
unar hagstæðari en nokkru sinni fyrr.

Gengi krónunnar skapar hagstæð skilyrði fyrir
kaupmenn til að kaupa inn vörur á góðu verði og
bjóða þér á hagstæðu verði en það er ekki síður
aukinn kaupmáttur einstaklinganna sem hefur
áhrif á spá kaupmannanna um að nýtt met verði
slegið. Velta í smásöluverslun í nóvember og des-
ember samanlagt var rúmlega 41 milljarður króna

á síðasta ári og jókst þá um tæp 12 prósent frá því
árið á undan. Verslun hefur almennt verið góð það
sem af er ári að mati kaupmanna og því búast þeir
við að áframhald verði í stærstu mánuðum verslun-
arinnar sem framundan eru.

Áhyggjuefni verslunarinnar virðast aðeins af
tvennum toga. Annars vegar að kaupmenn fái ekki
nægt fólk til að starfa í verslununum en ástand á
vinnumarkaði að undanförnu hefur skapað óþæg-
indi fyrir atvinnurekendur. Hins vegar er það veðr-
ið sem skiptir máli og þá segja viðmælendur Mark-
aðarins að því fyrr sem fer að kólna í veðri og snjóa,
þeim mun fyrr fari verslunin af stað. Ef álíka veltu-
aukning verður í smásöluverslun á milli áranna
2004 og 2005 og var í fyrra, má búast við því að
landsmenn kaupi, í nóvember og desember, jóla-
gjafir eða aðrar vörur fyrir tæpum fimm milljörð-
um meira en á síðasta ári. Sjá miðopnu
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Eggert Þór Aðalsteinsson 
skrifar

Kaup stærstu hluthafa í Össuri á
hlutabréfum sænska fjárfesting-
arfélagsins AB Industrivärden á
mánudaginn voru töluvert undir
þáverandi markaðsgengi Össurar.
Gengið stóð í 94 krónum á hlut og
gaf sænska félagið tæpan hálfan
milljarð í afslátt frá markaðs-
verði.

Industrivärden, sem er skrá-
sett í sænsku kauphöllinni í Stokk-
hólmi, verður af 465 milljónum
króna með því að selja bréfin á
þessu verði.

William Demant keypti ellefu
prósenta hlut fyrir rúma fjóra
milljarða króna á genginu 88,5
krónur hlut, Eyrir borgaði það
sama fyrir fjögur prósent en Vik
Holding, eignarhaldsfélag í eigu
Jóns Sigurðssonar, forstjóra Öss-
ur, borgaði sænska félaginu að-
eins 85 krónur á hlut fyrir fjög-
urra prósenta eignarhlut.

Kaupverð Viks var 1.275 millj-
ónir króna en markaðsvirðið
stendur í 1.410 milljónum.

Jón Sigurðsson, forstjóri Öss-
urar, segir að viðskiptin hafi átt
sér aðdraganda, viðræður fóru af
stað fyrir helgi og því sé umsamið
verð undir markaðsvirði. Gengi
Össurar hefur hækkað úr 86 krón-
um frá því á miðvikudaginn. „Ég
er með þessu að sýna að ég hef trú
á þessu félagi. Ég hlýt að trúa á
þetta fyrst ég er að kaupa,“ segir
hann spurður um ástæðu fyrir
kaupunum.

Industrivärden hóf að fjárfesta
í Össuri vorið 2002 þegar það
keypti fimmtán prósenta hlut af
Kaupþingi og stofnandanum Öss-
uri Kristinssyni. Hagnaður
sænska sjóðsins af fjárfesting-
unni nemur um 327 milljónum
sænskra króna sem jafngildir
tæpum 2,6 milljörðum króna sam-
kvæmt frétt sem birtist í Dagens
Industri.

Eftir kaupin er William Dem-

ant langstærsti hluthafinn í Öss-
uri með um 37 prósenta hlut. Eyr-
ir er orðinn næststærstur með
fimmtán prósent og Vik sá fjórði
stærsti. Ekki stendur til að yfir-
taka félagið. „Hluthöfum líst vel á
félagið en vilja ekki lenda í yfir-
tökuskyldu. Það eru engin áform
um það,“ segir Jón Sigurðsson.

Össur hefur hækkað nokkuð
frá hlutafjárútboði, sem haldið
var fyrir skömmu í tengslum við
kaup félagsins á Royce Medical,
en útboðsgengið til hluthafa var
81 króna á hvern hlut. 

Útrásarvísitalan lækkar:

NWF
hækkar mest

Breska iðnaðarfyrirtækið NWF
Group, sem Atorka á hlut í,
hækkaði mest allra félaga í út-
rásarvísitölunni milli vikna eða
um 2,64 prósent. Útrásarvísital-
an lækkar um 4,93 prósent á milli
vikna og mælist nú 108,79 stig.
Mest lækkar danska fasteignafé-
lagið Keops, sem Baugur á veru-
legan hlut í, eða um 8,98 prósent.
Keops hafði verið hástökkvari
síðustu tveggja vikna en lækkar
nú og var lokagengi þess í Kaup-
höllinni í Kaupmannahöfn á
mánudag 20,2.

Aðeins tvö félög hækkuðu á
milli vikna í útrásarvísitölunni
en auk NWF hækkaði deCode um
1,67 prósent.

Jólaverslun eykst
um fimm milljarða
Kaupmenn spá metári í jólaverslun og telja skilyrði hagstæð.

Gáfu eftir hálfan milljarð
AB Industrivärden seldi fimmtung hlutabréfa í Össuri til stærstu hluthafa og
forstjóra með góðum afslætti. Hagnaður félagsins var samt 2,6 milljarðar.

HÖFUÐSTÖÐVAR ÖSSURAR Industri-
värden seldi stærstu hluthöfum og eignar-
haldsfélagi í eigu forstjóra um 20 prósenta
hlut með nokkrum afslætti frá markaðs-
verði. Hluthafar sænska sjóðsins urðu af
tæpum hálfum milljarði.



Björgvin Guðmundsson 
skrifar

Verðmæti söluréttarsamnings
sem Þórður Már Jóhannesson,
forstjóri Straums–Burðaráss
Fjárfestingarbanka, gerði við
stjórn bankans nemur hundruð-
um milljóna króna samkvæmt
sérfræðingum á fjármálamark-
aði sem Markaðurinn talaði við.
Samningurinn nær til tveggja
ára og tryggir að Þórður tapi ekki
á því að kaupa 150 milljón hluti í
Straumi–Burðarási. Lækki geng-
ið fær hann kaupverðið að fullu
greitt til baka auk kostnaðar
vegna lána sem hann kann að
hafa tekið. Miðað við gengið 13,5
er verðmæti 150 milljóna hluta
um tveir milljarðar króna.

Hægt er að kaupa sölurétt
eins og Þórður gerði af stjórn
Straums á markaðnum. Sérfræð-
ingar segja að verðmæti slíks
samnings sé á milli 200 og 300
milljónir króna. Þar sem bankinn
tryggi líka fjármögnunarkostnað
sé hann dýrari. Hins vegar sé
ekki hægt að fá nákvæma niður-
stöðu nema vita á hvaða kjörum
Þórður fær lánað til að kaupa
hlutabréfin og að hve miklu leyti
hann fjármagnar kaupin sjálfur
með eigin fé.

Indriði H. Þorláksson, ríkis-

skattstjóri, segist ekki geta tjáð
sig um einstaka samninga sem
gerðir eru við starfsmenn. Al-
mennt séð segir hann að öll verð-
mæti sem menn fá við gerð
samninga, eins og söluréttar-
samninga, geti verið skattskylt.
Verið sé að skoða hjá embætti
ríkisskattstjóra hvernig skatt-
leggja eigi slíka samninga.
„Svona samningur felur í sér af-
hendingu á verðmætum og þá
eru það skattskyldar tekjur,“ seg-
ir Indriði. Af slíkum tekjum
greiða menn tekjuskatt sem er
hærri en fjármagnstekjuskattur.

Hin allra síðustu ár hafa
starfsmenn frekar gert sölurétt-
arsamning við vinnuveitendur

sína en kaupréttarsamning til að
komast hjá skattgreiðslum.
Samningur Þórðar Más er ekkert
einsdæmi á markaðnum. Ef árs-
skýrslur fjármálafyrirtækja fyr-
ir árið 2004 eru skoðaðar sést að
stjórnarformaður, forstjóri og
framkvæmdastjórar KB banka
hafa gert söluréttarsamninga
fyrir 6,1 milljón hluta í bankan-
um. Einar Sveinsson, formaður
bankaráðs Íslandsbanka, er með
sölurétt á 10 milljónum hluta. 

Þessir samningar eru nú verð-
lausir þar sem gengi Íslands-
banka og KB banka hefur hækk-
að langt umfram það sölugengi
sem kveðið er á söluréttarsamn-
ingunum.

Vika Frá áramótum

Actavis Group 10% 14%
Bakkavör Group 3% 80%
Flaga Group 27% -38%
FL Group 4% 45%
Grandi 1% 16%
Íslandsbanki 4% 35%
Jarðboranir 6% 9%
Kaupþing Bank 3% 36%
Kögun 2% 17%
Landsbankinn 3% 81%
Marel -1% 30%
SÍF 0% -9%
Straumur 4% 38%
Össur 11% 24%
*Miðað við gengi í Kauphöll á mánudaginn
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Samningur Þórðar Más
hundruð milljóna virði
Ríkisskattstjóri skoðar hvernig skattleggja eigi söluréttar-
samninga starfsmanna. Slíkir samningar kosta milljónir á
frjálsum markaði.

410 4000  |  www.landsbanki.is 

Við færum þér fjármálaheiminn

Nú býðst þér að eiga milliliðalaus verðbréfaviðskipti með E*TRADE í gegnum 

netið á stærsta verðbréfamarkaði heims, Wall Street í Bandaríkjunum, og á 

mörkuðum í Svíþjóð, Finnlandi og Danmörku. 

Kynntu þér málið á www.landsbanki.is

Það yrði þröng fyrir dyrum ef
ekki óbærilegt ef evran yrði tek-
in upp á Íslandi og vaxtastefna
Seðlabanka Evrópu gengi þvert á
aðstæður í efnahagslífinu, sagði
Davíð Oddsson, fráfarandi for-
maður Sjálfstæðisflokksins, á
landsfundi í síðustu viku. Vísaði
hann til ummæla Ingibjargar Sól-
rúnar Gísladóttur, formanns
Samfylkingarinnar, um að Ís-
lendingar ættu að kasta krónunni
fyrir evru og fjallað var um í út-
tekt í Markaðnum í síðustu viku.

„Er það virkilega svo að það

hafi farið fram hjá einhverjum
að evra verður ekki tekin upp án
aðildar að ESB? Vita menn ekki
að það tæki mörg ár að ganga í
ESB? Hefur enginn sagt þeim að
eftir að í ESB er komið þarf ís-
lenska myntin að fylgja skrán-
ingu evrunar í tvö ár áður en evr-
an verður tekin upp sem gjald-
miðill þjóðarinnar?“ spurði Dav-
íð. „Og auðvitað voru ekki nefnd
glötuð yfirráð yfir fiskimiðunum
og ekki orð um milljarðana sem
greiða þyrfti árlega fyrir aðild-
ina.“ -bg

Útvíkkun Evrópska efnahags-
svæðisins til þeirra tíu landa sem
fengu aðild að Evrópusamband-
inu þann 1. maí á síðasta ári hef-
ur nú formlega tekið gildi. Ítalía,
sem var síðasta landið til að full-
gilda samninginn, hefur gengið
frá öllum formsatriðum.

Í vefriti viðskiptaskrifstofu
utanríkisráðuneytisins segir að
fullgildingarferli samningsins sé
með því lokið og EES sé nú sam-
eiginlegt efnahagssvæði 28 Evr-
ópuríkja með yfir 450 milljónir
íbúa.

„Þótt ekki hafi verið búið að

fullgilda stækkunarsamning EES
þegar stækkun ESB átti sér stað
árið 2004 tók samningurinn um
stækkun EES samtímis gildi til
bráðabirgða. Nú er fullgildingar-
ferlinu hins vegar formlega lokið
og stækkun EES sömuleiðis,“
segir í vefritinu. 

Nýju ríkin eru Eistland, Kýp-
ur, Lettland, Litháen, Malta, Pól-
land, Slóvenía, Slóvakía, Tékk-
land og Ungverjaland. Talið er
líklegt að Búlgaría og Rúmenía
gerist aðilar að EES-samningn-
um í náinni framtíð. – bg

Skuldir íslenskra fyrirtækja
námu í fyrra 160 prósent af
landsframleiðslu. Hefur þetta
hlutfall hækkað hratt frá árinu
1997 þegar skuldirnar námu 80
prósent af landsframleiðslu.
Þetta kemur fram í skýrslu Al-
þjóðagjaldeyrissjóðsins um ís-
lenskt efnahagslíf. Segja höfund-
ar að þetta hafi verið umhugsun-
arefni fyrir íslensk stjórnvöld og
erlenda aðila sem fylgjast með
íslensku atvinnulífi. 

Í skýrslu Alþjóðagjaldeyris-
sjóðsins segir að sama hvaða
mælikvarðar séu notaðir þá sé
skuldsetning íslenskra fyrir-
tækja sú mesta á Norðurlöndum.
Skuldir sem hlutfall af eignum

séu tæplega þrisvar sinnum
meiri á Íslandi en í Danmörku,
Noregi, Svíþjóð, Finnlandi og
Danmörku. Skuldir sem hlutfall
af eigin fé sé 3,6 sinnum meira en
í sömu löndum. Þessi hlutföll séu
ekki einkennandi fyrir eina at-
vinnugrein heldur öll fyrirtækin
í landinu. Þá séu lánin til
skemmri tíma en á öðrum Norð-
urlöndum.

Skýringar á þessum mikla
mun sem gefnar eru í skýrslunni
eru nokkrar. Þar kemur fram að
hagstæðara sé að skulda á Íslandi
vegna skattareglna, möguleikar
á vexti fyrirtækja eru meiri og
alþjóðavæðingin kalli á aukið
fjármagn. – bg

Þýska fjármálaráðuneytið sendi
nýverið frá sér afsökunarbeiðni
vegna deilu sem upp kom hjá
Icelandic Group og þýskum toll-
yfirvöldum. Þetta kemur fram í
Stiklum, vefriti viðskiptaskrif-
stofu utanríkisráðuneytisins. 

Forsaga málsins var sú að for-
svarsmenn Icelandic Group
höfðu leitað til utanríkisráðu-
neytisins vegna þess að upp var
kominn ágreiningur milli þýskra
tollayfirvalda og Icelandic
Group. Útlit var fyrir að fyrir-
tækið þurfti að breyta verulega
vinnulagi við útflutning frá Ís-

landi til Þýskalands og mögulega
til aðildarríkja Evrópusambands-
ins. Þýsk tollyfirvöld gerðu kröfu
um að Icelandic Group greiddi
innflutningstolla aftur í tímann
fyrir nokkur hundruð milljónir.
Eftir nokkurra mánaða þref leit-
uðu forsvarsmenn fyrirtækisins
til viðskiptaskrifstofu utanríkis-
ráðuneytisins og sendiráðs Ís-
lands í Berlín. Eftir aðeins tíu
daga fékkst niðurstaða í málið og
baðst þýska fjármálaráðuneytið
afsökunar á framferði tollyfir-
valda í Hamborg og þau sögð
hafa verið í órétti í málinu. - hb

Ágúst Guðmundsson, stjórnar-
formaður Bakkavarar Group,
segir fyrirtækið nálgast það að
vera með 40 prósent markaðs-
hlutdeild í Bretlandi í sölu á nið-
urskornu grænmeti og salati eft-
ir kaupin á Hitchen Foods. Þessi
markaður hafi vaxið um 80 pró-
sent frá árinu 2000 og miklir
vaxtarmöguleikar séu fyrir
hendi. Þó sé ekki búið að taka
ákvörðun um að stækka verk-

smiðju Hitchen strax þó þeir
möguleikar séu fyrir hendi.
Verksmiðjan í Wigan í Bretlandi
stendur á stórri eignarlóð sem
fylgdi með í kaupunum.

Sagt var frá því í Fréttablað-
inu í gær að Bakkavör hefði
keypt Hitchen Foods á 4,7 millj-
arða króna, sem Ágúst segir
mjög hagstætt verð fyrir vel
rekið fyrirtæki. Rekstrarhagnað-
ur Hitchen er áætlaður 911 millj-

ónir og veltan 5,1 milljarður á
þessu ári.

Hitchen Foods selur meðal
annars niðurskorið grænmeti og
salat í stórmarkaði í Bretlandi.
Áherslan á bætt matarræði hefur
aukið sölu á tilbúnu salati sem
neyta má beint úr umbúðunum.
Bakkavör hefur framleitt slíkar
vörur en Ágúst segir þetta styrkja
stöðu þeirra á markaðnum með
aukinni stærðarhagkvæmni. – bg

Ná 40 prósent markaðshlutdeild
Sala á salati og grænmeti eykst og Bakkavör tekur þátt í vextinum.

Engin evra án ESB
Davíð Oddsson varar við upptöku evrunnar.

Útvíkkun EES lokið
EES verður sameiginlegt efnahagssvæði 28 
Evrópuríkja með yfir 450 milljónir íbúa.

Guðmundur Huginn Guðmunds-
son, skipstjóri á Hugin VE-55,
stefnir að því að veiða fyrir einn
milljarð króna á þessu ári. Þetta
kemur fram í viðtali sem Eyja-
blaðið Vaktin tók við hann. Það
yrði Eyjamet í aflaverðmæti.

Veiðar skipsins í síldarsmug-
unni í sumar og haust hafa geng-
ið mjög vel en kolmunnaveiðar
treglega þótt verð á kolmunna
hafi farið heldur hækkandi. Skip-
ið hefur nú haldið til loðnuleitar.

Guðmundur Huginn og Gylfi,
bróðir hans, reka fyrirtækið Hug-
in sem gerir út Hugin VE-55 og
þrjú önnur skip. Guðmundur Ingi

Guðmundsson – faðir þeirra –
stofnaði fyrirtækið árið 1959. - eþa

BJARNI ÁRMANNSSON OG EINAR SVEINSSON Bæði forstjóri Íslandsbanka og stjórn-
arformaður hafa gert söluréttarsamninga við bankann vegna kaupa á hlutabréfum. Sölurétt-
ur Bjarna féll niður í fyrra en Einar getur nýtt sinn sölurétt á árunum 2006 til 2008.
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Stefnt á einn milljarð

LOÐNULÖNDUN Huginn VE-55 stefnir að
því að fiska fyrir einn milljarð á árinu. Það
yrði met í sögu Eyjaflotans.

Íslensk fyrirtæki skuldsett
Fyrirtæki á Íslandi skulda mun meira en 

fyrirtæki á hinum Norðurlöndunum.

Bað Icelandic Group afsökunar
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Á landsfundi Sjálfstæðisflokks-
ins á sunnudaginn var samþykkt
ályktun þar sem lagt var til að
ríkið hætti að reka Íbúðalánasjóð.

„Tímabært er að ríkið hætti að
reka lánasjóð til húsnæðiskaupa
þó að það geti eftir sem áður haft
hlutverki að gegna til að aðstoða
þá sem ekki geta fengið lánafyr-
irgreiðslu til húsnæðiskaupa í
bankakerfinu,“ segir í ályktun
landsfundarins.

Þá segir að leggja eigi áherslu
á að flytja verkefni úr höndum
ríkis og sveitarfélaga til einkaað-
ila til að draga úr umsvifum hins
opinbera og auka þar með sam-
keppni á markaðnum. – bg

Lítið atvinnuleysi
Í september voru skráðir 49.897
atvinnuleysisdagar á landinu öllu
sem jafngilda því að 2.267 manns
hafi að meðaltali verið á atvinnu-
leysisskrá í mánuðinum. Það eru
1,4 prósent af áætluðum mann-
afla á vinnumarkaði.

Atvinnuleysi hefur ekki mælst
minna í einstökum mánuði síðan í
október 2001, en til samanburðar
mældist það 1,8 prósent í ágúst
síðastliðnum og 2,6 prósent í
september 2004. Vegna árstíða-
sveiflu eykst atvinnuleysi yfir-
leitt frá september til október og
reiknar Vinnumálastofnun með
1,4 til 1,7 prósent atvinnuleyi í
október. - bg

Eggert Þór Aðalsteisson
skrifar

Kauphöllin hafði frumkvæði að
því að óska eftir upplýsingum frá
Flögu Group vegna mikillar
hækkunar á bréfum félagsins
síðustu dagana án þess að nokkr-
ar fréttir hafi komið frá félaginu. 

Viðskipti með hlutabréf í
Flögu voru stöðvuð í gær meðan
beðið var eftir frétt frá félaginu.
Flaga ætlar að kynna í dag
skipulagsbreytingar „sem miða
að því að styrkja langtímahag
fyrirtækisins,“ eins og kemur
fram í tilkynningu til Kauphallar.
Kauphöllin ætlar einnig að kanna
viðskipti með hlutabréf Flögu
undanfarna daga.

Á fimmtudaginn í síðustu viku
hækkuðu bréf í Flögu um átta
prósent. Daginn eftir hækkuðu
þau um sex prósent og um tíu
prósent á mánudaginn. 

Hlutabréfin hafa verið færð á

athugunarlista.
Þórður Már Friðjónsson, for-

stjóri Kauphallarinnar, staðfesti
að óskað hafi verið eftir svörum
frá Flögu og sagði að um hefð-
bundið verklag Kauphalllarinnar
væri að ræða þegar snarpar

verðbreytingar ættu sér stað á
markaði.

Flaga hefur hækkað um fjórð-
ung frá því í síðustu viku en
miklar sveiflur hafa verið á
gengi félagsins undanfarna mán-
uði í litlum viðskiptum. 

Viðskipti með Flögu
könnuð af Kauphöll
Skipulagsbreytingar sem eiga að styrkja fyrirtækið kynntar.

Samtök atvinnulífsins velta því
upp í frétt á heimasíðu samtak-
anna hvort afgangur af ríkis-
rekstri geti valdið auknum ríkis-
útgjöldum. „Öll undangengin ár
hafa fjárlög íslenska ríkisins gert
ráð fyrir myndarlegum afgangi.
Raunin hefur oftast orðið önnur,“

segir í fréttabréfinu.
Undanfarin fimm ár hefur ver-

ið gert ráð fyrir um 85 milljarða
afgangi af rekstrarafkomu ríkis-
sjóðs en staðreyndin hefur hins
vegar verið sú að tæplega 8 millj-
arða tap hefur verið á rekstraraf-
komu ríkissjóðs. 

Samtökin benda á að þeirri
kenningu hefur oft verið haldið á
lofti að afgangur af rekstri ríkis-
sjóðs valdi því að viðspyrna þing-
manna og fjármálaráðuneytis
gegn því að útgjöld aukist til til-
tekinna málaflokka, verði minni
ef jafnvægi er milli tekna og
gjalda eða halli. Auk þess sem
kjarasamningar ríkisstarfsmanna
kosti ríkið meira en annars því af
nógu sé að taka ef afgangur er af
rekstri ríkissjóðs. - hb

Afgangur ríkissjóðs getur 
valdið auknum útgjöldum

Aðhald ríkisfjármála minna en stefnt var að.

Ekki fást upplýsingar hjá Fjár-
málaeftirlitinu hvernig gangi að
afla upplýsinga um Serafin Shipp-
ing, sem eignaðist meira en sex
prósent hlut í Icelandic Group við
sameiningu Sjóvíkur og Sölumið-
stöðvar hraðfrystihúsanna. Þrátt
fyrir að rjúfa fimm prósent eign-
armúrinn gáfu forsvarsmenn Ser-
afin Kauphöllinni ekki lögbundn-
ar upplýsingar. Í staðinn var
hlutnum skipt strax á milli
tveggja félaga, Fordace Limited
og Deeks Associates.

Serafin varð við sameininguna

sjötti stærsti hluthafinn í Iceland-
ic Group. Hluthafar í Icelandic
Group og aðrir fjárfestar hafa
engar upplýsingar fengið um
hver eigandi félagsins var. Sam-
kvæmt lögum um verðbréfavið-
skipti varðar það sektum að
brjóta gegn ákvæðum laga um
flöggunarskyldu, sem myndast
þegar aðili eignast meira en fimm
prósent í fyrirtæki í Kauphöllinni. 

Komið hefur fram í Markaðn-
um að eigandi Serafin var Ólafur
Ólafsson, stjórnarformaður Sam-
skipa. – bg

Skammtímasjó›ur 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.

* Nafnávöxtun sl. 12 mánu›i m.v. 30.09.2005
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 – kraftur til flín!

S K A M M T Í M A S J Ó ‹ U R

9, 55%
*

Skammtímasjó›ur er gó›ur kostur fyrir flá sem vilja
áhættulitla fjárfestingu og verja sig gegn ver›bólgu.
Enginn munur er á kaup- og sölugengi eftir 30 daga.
Innstæ›an er alltaf laus til útborgunar.

BAÐ UM SKÝRINGAR Vegna mikilla hreyfinga á gengi hlutabréfa í Flögu óskaði Kauphöll-
in eftir skýringum frá félaginu. Flaga tilkynnir um skipulagsbreytingar í dag.

Stjórn Símans telur ekki efni til
þess að hún leggi mat á hvort
vænlegra sé fyrir einstaka hluta-
hafa að samþykkja yfirtökutilboð
Skipta ehf. eða hafna því. Þetta
kemur fram í greinargerð stjórn-
arinnar sem send var Kauphöll Ís-
lands á mánudaginn.

Stjórninni er skylt að gera slíka
greinargerð samkvæmt lögum
eins og Skipti ehf. var skylt að
gera öðrum hluthöfum Símans yf-
irtökutilboð. Gangi hluthafar að
tilboðinu fá þeir hlutina greidda á

sama gengi og Skipti keypti tæp
99 prósent hlutafjár.

Stjórn Símans telur tilboð
Skipta eðlilegt. „Þá telur stjórnin
aðra skilmála tilboðsins eðlilega,
en hluthöfum býðst að fá kaup-
verð hlutabréfanna greitt í pen-
ingum innan fimm daga frá lokum
gildistíma tilboðsins,“ segir í
greinargerðinni.

Lýður Guðmundsson, sem er
fulltrúi stærsta hluthafa Skipta,
hefur sagt að hann voni að sem
fæstir hluthafar taki tilboðinu. – bg

Engin svör frá FME
Hluthafar Icelandic Group hafa ekki fengið lög-
bundnar upplýsingar eftir sameiningu við Sjóvík.

HLUTHAFAR Í ICELANDIC GROUP Hluthafar hafa ekki fengið lögbundnar upplýsingar
um Serafin Shipping sem varð sjötti stærsti eigandinn eftir sameiningu SH og Sjóvíkur.

Hætti rekstri ÍbúðalánasjóðsMetur ekki tilboð
Yfirtökutilboð Skipta ehf í Símann rennur 

út þriðjudaginn 25. október.

R E K S T R A R A F K O M A
R Í K I S S J Ó Ð S  Í

M I L L J Ö R Ð U M  K R Ó N A

Fjárlög Niðurstaða
2000 16,7 -4,3
2001 33,8 8,7
2002 18,5 -8,1
2003 9,4 -6,1
2004 6,7 2,0
Samtals 85,1 -7,8

Alþjóða gjaldeyrissjóðurinn
hvetur íslensk stjórnvöld til að
breyta fyrirkomulagi á húsnæð-
islánakerfinu með það að mark-
miði að viðskiptabankar og spari-
sjóðir geti keppt á íbúðalána-
markaði með hagkvæmum hætti.
Stofnunin vill þó halda í ýmsa
þætti sem reynst hafa vel. 

Sjóðurinn leggur til að haldið

verði í þá sérfræðiþekkingu sem
er til staðar hjá Íbúðalánasjóði og
honum breytt í heildsölubanka
sem kaupi innlenda lánasamn-
inga og fari í skuldabréfaútboð á
alþjóðlegum vettvangi. Við nú-
verandi samkeppni banka og
Íbúðalánasjóðs er hætta á því að
bankar taki óþarflega áhættu við
lántökur. - eþa

Vill heildsölubanka
Styrkja þarf samkeppnisaðstöðu viðskiptabanka.
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Hólmfríður Helga Sigurðardóttir
skrifar

Viðskiptatímaritið Financial
Times birti í síðasta riti sínu lista
yfir 25 ríkustu menn heims.
Heildarverðmæti eigna milljarða-
mæringanna er 320 milljarðar
bandaríkjadala. Í umfjöllun blaðs-
ins kemur fram að þeir einstak-
lingar sem valdir voru eru ekki
einungis ríkir og valdamiklir
heldur hafi þeir stuðlað að því að
breyta hugsunarhætti, lífsháttum
og vinnuháttum fólks. 

Eftir sem áður trónir Bill
Gates á toppi listans sem langrík-
asti maður heims og mikill mann-
vinur. Steve Jobs, stofnandi
Apple, færist hratt nærri honum
og fer upp úr sjötta sæti í fyrra.
Það er velgengni iPod-spilarans
sem kemur honum þangað. Ekki
sér fyrir endann á þeirri vel-
gengni og því gæti hann fljótlega
farið að gera tilkall til fyrsta sæt-
isins. Listinn sýnir sem fyrr að
bandarísku tölvufyrirtækin eiga
vinninginn en fyrstu fjögur sætin
verma milljarðamæringar beint
út úr Silicon Valley. Nýir á listan-
um eru einmitt vinirnir Larry

Page og Sergey Brin sem stofn-
uðu Google-leitarvélina. 

Annað sem vekur athygli og
hefur breyst frá árinu 2004 er að
það eru helmingi fleiri Evrópu-
menn á listanum, helmingi færri
pólitíkusar og engin kona. Aðferð-
irnar við að mæla eignir auðjöfra
eru misjafnar og því ber ekki öll-
um saman um hverjir skulu
verma sæti lista sem þessa. Víst
þykir þó að auður og áhrif þeirra
allra eru óneitanlega mikil.

19. október árið 1987 hefur oft
verið kallaður „svarti mánudag-
urinn“. Á þeim degi hrundi Dow
Jones-vísitalan skyndilega um
22,6 prósent sem er mesta lækk-
un á einum degi í sögu verð-
bréfamarkaða. Lækkunin ein-
skorðaðist ekki bara við Banda-
ríkin heldur endurspeglaðist
hún í mörkuðum um allan heim.
Í lok október þetta ár höfðu
verðbréfamarkaðir í Ástralíu
fallið um 41,8 prósent, í Kanada
um 22,5 prósent, í Hong Kong
um 45,8 prósent og Bretlandi um
26,4 prósent. 

Hrunið þennan dag er svipað
nokkurri dulúð þar sem engar
sérstakar fréttir komu upp í að-
draganda þess. Menn rökræða
enn nú, átján árum síðar, um
ástæður fyrir hruninu en enn
sem komið er er ekki hægt að
benda á eina ákveðna ástæðu
fyrir atburðinum. Ofmat bréf-
anna, lítill seljanleiki og sál-
fræði markaðarins eru meðal
þeirra skýringa sem voru nefnd-
ar. Sú vinsælasta var kerfis-
bundnar fjárfestingar þar sem
tölvur voru notaðar við að selja
eða kaupa mikið magn bréfa á
kerfisbundinn hátt. Einhverjar
þessara tilgáta eru taldar hljóta
að skýra það hvers vegna hrunið
varð þennan dag. Hins vegar ber

mönnum ekki saman um ástæð-
ur þess af hverju það gerðist
ekki einhvern annan dag, hvers
vegna þetta gerðist svo hratt og
hvers vegna það teygði sig yfir á
markaði annarra landa en ein-
skorðaðist ekki við Bandaríkin. 

Í kjölfar hrunsins voru höml-
ur settar á viðskipti á mörkuð-
um, að miklum hluta til vegna
þess að tölvukerfi þessa tíma
voru ekki nógu sterk til að anna
öllum þeim pöntunum sem
hrönnuðust upp við tíðindin. Það
gaf seðlabönkum tíma til að
spýta fjármagni inn á markað-
inn til að hægja á frekari lækk-
unum. Menn velta því fyrir sér
hvað myndi gerast ef slíkt hrun
ætti sér stað í dag, nú þegar
tölvutækninni hefur fleygt
nægilega fram til að valda slíku
álagi. - hhs

S Ö G U H O R N I Ð

Svarti
mánudagurinn

-um víða veröld

Galdurinn er að láta okkur vinna fyrir þig
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Skipasendingar Flugsendingar Hraðsendingar Vörumiðstöð Tollafgreiðsla Akstursþjónusta Útflutningur
Kjalarvogi  • Sími 535 8000

jonar@jonar.is • www.jonar.is

JÓNAR TRANSPORT bjóða alhliða 
flutnings þjónustu í samstarfi við 
bestu flutnings aðila sem völ er á, 
bæði hérlendis og erlendis. Þéttriðið 
þjónustu  net um allan heim tryggir 
flýti, öryggi, hagstæð gjöld og góða 
vörumeð höndlun frá verksmiðju vegg 
og heim í hlað.

Ríkastir í heimi
Financial Times hefur valið 25 ríkustu menn heims

Fyrirtæki Land Gengi Gjald- (Gengi Breyting
miðill gjaldmiðils)

BTC Búlgaría 10,52 Lev 37,37 -6,64%
Carnegie Svíþjóð 97,00 SEK 7,76 -3,46%
Cherryföretag Svíþjóð 29,50 SEK 7,76 -0,78%
deCode Bandaríkin 8,17 USD 60,97 1,67%
EasyJet Bretland 2,81 Pund 107,21 -5,47%
Finnair Finnland 10,60 EUR 73,38 -4,21%
French Connection Bretland 2,51 Pund 107,21 -1,48%
Intrum Justitia Svíþjóð 67,25 SEK 7,76 -6,96%
Keops Danmörk 20,20 DKR 9,83 -8,98%
Low & Bonar Bretland 1,09 Pund 107,21 -4,96%
NWF Bretland 6,35 Pund 107,21 2,64%
Sampo Finnland 12,70 EUR 73,38 -6,10%
Saunalahti Finnland 2,39 EUR 73,38 -4,90%
Scribona Svíþjóð 15,70 SEK 7,76 -6,06%
Skandia Svíþjóð 39,90 SEK 7,76 -2,71%
Miðað við gengi bréfa og gjaldmiðla á mánudag

Ú T R Á S A R V Í S I T A L A 1 0 8 , 7 9 - 4 , 9 3 %

HRUN DOW JONES-VÍSITÖLUNNAR
19. OKTÓBER 1987. Hrun vísitölunnar
endurkastaðist um heim allan og hafði
mikil áhrif á verðbréfamarkaði í Ástralíu,
Kanada, Hong Kong og Bretlandi. 

Evrópskir hlutabréfamarkaðir hækkuðu
á mánudag. Þar átti hollenski raftækja-
framleiðandinn Philips hlut að máli eftir
að hafa farið fram úr spám fyrir þriðja
ársfjórðung. Hlutabréf í félaginu hækk-
uðu um þrjú prósent við fréttirnar. Hluta-
bréf í olíufyrirtækjunum Royal Dutch
Shell og Total hækkuðu hjá hvoru um sig
um 2 prósent eftir að hráolíuverð hækk-
aði vegna hræðslu um yfirvofandi storm í
Mexíkóflóa. Auk þess hækkuðu bréf
írska lyfjaframleiðandans Elan Corp um
níu prósent í kjölfar fregna um að lyfið
Tysabri hafi staðist öryggispróf. - hhs

Philips fram úr væntingum

1. Bill Gates, stjórnarformaður og fram-
kvæmdastjóri Microsoft

2. Steve Jobs, einn stofnenda og fram-
kvæmdastjóri Apple

3. Pierre Omidyar, stofnandi og stjórn-
arformaður eBay

4. Sergey Brin og Larry Page, stofn-
endur Google

5. Rupert Murdoch, stjórnarformaður
og framkvæmdastjóri News Cor-
poration

6. Michael Bloomberg, borgarstjóri
New York og stofnandi Bloomberg

7. Silvio Berlusconi, forsætisráðherra
Ítalíu og stofnandi of Fininvest

8. George Soros, vogunarsjóðsstjóri og
mannvinur

9. Carlos Slim Helu símaauðjöfur
10. Azim Premji, stjórnarformaður

Wipro
11. Lakshmi Mittal, stjórnarformaður

Mittal Steel Company
12. Warren Buffett, framkvæmdastjóri

Berkshire Hathaway
13. Richard Mellon Scaife, útgefandi

og mannvinur
14. Thaksin Shinawatra, forsætisráð-

herra Taílands
15. Gordon Moore, fyrrum stjórnarfor-

maður Intel
16. Roman Abramovich, rússneskur

kaupsýslumaður og eigandi Chelsea
17. Ted Turner, fjölmiðlakóngur og

mannvinur
18. Bernard Arnault, stjórnarformaður,

framkvæmdastjóri og stærsti hlut-
hafi LVMH

19. John de Mol, fjölmiðlastórlax
20. Larry Ellison, einn stofnenda og

framkvæmdastjóri Oracle 
21. Michael Dell, stjórnarformaður Dell
22. Ingvar Kamprad, stofnandi IKEA
23. Lee Kun-hee, stjórnarformaður

Samsung Group
24. Hasso Plattner, einn stofnenda og

stjórnarformaður SAP
25. Li Ka-shing, stjórnarformaður

Hutchison Whampoa

BILL GATES ER RÍKASTUR Stofnandi,
stjórnarformaður og framkvæmdastjóri
Microsoft. Eignir hans eru metnar upp á 51
milljarð bandaríkjadala.

STEVE JOBS ER RÍKARI Framkvæmda-
stjóri Apple. Virði eigna hans er 3 milljarðar
bandaríkjadala.

PIERRE OMIDYAR ER RÍKUR Stofnandi
og stjórnarformaður eBay. Heildarverðmæti
eigna hans er 10 milljarðar bandaríkjadala. 

2 5  r í k u s t u  m e n n  h e i m s

Baráttan um flugfarþega hefur
nú tekið nýja stefnu. Þetta kemur
fram á viðskiptasíðu BBC. Hún
hefur hingað til að mestu staðið
um lággjaldaflugið en er nú að
færast yfir á dýrari endann.
Flugfélögin Eos og Maxjet hafa
tilkynnt að þau ætli að hefja flug
milli JFK og Stansted þar sem
eingöngu er boðið upp á við-
skiptafarrými. Verður fyrsta
slíka ferðin farin á fimmtudag.
Flugfélögin vonast með þessu til
þess að krækja í vænan hluta við-
skiptavina British Airways og

Virgin Atlantic sem hingað til
hafa nánast verið ein um hituna í
flugi á viðskiptafarrými á þess-
ari flugleið.

Hugmyndir fyrirtækjanna
tveggja eru ekki að öllu leyti þær

sömu. Eos segir að tilfinning við-
skiptavinarins verði að hann sé
staddur í einkaþotu. Maxjet seg-
ist hins vegar vera að hefja
fyrsta lággjalda viðskiptaflugið.
Sérfræðingar eru mishrifnir af
hugmyndunum og telja að ýmsar
hindranir verði á vegi flugfélag-
anna. Líklegt sé að viðskipta-
ferðalangar setji það fyrir sig að
fara á Stansted, aðeins eitt flug á
dag sé ekki nógu sveigjanlegur
kostur og það skorti einhvers
konar punktakerfi sem þessi hóp-
ur nýtir sér að miklu leyti. - hhs

Fljúgast á í háloftunum
Lítil flugfélög ögra flugrisunum BA og Virgin Atlantic

BRITISH AIRWAYS MÁ VARA SIG. Tvö
flugfélög eru að hefja flug milli JFK og Stan-
sted þar sem eingöngu er boðið upp á við-
skiptafarrými.
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Hólmfríður Helga Sigurðardóttir
skrifar

Tveir hópar banda-
rískra vísinda-
manna hafa í sam-
einingu fundið leið
til þess að fjar-
lægja stofnfrumur
úr fósturvísi músa
án þess að fórna lífi
í leiðinni. Sé hægt
að gera slíkt hið
sama þegar kemur
að manneskjum
myndi það slá á hið
mikla siðferðislega
og pólitíska ósætti
sem ríkir þegar
kemur að stofn-
frumurannsóknum
í fósturvísum. 

S t o f n f r u m u r
fósturvísa eru lyk-
ilinn að rannsókn-
um á frumum sem
geta endurnýjað
sig. Vísindamenn
hafa barist við það
að komast framhjá
þeim siðferðilegu
hindrunum sem
hafa gert rann-
sóknirnar umdeild-
ar og bundnar
r e g l u g e r ð u m .
Stofnfrumur geta
orðið að öllum
þeim mismunandi

vefjum sem mannslíkaminn samanstendur af.
Fram til þessa var eina leiðin til að komast að
stofnfrumunum að sækja þær í innri hluta tilvon-

andi fósturvísis sem
við það eyðileggst.
Það jafngildir morði
samkvæmt þeim
sem trúa því að nýtt
líf hefjist við getnað. 

Vísindamennirnir
sem standa að rann-
sóknunum hafa nú
sýnt fram á að ef
þeir sækja frumu í
fósturvísi sem sam-
anstendur einungis
af átta frumum geti
fósturvísirinn bjarg-
ast. Hægt sé að
koma honum fyrir í
legi og úr verði
venjuleg meðganga.
Hingað til hafa
stofnfrumur verið
teknar úr fósturvís-
um sem saman-
standa af um það bil
256 frumum. Ekki
var vitað til þess að
frumur á fyrri stig-
um hefðu sömu eig-
inleika og frumurn-
ar á síðari stigum.
Vísindamenn hafa
nú sýnt fram á að sú
er raunin, að
minnsta kosti hjá
músum.

Siðferðisleg lausn í sjónmáli
Vísindamönnum hefur tekist að fjarlægja stofnfrumur úr
fósturvísi músa án þess að lífi sé fórnað.

Samningaviðræð-
ur milli hins
kóreska Samsung
og Apple um
framleiðslu Sam-
sung á flass-
minniskubbi fyr-
ir Apple eru farn-
ar út um þúfur.
Minniskubburinn
er notaður í MP3-
spilara, digital-
myndavélar og
ekki síst í hinn
hárþunna iPod
nano frá Apple
sem flestum er
kunnugt um að
hefur notið gríð-
arlegra vin-
sælda.

Samkvæmt Korean Times hefur Apple dregið sig út úr samstarf-
inu. Það gerðist eftir að orðrómur fór á kreik um að viðskiptaráð
Kóreu hygðist rannsaka samstarf tölvurisanna tveggja. Suður-
kóreskir fjölmiðlar hafa sakað Samsung um að selja minniskubbinn
vel undir markaðsvirði og suður-kóreskir MP3-framleiðendur segja
samkeppnisstöðu sína mjög slæma vegna lágs verðs hins vinsæla
iPod nano. Virði samstarfs Apple og Samsung hefði verið um 3,8
milljarðar bandaríkjadala. - hhs

NÝJAR RANNSÓKNIR Á STOFNFRUMUM FÓSTURVÍSA MÚSA LOFA
GÓÐU. Vísindamenn hafa lengi reynt að komast framhjá þeim siðferðilegu
hindrunum sem hafa gert slíkar rannsóknir umdeildar.
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Samningar út um þúfur
Samsung framleiðir ekki minniskubb í iPod

SAMSTARF APPLE OG SAMSUNG UNDIR SMÁSJÁNA. Suð-
ur-kóreskir MP3-framleiðendur segja samkeppnisstöðu sína
slæma vegna lágs verðs iPod nano. 

Hewlett Packard hefur innkallað
135 þúsund rafhlöður fyrir far-
tölvur af gerðinni HP Pavilion og
Compaq Evo og Presario. Þar af
eru 50 þúsund stykki sem
seld voru utan Bandaríkj-
anna. Framleiðslugalli í
rafhlöðunum getur valdið
skammhlaupi sem verður
til þess að þær ofhitna og
bræða umlykjandi plast-

hylkið. Af þeim getur því stafað
eldhætta en HP hefur fengið
kvartanir um sextán galla af
þessu tagi. Engin dæmi eru þó

um slys á fólki. Ekki er vit-
að til þess að rafhlöður af
þessu tagi hafi ratað hing-
að til lands en strikamerki
þeirra sem gallaðar eru
byrja á GC, IA, L0 eða L1.
- hhs

Galli í rafhlöðum HP
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Bill Gates, stofnandi og fram-
kvæmdastjóri Microsoft, og kona
hans, Melinda Gates, hafa í gegn-
um styrktarsjóð í eigin nafni
veitt tölvusafni í Kaliforníu
fimmtán milljóna bandaríkjadala
styrk. Það jafngildir um 916
milljónum íslenskra króna. Þetta
kemur fram á vefsíðu BBC.
Styrknum verður meðal annars
varið til að setja upp gagnvirka
sýningu um tölvubyltinguna og
áhrif hennar á samfélagið. Þrátt
fyrir rausnarlegan styrk Gates-
hjónanna skortir safnið enn 50
milljónir bandaríkjadala eða
rúmlega 3 milljarða íslenskra
króna til að takast ætlunarverk
sitt. - hhs

Gates-hjónin gjafmild
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MELINDA OG BILL GATES Hafa styrkt
tölvusafn í Kaliforníu um 916 milljónir ís-
lenskra króna. 

Farsímanotkun í Afr-
íku hefur aukist mjög
á síðastliðnum árum
og auðveldað líf
margra. Sem dæmi
um ný not fyrir far-
síma má nefna að
dýralífsfræðingar í
Kenía og Suður-Afr-
íku nýta sér nú far-
síma til að rekja stað-
setningu fílahjarða.
Farsíma er komið
fyrir í hálsól fíls og
sendir frá sér skila-
boð á klukkutíma
fresti og segir til um
hvar fíllinn er staddur. Segja sérfræðingar að aðferðin lækki kostn-
að við að rekja slóðir fíla um allt að 60 prósent. 

Ný not fyrir farsíma

Ríkisstjórn Nígeríu og tölvuris-
inn Microsoft vinna nú saman að
því klekkja á svikahröppum sem
nota Internetið við iðju sína
samkvæmt netsíðu BBC. Svika-
hrappar sem þessir eru talsvert
algengir Nígeríu. Langalgengast
er að sendur sé tölvupóstur þar
sem viðtakandi er beðinn um að
borga ákveðna summu eða gefa
upp bankanúmer til þess að
hjálpa til við að færa stórar fjár-
hæðir milli landa. Í staðinn er
honum lofaður hluti upphæðar-
innar sem laun fyrir greiðann.
Einhverjir láta glepjast en
greiðslan berst þeim að sjálf-
sögðu aldrei. 

Samstarfið felur í sér tölvu-
þjálfun og upplýsingamiðlun.
Microsoft hjálpar Nígeríumönn-
um með tæknileg atriði við að
rekja slóð tölvuþrjótanna. Ríkis-
stjórnin sér svo um framhaldið
en í Nígeríu stendur nú yfir
rannsókn á mörg hundruð grun-

uðum svikahröppum. Samstarfið
milli Microsoft og ríkisstjórnar-
innar hófst fyrir um sex mánuð-

um. Nú þegar hafa nokkrir aðil-
ar verið sóttir til saka, sem beint
má leiða til samstarfsins. - hhs

Klekkja á svikahröppum
Tölvurisinn Microsoft og ríkisstjórn Nígeríu vinna saman.

SVIKAHRAPPAR NOTA INTERNETIÐ TIL STARFA SINNA Microsoft og ríkisstjórn Níger-
íu vinna nú saman að því að klekkja á tölvuþrjótum.
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Með kaupum Actavis á samheitalyfjastarf-
semi Alpharma er Actavis orðið fjórða
stærsta samheitalyfjafyrirtæki í heimi.
Ásýnd fyrirtækisins breytist einnig talsvert
við kaupin og vægi Mið- og Austur Evrópu
minnkar í sölu félagsins. „Við verðum eftir
kaupin með um 40 prósent af sölunni í Vestur-
Evrópu og um 35 prósent í Bandaríkjunum,“
segir Róbert Wessman, forstjóri Actavis.

Kaupin eru þau stærstu sem Actavis hefur
gert. Um fimmtíu milljarðar eru greiddir fyr-
ir fyrirtækið, en heildarfjármögnun með
skuldum félagsins nemur um hundrað millj-
örðum króna. Þetta eru sjöttu kaup fyrirtæk-
isins á árinu. Fyrirtækið hefur vaxið hratt á
undanförnum árum. Bæði með innri vexti og
með kaupum á fyrirtækjum. Upp á síðkastið
hefur hægt á innri vexti, en áætlanir félags-
ins gera ráð fyrir góðum vexti á næstu tveim-
ur árum. Breytingin á fyrirtækinu er mikil á
skömmum tíma. Árið 1999 velti félagið 57
milljónum evra, var einungis með starfsemi á
Íslandi. Starfsmenn voru 146. Þegar kaupin
verða endanlega frágengin í lok þessa árs
blasir við eitt af leiðandi fyrirtækjum heims-

ins í samheitalyfjaiðnaðnum. Áætluð velta
næsta árs er 1,2 milljarðar evra og starfs-
menn verða tíu þúsund í 32 löndum.

FÓTFESTA Á STÆRSTA MARKAÐNUM
Actavis hefur lengi haft það á stefnuskránni
að koma sér fyrir á Bandaríkjamarkaði sem
er stærsti markaður í heimi fyrir samheita-
lyf. Fyrstu skrefin voru stigin í maí þegar fé-
lagið keypti samheitalyfjafyrirtækið Amide.
Með kaupunum nú verður Actavis í áttunda
sæti hvað varðar markaðshlutdeild á Banda-
ríkjamarkaði. Félagið er á öllum markaðs-
svæðum sínum meðal tíu efstu. Stækkun fyr-
irtækisins og sterkari markaðsstaða skiptir
miklu. Þróunin í samheitalyfjageiranum er
eins og í mörgum öðrum greinum sú að fyrir-
tækin verða færri og stærri. Markaðshlut-
deildin á heimsvísu verður eftir kaupin 3,9
prósent. Langur vegur er í tvö stærstu félög-
in sem eru Teva & Ivax með 12,8 prósenta
markaðshlutdeild á heimsvísu og Sandoz sem
er með 11,1 prósent hlutdeild. Þriðja sætið er
ekki svo langt undan þar situr Merck Kgaa
sem er með 5,1 prósent markaðshlutdeild. Ef

horft er til vaxtar Actavis annars vegar og
Merck Kgaa hins vegar er ekki óvarlegt að
álykta að barátta um þriðja sætið gæti harðn-
að áður en langt um líður. „Við erum að kom-
ast í toppendann á öllum mörkuðum sem er
mikilvægt fyrir okkur,“ segir Róbert. Hann
segir verðið sem greitt var fyrir fyrirtækið
gott. Ef miðað er við veltu og framlegð síð-
asta árs er verðið hátt, en reksturinn hefur
batnað verulega og miðað við rekstur þessa
árs er verðið hagstætt fyrir Actavis. Róbert
vill hins vegar ekki tjá sig frekar um það.

MINNI ÁHÆTTA
Alpharma er með framleiðslu í Bandaríkjun-
um, Noregi, Bretlandi, Kína og Indónesíu. Ró-
bert segir að framleiðsla Alpharma sé hag-
kvæm. Stærð verksmiðjunnar í Bretlandi
geri hana álíka hagkvæma og verksmiðju
Actavis á Möltu, þar sem launakostnaður er
mun lægri. Róbert segir ljóst að samlegð og
hagræðing sé talsverð í lyfjaframleiðslunni.
Afkastagetan verða 24 milljarðar taflna.
Vöruframboðið breikkar, en með sameiningu
verður til félag með 600 lyf í sölu og önnur

Breytt ásýnd Actavis
Actavis hefur á sex árum breyst úr litlu íslensku samheitalyfjafyrirtæki með 146 manns í vinnu í al-
þjóðlegt stórfyrirtæki með tíu þúsund starfsmenn og áætlaða veltu upp á hátt í hundrað milljarða.
Actavis er nú fjórða stærsta samheitalyfjafyrirtæki heims og þriðja sætið er ekki langt undan. Hafliði
Helgason kynnti sér nýjustu fyrirtækjakaup Actavis sem eru þau stærstu hingað til.

SAMEINAÐIR Róbert Wessman, forstjóri
Actavis og Fred Lynch, framkvæmdastjóri
samheitalyfjasviðs Alpharma. Fyrirtækin
falla vel saman og skörun er tiltölulega lít-
il. Með sameiningunni njóta félögin mis-
munandi styrks hvors um sig á ólíkum
mörkuðum. Actavis nýtur mikillar fram-
leiðslugetu Alpharma og breidd vörufram-
boðs sameinaðs félags er mikil.
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Árið 1999 velti
félagið 57 millj-
ónum evra, var

einungis með
starfsemi á Ís-

landi. Starfs-
menn voru 146.

Þegar kaupin
verða endanlega

frágengin í lok
þessa árs blasir

við eitt af leið-
andi fyrirtækjum
heimsins í sam-

heitalyfjaiðnaðn-
um. Áætluð velta
næsta árs er 1,2
milljarðar evra
og starfsmenn

verða tíu þúsund
í 32 löndum.

„Við erum að
þynna út hlutféð,

en getum kippt
því til baka. Mið-

að við arðsemi
og sjóðstreymi

félagsins gerum
við ráð fyrir að

félagið þoli
þessa skuldsetn-

ingu án þess að
auka hlutafé inn-

an næstu átján
mánaða.“
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200 í þróun. Næmi fyrirtækisins
fyrir árangri einstakra lyfja
minnkar, auk þess sem fleiri
markaðir draga úr áhættu í
rekstrinum. Auk þess opnast nýir
markaðir svo sem Kína og
Indónesía.

Með kaupunum ríflega tvö-
faldast velta Actavis. Framundan
er samþætting starfsemi fyrir-
tækjanna og mun nýráðinn að-
stoðarforstjóri Actavis, Svafa
Grönfeld, leiða þá vinnu. „Við
reiknum með að tíu manns frá
hvoru fyrirtæki fyrir sig muni
einbeita sér að samþættingu
starfseminnar.“ Róbert segir
uppbyggingu fyrirtækjanna líka
sem ætti að einfalda þá vinnu.
Hann vill ekki gefa neitt út á
framtíð stjórnenda Alpharma.
Það sé seinni tíma ákvörðun.

Fred Lynch, framkvæmda-
stjóri samheitalyfjasviðs hjá
Alpharma, tók við félaginu á erf-
iðum tímum. Honum hefur tekist
á undanförnum misserum ásamt
sínu fólki að bæta rekstrarárang-
urinn talsvert sem meðal annars
hefur birst í miklum hækkunum
á gengi félagsins sem er skráð á
New York Stock Exchange. Talið
er líklegt að áfram verði sóst
eftir kröftum hans og annarra
lykilstjórnenda. Fred Lynch
segir að til hafi staðið að selja
þennan hluta fyrirtækisins um
langt skeið. „Salan til Actavis
gekk hins vegar fremur hratt
fyrir sig.“ Hann segir að fyrir-
tækin falli mjög vel saman. „Við
höfum sterka stöðu í Vestur-Evr-
ópu og í Bandaríkjunum, meðan
Actavis er með sterka stöðu í
Mið-Evrópu og Austur-Evrópu.“

NÝUNG Í FJÁRMÖGNUN
Heildarfjármögnun nemur 105
milljörðum króna og er stærstur
hlutinn lán sem tryggð eru af al-
þjóðlega fjárfestingarbankanum
UBS. Lánin eru með 0,9 prósenta
álagi á millibankavexti í evrum
og geta lækkað ef tilskilinn
rekstrarárangur næst. Athygli
vekur að fjármögnun íslensku
bankanna, Íslandsbanka og
Landsbankans er í formi hluta-
bréfa sem Actavis hefur kaup-
rétt að næstu fimm og hálft ár.
Bréfin bera 11 prósenta vexti
sem hækka um eitt prósent á ári
eftir fyrsta árið. Búast má við því
að vilji sé til þess hjá stjórn fé-
lagsins að nýta kaupréttinn.
Verði enginn kaupréttur nýttur
munu bankarnir eignast 39 pró-
senta hlut í fyrirtækinu. „Við
erum að þynna út hlutféð, en get-
um kippt því til baka. Miðað við
arðsemi og sjóðstreymi félagsins
gerum við ráð fyrir að félagið
þoli þessa skuldsetningu án þess
að auka hlutafé innan næstu
átján mánaða,“ segir Róbert.

S T Æ R S T U  S A M H E I T A -
L Y F J A F Y R I R T Æ K I  H E I M S

E F T I R  M A R K A Ð S H L U T D E I L D

Teva & Ivax 12,8%
Sandoz 11,1%
Merck Kgaa 5,1%
Alpharma & Actavis 3,9%
Ratiopharm 3,8%

S T A Ð A  S A M E I N A Ð S  
F É L A G S  Í  M I S M U N A N D I

L Ö N D U M

Ísland 1. sæti
Noregur 2. sæti
Danmörk 3. sæti
Svíþjóð 4. sæti
Finnland 4. sæti
Búlgaría 1. sæti
Tyrkland 5. sæti
Þýskaland 6. sæti
Bretland 4. sæti
Bandaríkin 8. sæti
Rússland 10. sæti
Serbía 3. sæti

Frjáls verslun gaf á dögunum út
lista sinn yfir 300 stærstu fyrir-
tæki landsins. Athygli vekur að
Kaupþing banki trónir á toppnum
og er það í fyrsta sinn sem sjáv-
arútvegsrisarnir sitja ekki í topp-
sætinu. Íslandsbanki vermir
fjórða sætið og Landsbankinn
það fimmta og sýnir þetta hversu
mikill drifkraftur hefur leyst úr

læðingi við einkavæðingu þeirra.
Mikill vöxtur einkennir

stærstu fyrirtæki landsins og
nam velta þeirra stærstu 789
milljörðum árið 2004 en var 607
milljarðar árið á undan. 28 fyrir-
tæki velta yfir tíu milljörðum
króna en á síðasta ári voru 25
fyrirtæki á aðallistanum sem
höfðu slíka veltu. 

Þ A U  T Í U  F Y R I R T Æ K I  S E M
G R E I Ð A  H Æ S T U  L A U N I N

Meðallaun í þús. 
1. Huginn ehf. útgerð 8.225 
2. Skagstrendingur hf. 7.877
3. MP Fjárfestingabanki 7.612
4. Kaupþing banki hf. 7.583
5. Bergur – Huginn ehf. 7.525
6. Stálskip ehf. 7.509
7. Fasteignafélagið Stoðir hf. 7.364 
8. Ocean Direct (Sæberg SH) 6.660
9. G.Guðmundsson hf. (Ólafsfirði) 6.600
10. Útgerðarfélagið Frigg ehf. 6.142

Þ A U  T Í U  F Y R I R T Æ K I  S E M
S K I L A  M E S T U M  H A G N A Ð I

Hagnaður í millj. f. skatta
1. Kaupþing banki hf. 22.495
2. Landsbanki Íslands 14.740
3. Íslandsbanki hf. 13.689
4. Burðarás hf. 11.538
5. Straumur fjárfestingarbanki hf. 7.745
6. Baugur Group hf. 7.344
7. Landsvirkjun 7.195
8. Actavis Group hf. 6.837
9. Ker hf. (ESSO) 4.819
10. Sjóvá – Almennar tryggingar hf. 4.332

300 stærstu



Enda þótt rétt rúmir tveir mánuðir séu í jól,
eru kaupmenn löngu byrjaðir að undirbúa
jólaverslunina. Vörukaup hefjast síðla sum-
ars hjá flestum þeirra enda þótt vörurnar
komi ekki í búðirnar fyrr en nokkrum mánuð-
um síðar. Jólaverslunin eru hátíð kaupmann-
anna ekki síður en annarra og verslunin nær
hámarki á næstu vikum. Viðmælendum
Markaðarins bar almennt saman um að
framundan væri einhver mesta hátíð sem
sögur færu af í jólaverslun. Öll skilyrði fyrir
verslunina væru hagstæð og svo hagstæð að
líta þurfi langt aftur til að finna álíka tíma.

GENGI OG KAUPMÁTTUR AFAR HAGSTÆÐ
Það er ekki bara einn áhrifaþáttur sem virð-
ist setja árið í ár í hæstu hæðir. Væntingarn-
ar til ársins miðast við ýmsa þætti sem versl-
unarmenn þekkja manna best. Gengi íslensku
krónunnar gagnvart gjaldmiðlum helstu við-
skiptalandanna hefur ekki verið jafn hag-
stætt í mörg ár. Frá því í byrjun ársins hefur
gengi krónunnar gagnvart þessum gjaldmiðl-
um hækkað um 10-15 prósent sem þýðir að-
eins eitt: lægra innkaupsverð og í framhald-
inu lægra vöruverð. Þá hefur almenningur sí-
fellt fleiri krónur eftir í launaumslaginu því

bæði hafa laun hækkað og skattar lækkað.
Einhvers staðar verður að eyða peningunum
enda þótt sparnaður landsmanna virðist að
einhverju leyti vera til staðar þá fórna flestir
einhverju fyrir jólin. Einkaneysla hefur að
sama skapi aukist ár frá ári og er að hluta til
fjármögnuð með lánum sem ráða má af
aukningu hennar umfram aukningu
kaupmáttar.

Ef litið er á söguleg gögn um veltu í smá-
söluverslun hefur orðið veltuaukning á
hverju ári frá því árið 1998 þegar fyrstu töl-
ur um slíka verslun voru teknar saman sam-
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Jólin eru ekki síst hátíð verslunarmanna. Fjör fer að færast í leikinn á næstu vikum þegar landsmenn
fara að huga að jólainnkaupum. Margir búast við því að jólaverslunin í ár verði með meira móti og
margir spá veltumeti í jólaverslun. Hjálmar Blöndal kannaði hug verslunarmanna til jólanna.

JÓLAVERSLUN Í REYKJAVÍK
Jólaverslunin er hafin í Reykjavík

og jólaskrautið komið í glugga. Ef
að líkum lætur má allt eins búast

við því að veltuaukning í
smásöluverslun milli ára verði

um fimm milljarðar króna.

Spá metári í jólaverslun
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„Fólk talar um þegar það kemur á
svona stað úti í sveit, að það sé svo
lítil truflun og það verður mikið úr
vinnunni,“ segir Egill Kristjánsson
á Sveitasetrinu Grímsá, sem leigir
út aðstöðu til fundahalda, nám-
skeiðshalda, fyrir ráðstefnur, hvata-
ferðir og ýmsar samkomur. „Fólk er
að komast burt frá skarkalanum í
borginni og fer í annan gír. Um-
hverfið hefur þau áhrif að fólki líð-
ur ósköp vel hérna,“ segir Egill. Góð
aðstaða er á staðnum til funda-
halda, auk þess sem þar er góður
veitingasalur og góð gistiaðstaða.

Umhverfið í kringum húsið er ein-
stakt, þar sem það stendur við
Grímsá í Borgarfirði og hægt er að
sjá Laxfoss út um gluggann. Á
kvöldin er hægt að sitja í heita
pottinum, njóta norðurljósa eða
horfa á fossinn upplýstan yfir vetr-
artímann, en húsið stendur alveg
upp við ána.

„Húsið var mjög umdeilt á sín-
um tíma,“ segir Egill. Helst segir
hann staðsetninguna hafa lagst illa
í menn þegar til stóð að reisa hús-
ið, og Steingrími Hermannssyni
hafa bæði þótt það of stórt og

standa of nálægt ánni. Húsið reis
þó árið 1973 og er afar glæsilegt.
Þetta er stærsta veiðihús landsins,
með 22 herbergjum fyrir utan stofu
og fundasal. 

Sveitasetrið sinnir eingöngu
hópum og fyrirtækjum. Hann segist

jafnframt vera í samstarfi við fyrir-
tæki sem skipuleggur ráðstefnur og
einnig afþreyingu. „Hvort sem það
er farið upp á jökul, í hellaskoðun,
hestaferðir eða á fjórhjól. Svo er að
sjálfsögðu hægt að veiða í ánni,“
segir Egill. 

Norðurljósin dansa
ofan við húsið

„Við höfum langa reynslu og
hópefli og erum með margar teg-
undir af hópefli fyrir fyrirtæki. Síð-
ustu ár höfum við verið að sérhæfa
okkur og aðskilja frá þessu hefð-
bundna hópefli og þróa nokkuð sem
við köllum fjörefli,“ segir Friðrik
Bjarnason hjá Ævintýrasmiðjunni
Eskimos sem hann rekur ásamt
Ingólfi Stefánssyni. Hann segir þá
sérhæfa sig í að aðstoða fyrirtæki
við að byggja upp góðan liðsanda
og styrkja liðsheildina. „Fjörefli er
ákveðin útgáfa af hópefli, þar sem
lögð er áhersla á skemmtun en hin
hefðbundu hópeflisnámskeið hafa
oft þótt frekar þung og leiðinleg.
Við náum miklum árangri í hópefli
með því að búa til skemmtilegan
dag þar sem fólk leysir þrautir og
keppir í skemmtilegum leikjum,“
segir Friðrik.

Hann segir þá til að mynda fara
með fólk í ættbálkaleiki, hálanda-
leiki, bændaleiki og ratleiki og
margt fleira. Til frekari útskýringar
segir hann til dæmis ættbálkaleiki

byggjast á því að skipta hópnum í
lið sem keppa sín á milli. Þá eru
lagðar fyrir hópana skemmtilegar
þrautir eins og axarskaft, gladiatior,
sumo-glíma, klifurveggur, blindra-
þrautir og fleira í þeim anda. 

„Áhersla er lögð á skemmtilega
keppni og æsingur er í hópnum
þegar fólk tekst á við keppnina.
Markmiðið er að efla andann og
brjóta niður varnir manna á milli
og auka samskiptin,“ segir Friðrik
og bætir við að oftast sé farið með
fólk út úr bænum þar sem um-
hverfið er líflegt og skemmtilegt.
„Það er mjög dýrmætt þegar starfs-
menn upplifa eitthvað skemmtilegt
saman utan við vinnustaðinn. Það
brýtur niður hindranir og eykur
samskiptaflæðið manna á milli,“
segir Friðrik.

FRIÐRIK BJARNASON hjá Ævintýraferðum
Eskimo, segir það mjög dýrmætt þegar
starfsmenn upplifa eitthvað skemmtilegt
saman utan við vinnustaðinn. 

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Sveitasetrið Grímsá stendur við Grímsá í Borgarfirði, sem hef-
ur verið ein eftirsóttasta laxveiðiá landsins. Setrið, sem er
stærsta timburhús landsins, stendur alveg við ána og býður
upp á einstaklega fagurt útsýni og náttúrufegurð og er tilvalið
fyrir fundi, samkomur, hvataferðir og námskeið. 

MIKILVÆGT ER AÐ SÝNA
SÍNAR BESTU HLIÐAR OG
MISSA SIG EKKI Í DRYKKJU

Hvataferðir enda oft á góðum
kvöldsverði þar sem áfengi er
haft um hönd. Mikilvægt er að
hafa það í huga að þá er mað-
ur að skemmta sér með vinnu-
félögunum, og því á maður að
haga sér vel. Varastu að drekka
of mikið, því þú gætir sagt eða
gert eitthvað sem þú sérð eft-
ir. Fljótt flýgur fiskisaga og
næsta dag munu flestir í vinn-
unni vita af afglöpum þínum.
Klæddu þig á viðeigandi máta,
og ekki vera í of ögrandi fatn-
aði. Gerðu þér far um að
spjalla við sem flesta, ekki
bara þá sem þú talar við á
hverjum degi í vinnunni. Til-
gangurinn með kvöldinu er að
þjappa hópnum saman og fá
fólk til að kynnast betur.
Spjallaðu við fólk sem þú færð
nánast aldrei tækifæri til að
spjalla við. 

Ekki daðra. Saklaust daður
getur komið í bakið á þér í
vinnunni næsta dag. Það er
óviðeigandi á vinnuskemmt-
un.

Ferðir sem þessar eru
kjörnar til að sýna þínar bestu
hliðar. Sýndu að þú getir verið
glaðlynd og skemmtileg
manneskja og átt í vitrænum
og skemmtilegum samræðum
við fólk. Hafðu vit á því að
fara ekki of seint heim, og
sýndu með því að þú sért
manneskja sem berð ábyrgð á
sjálfri þér.

Hvernig á að
haga sér í
vinnupartíinu

Brýtur niður varnir manna á milli
Ævintýraferðir Eskimo vinna að því að efla liðsandann með fjörefli sem samanstendur
af skemmtilegum leikjum og spennandi afþreyingu.



Jólahlaðborð 2005
Við minnum á okkar rómuðu jólahlaðborð fyrir litla sem 
stóra hópa, hvort sem er í salarkynnum okkar eða út í bæ

Munið að panta tímanlega  

          
Jólahlaðborð Gaflsins byrja 18.nóv. 2005

aJ l2005

52005ðborð 2005
muðu jólahlaðborð fyrir litla sem

 S.555-4477 og 555-1857  •  gaflinn@gaflinn.is  •  gaflinn.is



4 ■■■ { Liðsheild } ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Grensásvegi 8        108 Reykjavík       Sími: 5340534

STARFSMANNA- OG FYRIRTÆKJAPARTÝ

Fundarrými fyrir rúmlega
200 gesti.

Hótel Hérað á Egilsstöðum býður
upp á margvíslega þjónustu við
ráðstefnuhaldara. Á hótelinu eru
fjórir fundarsalir: Einn stór fundar-
salur á jarðhæð sem rúmar um 100
manns, minni tólf manna salur og
tveir aðrir salir, annar rúmar um 35
manns og hinn um 75 manns. Þrjá

minni salina má sameina í einn
stóran sal sem myndi þá rúma um
120 til 130 manns. Allur helsti
tækjabúnaður er til reiðu á hótel-
inu, sjónvarp, tölvuskjávarpi,
myndbandstæki, tjald, myndvarpi,
hljóðkerfi, flettitöflur, míkrafónar á
standi og þráðlausir, tússtafla,
ponta, sími, pennar og skrifblokkir
og myndsenditæki. Annan búnað,
er ráðstefnuhaldarar þurfa á að
halda, getur hótelið útvegað. Hægt

er að semja við staðarhaldara um
hádegismat eða kaffi og hægt er að
fá hópafslátt af gistingu ef óskað er
eftir.
Hótel Hérað er í nálægð við aðra
kaupstaði á Austurlandi og í 155
kílómetra fjarlægð frá Kára-
hnjúkum. Einnig eru Hallorms-
staðaskógur og Snæfell ekki langt
frá, en það má ganga á fellið og
hægt að fara í ævintýraferðir upp
að jökulrönd Vatnajökuls.

Ráðstefnu þarf oft að
skipuleggja með nokkurra
ára fyrirvara, enda í mörg
horn að líta. Fyrirtækið
Ráðstefnur og fundir í
Kópavoginum hefur sér-
hæft sig á þessu sviði í ein
sautján ár.

„Við þjónustum þá sem halda sér-
stakar erlendar ráðstefnur hérlendis.
Í flestum tilfellum erum við að setja
upp erlenda ráðstefnu sem skipulögð
er af íslenskum aðilum, sem eru hér
á landi í framkvæmda- eða vísinda-
nefnd,“ segir Matthías Kjartansson
framkvæmdastjóri fyrirtækisins
Ráðstefnur og fundir, sem starfað
hefur í ein 17 ár. 
Hann segir Ráðstefnu og fundi sjá
um alla skipulagningu ráðstefnunn-
ar, nema á faglega hlutanum. „Við

bókum ekki fyrirlesara eða skipu-
leggjum innihald ráðstefnunnar, það
er utan okkar þekkingarsviðs,“ segir
Matthías. Aðspurður hversu langan
tíma þurfi til að skipuleggja erlenda
ráðstefnu, segir hann það vera allt
að þrjú til fimm ár. Hann segir það
vera í mörg horn að líta og það sé
mesti misskilningur að þetta sé eitt-
hvað auðvelt. „Margir halda að það
þurfi lítið annað en húsnæði og
myndvarpa, en það er mun meira
sem felst í því að halda ráðstefnu og
þær eru alltaf að verða flóknari og
flóknari,“ segir Matthías.
Hann segir til að mynda að fyrir-
tækið sjái um samskiptin við alla
ráðstefnugesti og getur það verið
mikil vinna þegar ráðstefnurnar eru
stórar. 
Á þeim sautján árum sem fyrirtækið
hefur starfað segir hann eitt og ann-
að hafa breyst. „Það er orðið minna
um norrænar ráðstefnur, og eftir að
Norðurlöndin hafa sameinast

Evrópusambandinu erum við frekar
að fá evrópskar ráðstefnur hingað,
sem eru þá stærri fyrir vikið,“ segir
Matthías.
Til viðbótar skipulagningu og um-
sjón með ráðstefnum og fundum, sér
fyrirtækið um að skipuleggja hvata-
ferðir. „Við setjum upp hvataferðir
fyrir erlend fyrirtæki sem vilja koma
hingað. Um tíma var þetta mjög
stórt en það hefur aðeins dregið úr
því sökum nýrra Evrópulanda sem
eru að opnast og eru með hagstæð-
ara verðlag. Því miður sjáum við
það hér að gengi krónunnar er að
íþyngja okkur,“ segir Matthías.
Hann segir þó vaxtabrodd vera í sér-
stökum fyrirtækjafundum þar sem
hópur innan sama fyrirtækis kemur
hingað sérstaklega til að funda. Auk
þess komi hingað lyfjafyrirtæki og
bílafyrirtæki með kynningar. „Menn
eru að leita að stað sem er öðruvísi,
og þar höfum við sérstöðu hér á
Íslandi,“ segir Matthías. 

„Það er orðið minna um norrænar ráðstefnur, og eftir að Norðurlöndin hafa sameinast Evrópusambandinu erum við frekar að fá
evrópskar ráðstefnur hingað. Sem eru þá stærri fyrir vikið,“ segir Matthías Kjartansson.                                       FRÉTTABLAÐIÐ/HEIÐA

Meira en myndvarpi og húsnæði

Hótel Hérað á Austurlandi.

Hótel Hérað á Egilsstöðum

ráðleggingar }
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Öll þekking hefst á spurningu
Yfirleitt er gefinn tími til fyrirspurna eftir fyrirlestra á ráðstefnum.
Ef það er eitthvað sem þú átt erfitt með að skilja skaltu ekki hika
við að spyrja, og ekki örvænta þótt þú hafir ekki skilið allt. Skrif-
aðu hjá þér spurningar meðan á fyrirlestrinum stendur, svo þú
gleymir þeim ekki að honum loknum. Engu skiptir þótt allir í
kringum þig virðast hafa náð innihaldinu, og ekki hafa áhyggjur af
því að spurningar þínar séu kjánalegar. Öll þekking hefst á spurn-
ingu og því er mikilvægt fyrir þig að spyrja. Ef málið vekur sérstak-
an áhuga þinn skaltu spyrjast fyrir um lesefni eða annað efni sem
þú gætir nýtt þér til að skilja málið enn betur.
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Sími 565-1213 - www.fjorukrain.is

Gisting og jólahlaðborð
Gisting og morgunverður með jólahlaðborði í veitingastaðnum
Fjörugarðinum.  Gisting í tveggja manna herbergi kr. 7.000 á mann.
Gildir frá 18. nóvember 2005.

 Glæsilegt
jólahlaðborð

Hlaðborðið svignar undan góðgætinu og rammíslensk jólastemmningin svíkur engan.
Verð með Grýluglöggi og dansleik  kr. 4.400. Á undan borðhaldi býðst gestum að heimsækja Grýlu
í Hellinn. Hún býður gestum upp á Grýlumjöð, auk þess að vera veislustjóri. Söngvísir víkingar og
valkyrjur syngja íslensku jólalögin með á borðhaldi stendur. Dansleikir um helgar.

Fyrirtækið Hópbílar veitir afbragðs
þjónustu fyrir ráðstefnu- hvata-
ferðahópa. Allir bílar fyrirtækisins
eru vel búnir og henta sérstaklega
vel fyrir skipulagðar hópaferðir.
Fyrirtækið er með um 30 bíla á sín-
um snærum og tekur hópa af öllum
stærðum og gerðum. Þorvaldur
Daníelsson, almannatengslafulltrúi
hjá Hópbílum segir fyrirtækið sífellt
vera að leita nýrra leiða til að auka
þjónustu við viðskiptavini sína.

„Við erum til að mynda með sam-
tengjanleg hljóðkerfi í bílunum,
þannig að ef það er einn leiðsögu-
maður með í för þá getur hann tal-
að við alla gestina úr einum bíl,“
segir Þorvaldur, „við erum einnig
með bíla þar sem hægt er að tengja
fartölvur við skjái til að styrkja fyr-
irlestrana, sem hentar vel þegar far-
ið er í vinnuferðir út úr bænum. Þá
er hægt að spara tíma, koma fyrir-
lestrinum af stað og byrja vinn-

una.“
Ráðstefnuferðir snúast ekki

alltaf eingöngu um hið alvarlega
heldur er markmið þeirra oftar en
ekki það að hrista fólk saman og
skapa skemmtilegan anda. Hópbílar
hafa karókítæki í nokkrum bíla
sinna sem veita skemmtun og gleði
hjá rútugestum. „Karókítækin hafa
mikið verið notuð í hvataferðum og
eru líka kjörin fyrir Íslendingana
sem vilja skemmta sér. Þá er ferða-

lagið heim ekki þetta þurra ferðalag
þar sem starað er út í myrkrið,
heldur geta menn tekið lagið. Þá er
það yfirleitt gert þannig að sá sem
er í forsvari fyrir hópnum, greið-
andi, skipuleggjandi eða forstjóri er
látinn byrja,“ segir Þorvaldur. 

Hópbílar leggja einnig mikið
upp úr umferðaröryggi og var
fyrst fyrirtækja til að hafa öryggis-
belti í bílum sínum. „Við höfum
einnig látið útbúa fyrir okkur ör-

yggismyndband sem við spilum
fyrir rútugesti í upphafi ferðar og
bílstjórarnir eru svo duglegir við að
minna fólk á að gæta öryggis.“
Hópbílar leigja einnig út ýmsan
aukabúnað gegn vægu gjaldi,
„kannski eru gestirnir að fara prúð-
búnir á Þingvöll í íslensku veðri og
þá lánum við regnhlífar og annan
búnað og við hjá Hópbílum
leggjum mikið upp úr því að koma
til móts við viðskiptavini okkar.“

Bílstjórar Hópbíla tilbúnir í langferð með hópsöng og fróðleik

Ráðstefna á þjóðvegi 1
Hópbílar bjóða upp á margvíslega þjónustu fyrir ráðstefnu- eða hvatahópa. Fyrirtækið stendur
framarlega hvað varðar tæknibúnað í rútum sínum, öryggi og skemmtanagildi.



Góð hugmynd
– til að endurnýja lífsorkuna

Frjó hugsun nærist best með góðri slökun í kraftmiklu umhverfi.
Kynntu þér frábæra aðstöðu fyrir fundi og ráðstefnur í nærandi
andrúmslofti Bláa Lónsins - heilsulindar.

Nánari upplýsingar í síma 420 8806 og á radstefnur@bluelagoon.is

www.bluelagoon.is

Boðið upp á
skíði og bretti
eftir fund
SÉRSTÖK FUNDAAÐSTAÐA
ER Á SKÍÐAHÓTELINU Í
HLÍÐARFJALLI.

Skíðahótelið í Hlíðarfjalli býður
upp á góða möguleika til funda
fyrir smærri og stærri hópa. Á efri
hæð skíðahótelsins er sérútbúið
fundaherbergi þar sem allt að 30
manns geta verið. Í aðalsal hótels-
ins er einnig hægt að halda stærri
fundi, eða fyrir allt að 70 manns.
Aðrir möguleikar eru til dæmis
þeir að fara upp með Fjarkanum,
halda 5 mínútna fund á leiðinni
upp eftir, og stíga síðan inn á
stærri fund í vistlegum húsakynn-
um í Strýtu þar sem komast fyrir
allt að 45 manns. Boðið er upp á
veitingar hvort heldur sem er á
Skíðahótelinu sjálfu eða í Strýtu.
Allur viðeigandi búnaður er til
staðar á Skíðahótelinu, svo sem
skjávarpi, netsamband, teikni-
tafla, sjónvarps- og myndbands-
tæki. Boðið er upp á skíða- og
brettaleigu að fundahöldum
loknum.

Góður andi og sterk liðsheild skipt-
ir sköpum ef fyrirtæki á að ná ár-
angri. Góður starfsmaður gerir sér
grein fyrir þessu og leggur sitt af
mörkum. Hér eru nokkur atriði sem
gera þig að góðum liðsmanni: 

1. Sýndu ábyrgð
Taktu ábyrgð, þegar tækifæri gefst,
á einhverju sem er utan þíns verka-
hrings. Sýndu að þú sért viljug/ur
til að leggja þitt af mörkum og læra
meira. Ef verkefni klúðrast sem féll
þér í skaut, taktu ábyrgðina í stað
þess að kenna öðrum um. 

2. Leiðbeindu
Ef þú ert góð/ur í einhverju, skaltu
kenna það öðrum. Þekking eykst
með því að dreifa henni. Þetta get-

urðu gert með því að taka vel á
móti nýjum starfsmanni og kenna
honum tökin. Ef þú ert hjálpleg/ur,
eru aðrir líklegir til að hjálpa þér.

3. Hafðu opinn huga
Þú skalt hvetja til umræðna og
gagnrýninnar hugsunar. Aldrei gera
lítið úr eða gera grín að hugmynd-
um annara. Taktu alla í hópnum al-
varlega, og aldrei gera þér hug-
myndir fyrirfram um vankunnáttu
eða þekkingu annara. Varastu að

veita of harða gagnrýni því þá er
líklegt að það dragi úr fólki með að
koma með nýjar hugmyndir. Það
sem mestu skiptir þó, er að kunna
að taka gagnrýni. Vertu opin fyrir
gagnrýni á störf þín og hugmyndir
og aldrei svara gagnrýni með af-
sökun.

4. Vertu rausnarleg/ur
Hrósaðu fólki þegar það á það skil-
ið. Og ekki taka heiðurinn af starfi
annara. Lærðu af mistökum annara,
því það er mikilvægt fyrir heildina
að sömu mistökin séu ekki endur-
tekin. Sýndu samstöðu, og hjálpaðu
til svo fólk komist heim fyrr þegar
eitthvað kemur upp á, veikindi
heima fyrir eða jafnvel þegar það
heldur afmælisveislu. 

5. Sýndu gott fordæmi
Þú getur kvartað og vælt yfir því
sem betur mætti fara, en ættir frek-
ar að gera eitthvað til að bæta
ástandið. Ekki bíða eftir að aðrir
geri hlutina, heldur sýndu gott for-
dæmi og taktu af skarið. Ekki losa
þig undan leiðindavinnu og koma
henni yfir á aðra.

6. Myndaðu tengsl
Auðvelt er að fylgja öllum þessum
atriðum hér að framan þegar þú
myndar góð tengsl við samstarfs-
fólk þitt. Við eyðum 8 til 10 tímum
á dag í vinnunni með samstarfs-
fólki okkar og því eðlilegt að vina-
sambönd myndist. Hins vegar kem-
ur það manni oft á óvart hversu lít-
ið maður veit um samstarfsfélaga
sína í raun og veru. 
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Vertu góður liðsmaður
Hópurinn er aldrei sterkari en veikasti liðsmaðurinn
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M16-leikjakerfið býður upp
á góða skemmtun og hentar
fyrirtækjum sem vilja efla
liðsandann eða leysa sam-
skiptavandamál.

„Okkar markmið er að blanda sam-
an markvissri þjálfun og afþrey-
ingu. Fyrirtæki gera æ meiri kröfur
til markvissari framsetningu efnis
og sífellt erfiðara er að halda at-
hygli á námskeiðum. Við mætum
þessari kröfu með því að setja efn-
ið fram í stuttum fyrirlestrum og
leikjum sem taka á efninu. Þátttak-
endur geta sjálfir tekið afstöðu til
þess eftir eigin upplifun en ekki
hafa orð einhvers fyrir henni. Eigin
upplifun með blöndu af adrenalíni
er besta leiðin til að koma efninu til
skila,“ segir Lárus Halldórsson,
stofnandi og eigandi M16. Leikirnir
sem M16 setur upp felast í því að
þátttakendur klæðast felubúningum
og fá byssur með innrauðu ljósi, en
það er skaðlaus búnaður. Þátttak-
endum er skipt í lið og hvert lið
hefur sitt verkefni. Leikina er hægt
að setja upp nánast hvar sem er og
yfirleitt hafa verið nýtt svæði í
kringum höfuðborgarsvæðið. „Kar-
akter fólks kemur mjög fljótt í ljós
þegar það er að vinna fyrir liðið, og
stundum koma leyndir leiðtoga-
hæfileikar fólks í ljós,“ segir Lárus. 
Hann segir M16 veita fyrirtækjum
faglega ráðgjöf og leikirnir séu
sniðnir að þörfum fyrirtækisins.
„Við erum jafnvel að taka á sér-
stökum málum, eins og samskipta á
milli söludeildar og lagers, og við
reynum þá að mýkja samskipti,“
segir Lárus. 

Eftir námskeiðin segist hann leggja
áherslu á að stjórnendur komi með
hópa nokkuð reglulega í leiki sem
tengjast námskeiðinu til að efnið
fjari ekki út því regluleg þjálfun er
leiðin til árangurs. „Of mörg nám-
skeið sem kosta töluvert fjara út þar

sem þeim er ekki fylgt eftir. Ef rétt
er staðið að málum eykst hæfni
liðsins og ánægja og liðsandi styrk-
ist. Leikirnir þyngjast og fara fram
við mismunandi aðstæður þannig
að liðið er sífellt að takast á við
nýjar aðstæður,“ segir Lárus.

Hópurinn fær sérstakt verkefni sem hann þarf að leysa og skiptir liðsandinn þá miklu máli.

Byssurnar eru með innrauðu ljósi sem er skaðlaust.

Blanda af adrenalíni og upplifun



Í Bláa lóninu er að finna
afar góða fundaraðstöðu,
þar sem hægt er að vinna í
kyrrlátu og fallegu um-
hverfi og njóta slökunar og
veitinga eftir fund. 

Við Bláa lónið eru fjórir fallegir
fundarsalir, einn er í húsi Bláa lóns-
ins, en hinir þrír í Eldborg sem
staðsett er við orkuverið. Lónið
sjálft og umhverfi þess veitir þess-
ari fundaraðstöðu sérstöðu og eru
salirnir sumir hannaðir með stórum
og miklum gluggum svo fundar-
gestir geta notið útsýnis og náttúru
á meðan á fundi stendur. 
„Flestir nota tækifærið og fara í
lónið á eftir og fá sér jafnvel nudd
áður en gengið er til borðs og borð-
aður kvöldverður,“ segir Heiður
Gunnarsdóttir, sölustjóri hjá Bláa
lóninu. Hún leggur áherslu á að hjá

Bláa lóninu er kjörið að sameina
vinnu og slökun. „Þetta hefur
gengið mjög vel hérna hjá okkur,
og er talsvert vinsælt. Enda sjáum
við sömu hópana koma til okkar
aftur,“ segir Heiður. 
Hún segir að auðvelt sé að sameina
sali þannig að hægt sé að taka á
móti allt að 220 manns í sæti en
400 manns í móttöku. 
„Allt frá morgunverði upp í kvöld-
verð getur fylgt með, og allt þar á
milli,“ segir Heiður. Hún segir að
talsvert sé um að erlendir hópar
komi og haldi hjá þeim ráðstefnur,
fundi og námskeið og séu þeir þá
sérstaklega að leita að þeim frið og
þeirri ró sem staðurinn býður upp
á. „Þess má geta að Eldborg fékk
menningarverðlaun DV fyrir hönn-
un, enda vel að því komin,“ segir
Heiður. Það eru arkítektarnir Gísli
Sæmundsson og Ragnar Ólafsson
sem eiga heiðurinn að þeirri hönn-
un.

Margir nota tækifærið og fara í lónið og fá nudd eftir fundinn.EIns og sjá má er náttúran rétt utan við gluggann.

Friður til að vinna
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ { Liðsheild } ■■■ 9
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Á Hereford Steikhús er hægt að taka 
við litlum sem stórum hópum í mat 

Á heimasíðunni hjá 
okkur er hægt að sjá 
úrval af hópmat-
seðlum einnig er 
hægt að hafa sam-
band og við verðum 
við séróskum frá 
ykkur.

www.hereford.is              Laugavegur 53b                  S. 511 3350 

Mán.-Fim. 18:00-23:30
Föstudaga 18:00-03:00

Laugardaga 11:30-03:00
Sunnudaga 11:30-23:30

Góð aðstaða fyrir afmæli,
árshátíðir og aðrar samkomur.

Lifandi tónlist allar helgar.
Boltinn í beinni.

Kirkjustétt 2-6, Grafarholti S. 567 8197

SPORTBAR

opið:

Draugasetrið
Stokkseyri

S. 483-1202
www.draugasetrid.is

draugasetrid@draugasetrid.is

Sumaropnun á
Draugasetrinu

Pakkatilboð fyrir hópa
Kaffiveitingar í hliðarsal 

Hlaðborð um helgar

Alla daga frá 
kl. 14:00 - 21:00

Ísland, sækjum það heim!

Vetraropnun:
Um helgar og fyrir hópa
eftir samkomulagi

Stefnt að hámarksárangri
Practical er nýtt þjónustufyrirtæki sem þjónustar önnur fyrirtæki og samtök með því að
skipuleggja ráðstefnur og fundi, hvataferðir og margt fleira.

„Fyrirtæki eru að vakna til vitund-
ar með hvað mannauðurinn skiptir
miklu máli. Við eru mjög vakandi
fyrir nýjungum og leiðum til að
efla mannauðinn hjá fyrirtækjun-
um og fylgjumst með hvað er að
gerast í þeim málum erlendis sem
og hérlendis,“ segir Marín Magnús-
dóttir, eigandi og stofnandi fyrir-
tækisins Practical. Hún er við-
skiptafræðingur að mennt með
áherslu á mannauðsstjórnun og
markaðs- og samskiptafræði. Hún
menntaði sig í Ástralíu og stofnaði
fyrirtækið þegar hún sneri heim úr
námi.

„Hugmyndin er að fyrirtækin
þurfi aðeins að leita á einn stað, þar
sem við þjónustum þau með allan
pakkann þegar kemur að hvataferð-
um, hópefli, starfsdögum, fundum,
atburðaskipulagningu og fleira,“
segir Marín. „Hjá okkur starfar fag-
fólk á ýmsum sviðum og til að
mynda þegar fyrirtækin vilja flétta
markvissu hópefli inn í hvataferðir
eða óvissuferðir, þá veitum við þá
sérfræðiþekkingu sem til þarf
hverju sinni,“ segir Marín. 

Hún bætir við að þjónusta
Practical sé mjög víðtæk og séu þau
til dæmis með ferðaskrifstofuleyfi
frá samgönguráðuneytinu, sem
þýðir að hægt sé að fara með hópa
bæði erlendis og innanlands án
þess að kalla þurfi til nýja starfsað-
ila.

„Hvort sem fyrirtækin ætla að
setja saman starfsdag, hvataferð
eða óvissuferð, þá sér Practical um
alla þætti. Við sjáum um rútur, gist-
ingu, veitingar, staðsetningu og allt
það sem til þarf,“ segir Marín. 

Mikið er lagt upp úr að sérsníða
hverja ferð að þörfum þess hóps sem
unnið er með hverju sinni, þar sem
þarfir og áherslur eru mismunandi.
„Við teljum það mjög mikilvægt að
vinna náið með viðskiptavininum svo
hann nái ætíð þeim hámarksárangri
sem hann leitar eftir,“ segir Marín. 

Marín Kjartansdóttir er eigandi Practial sem veitir fyrirtækjum víðtæka þjónustu og sér
meðal annars um að skipuleggja hvataferðir og starfsdaga. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Fosshótelin eru tólf talsins og
dreifast víða um landið. Tvö þeirra
eru í Reykjavík en tíu úti á landi. „Á
hverju þeirra er að finna góða
fundaaðstöðu, þar sem tækjabúnað-
ur, ríkulegar veitingar og gisting er
við höndina,“ segir Hrönn Guð-
mundsdóttir, sölu- og markaðsfull-
trúi Fosshótelana. Í nálægð við öll
hótelin er að finna ýmsa afþreyingu
og nýtast hótelin því vel bæði fyrir
fundi og hvataferðir og margt fleira.
Hótelið við Nesbúð stendur til að
mynda við nýja Adrenalíngarðinn
þar sem mikið er að gerast og er
vinsæll staður fyrir hvataferðir.

Hún segir hótelin hafa upp á
margt að bjóða og minnist þá sér-
staklega á Fosshótel í Reykholti sem
opnaði nýverið eftir gagngerar
breytingar. Hótelið tekur mið af
þeirri sögu sem fylgir staðnum og
byggir á þríþættu menningarþema:
Norrænni goðafræði, íslenskum
bókmenntum og klassískri tónlist. 

„Í Reykholti er andinn við völd,
og því kjörinn staður til að funda
og leita hugmynda eða vinna að
stefnumótun,“ segir Hrönn og bæt-
ir við að nokkir „brainstorm“-fund-
ir hafi verið haldnir þar upp á
síðkastið og tekist vel til.

„Við leggjum metnað okkar í að
skapa vinalegt og hlýlegt andrúms-
loft, þannig að öllum líði vel,“ seg-
ir Hrönn. 

gott ráð }

Mynduð tengsl
Ráðstefnur eru staður til að mynda gott tengslanet. Gefðu þig á tal við
aðra ráðstefnugesti þegar færi gefst og þú skalt skiptast á nafnspjöld-
um. Skrifaðu aftan á nafnspjaldið hvernig manneskjan lítur út og
hvað ykkur fór á milli. Ef þú hittir einhvern sem þú telur gott að eiga

frekari samskipti við, skaltu senda
tölvupóst nokkrum dögum eftir að
ráðstefnunni lýkur. Í tölvupóstin-
um skaltu þakka fyrir síðast og
jafnvel vitna í samtalið. Vertu vin-
samleg/ur, en varastu að vera of
persónuleg/ur. Þar fyrir utan er
gaman að kynnast öðru fólki sem
hefur sama áhugasvið og þú, og
getur það verið þér hvatning í leik
og starfi.

Vinalegt og hlýlegt andrúmsloft
Fosshótelin hafa stækkað og blómstrað síðustu árin og fagna 10 ára afmæli á næsta
ári. Á hverju hóteli er góð fundaðstaða með góðum tækjabúnaði og hvert hótel stend-
ur nálægt spennandi afþreyingu.

Þrumuguðinn Þór stendur stæltur á gangi hótelsins í Reykholti.

Fosshótel í Reykholti opnaði nýverið eftir miklar breytingar.
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550 Sauðárkrókur
Sími 453 6717

Vertu góður 
yfirmaður
Mikilvægt er að sýna þakklæti í garð starfsfólksins þeg-
ar það hefur skilað af sér góðu verki

Það er starfsfólki afar mikilvægt
að það finni til mikilvægis í starfi
sínu. Yfirmaðurinn þarf að hrósa
starfsmanninum þegar hann á það
skilið og þarf oft ekki mikið til.
Orð eins og takk fyrir, vel unnið
og frábært hjá þér, eru hvetjandi
og auka á vellíðan starfsmanns.
Eftir erfiða vinnutörn er til-
valið að koma stafsfólkinu
á óvart með því að bjóða
upp á axlanudd á vinnu-
staðnum, eða útbúa litl-
ar gjafkörfur með góð-
gæti handa hverjum
starfsmanni með korti
sem þakkar fólki fyrir vel
unnin störf. Góður yfirmað-
ur ætti að leggja sig fram við
að þekkja starfsfólk sitt. Það
getur verið erfitt þegar um
marga er að ræða, en bara það
að hann muni nöfn starfsmanna
sinna skiptir miklu máli. Á smærri
vinnustöðum ætti hann að gera

sér far um að vita um einkahagi
fólks, vita hvenær fólk á afmæli
eða nöfnin á börnum þess. Allt
þetta fær starfsmanninn til að líða
eins og hann skipti máli.

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI



Tilvalið við hópefli, sem óvissuferð, haustferð eða skemmtiferð
Nánari upplýsingar í síma 862-7900

Paintball hefur opnað 
nýjan og skemmtilegan völl í Hafnarfirði

„Hópefli er í raun og veru þættir
eða hvatar sem fá hóp til að vinna
betur saman. Þetta hópefli sem ég
nota miðast við að skapa, með
leikjum og þrautum, umhverfi þar
sem fólk þarf að breyta því sem
skiptir máli við að þjálfa liðsheild.
Samskipti, traust, ákveðið þor og
samvinna eru þar mikilvægir
þættir. Það er einnig hluti af
þeirri hugmyndafræði sem ég að-
hyllist að gleði sé mjög sterkur
kraftur. Glaður maður gengur
hraðar,“ segir Sigurjón. 

Hann segir að leitað sé eftir að
skapa vissa upplifun í leiknum og
við lok hverrar þrautar er fólk
fengið til að átta sig á hvað það
var að upplifa. „Þekkt æfing er
traustfall, þar sem fólk lætur sig
falla aftur á bak og félagarnir
grípa það. Ef það fellur rétt og
sleppir sér alveg í fallinu er hægt
að sjá af því að það treystir
vinnufélögunum sem grípur það,“
segir Sigurjón. Hann segir jafn-
framt að sömu tilfinningu fyrir
trausti sé hægt að yfirfæra á
vinnustaðinn þar sem maður þarf
að treysta á að vinnufélagarnir
standi með manni. 

Annað dæmi sem Sigurjón tek-
ur um hópefli eru leikir og aðferð-
ir þar sem flýtt er fyrir kynningu
á fólki sem ekki þekkist en þarf að
sitja saman ráðstefnu, fund eða
vinna saman að einhverju verk-
efni. „Þegar fólk sem ekki þekkist
kemur saman til dæmis á ráð-
stefnu, sér maður það sitja með
krosslagðar hendur og það lætur
lítið fyrir sér fara. Með réttri að-
ferð er flýtt fyrir kynningu og

tekið á þessu markvisst og passað
að enginn verði útundan. Þannig
nýtist hópefli við mismunandi að-
stæður,“ segir Sigurjón. 

Hvenær á hópefli við?
„Hópefli á við þegar þú þarft að
skapa heild. Ef til vill þarft þú að
búa til vinnuhóp sem þarf að leysa
krefjandi verkefni eins og eftir að
fyrirtækið sem það vinnur hjá hef-
ur farið í gegnum erfiðleika eða það
hefur átt sér stað samruni eða
skipulagsbreytingar. Það á alltaf
við þegar þú er farinn að hreyfa við
þægindahringnum og hefur strekkt
á trauststilfinningunni og þarft að
byggja hana upp aftur,“ segir Sig-
urjón.

Glaður maður 
gengur hraðar
Sigurjón Þórðarson, ráðgjafi og þjálfari hjá IMG Ráðgjöf er sérfræðingur í hópefli. Því
þótti okkur tilvalið að spyrja hann hvað hópefli er og hvenær það á við.

Góðir fyrirlestrar og kynningar á ráðstefnum eru þær sem skilja
eitthvað eftir sig og fólk man eftir. Undirbúningur er það sem skipt-
ir mestu máli þegar fyrirlestur er settur saman. Hér eru 5 ráð sem
vert er að fylgja ef maður vill hitta í mark:

1. HAFÐU TÆKNIMÁLIN Á HREINU
Flestir eru með glærur, myndbönd eða einhvers konar myndefni á
fartölvu. Mikilvægt er að ganga úr skugga um að batteríið í fartölv-
unni sé fullhlaðið, og að fartölvan og myndvarpinn virki saman.
Alltaf er gott að hafa með sér hleðslutæki fyrir fartölvuna og stinga
henni í sambandi. Auk þess er gott að ræsa tölvuna áður en stigið
er upp og talað svo dýrmætur tími fari ekki í að bíða eftir að tölv-
an ræsi sig.

2. HAFÐU GLÆRURNAR SMEKKLEGAR.
Upplýsingum á ekki að hlaða inn á glærurnar, því þá fer fólk að lesa
glærurnar og hættir að hlusta á þann sem talar. Glærurnar eiga að
vera til áhersluauka eða með myndefni sem við á. Ágætt er að hafa
í huga að hafa ekki fleiri en fimm stutt atriði á hverri glæru. Einnig
er mikilvægt að hafa þær stílhreinar og smekklegar og með nægi-
lega stóru letri sem hægt er að lesa. 

3. TAKTU TÍMANN Á FYRIRLESTRINUM.
Farðu yfir fyrirlesturinn heima hjá þér og taktu tímann sem hann
tekur. Ekki tala of hratt eða að reyna að hrúga inn of mikið af upp-
lýsingum á sem minnstum tíma. Leggðu áherslu á það sem skiptir
máli, og gefðu tíma í fyrirspurnir í lokin. Ef þú ert með mikinn texta
sem þú vilt koma til skila, skaltu útbúa ljósrit og dreifa á alla stóla
áður en fyrirlesturinn hefst.

4. ÆFÐU FYRIRLESTURINN.
Reyndu að muna hvað þú ætlar að segja, en ekki lesa bara upp af
blaði. Bestu fyrirlestrarnir eru þeir sem eru vel æfðir og ekki er
stuðst við neitt blað. Best er, ef þú þarft ekki nema nokkra punkta
á blaði til minnis. Betri tengsl nást við áheyrendur ef þú horfir á þá
á meðan þú talar.

5. KOMDU VEL FYRIR.
Klæddu þig á viðeigandi máta og vertu snyrtileg/ur. Ekki vera of
stíf/ur og malda í móinn, heldur tala hátt og skýrt og horfa yfir sal-
inn. Vertu bein/n í baki og berðu höfuðið hátt, það gefur sjálfsör-
yggi þitt til kynna, og fólk treystir því betur sem þú segir. 
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Fyrirlestur sem
hittir í mark
FIMM GÓÐ RÁÐ

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI
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Glæsilegur veislu- og ráðstefnusalur fyrir 20 til 120 manns.

Fyrsta flokks aðstaða fyrir kynningar, ráðstefnur og smærri fundi
fyrir allt að 60 manns í bíóuppröðun.

Fyrsta flokks búnaður og háhraða nettenginar.

Fyrsta flokks veitingar og þjónusta.

Þingholt Þingholt Þingholt Þingholt 

Margreynt og menntað fagfólk aðstoðar við undirbúning og skipulagningu.
Nánari upplýsingar og ráðgjöf á Hótel Holti og á www.holt.is 

HAFÐU ÞAÐ FYRSTA FLOKKS - 

ÞAÐ KOSTAR EKKI MEIRA. 

ÞEGAR FAGMENNSKAN

SKIPTIR MÁLI.

Verið velkomin!

Sími 435 6700 • budir@budir.is • www.budir.is

fiar sem
jökulinn ber

vi› loft ...
Á Bú›um eru einstakar a›stæ›ur fyrir árshátí›ir, hvatafer›ir,
vinnuhelgar, rá›stefnur, jólagle›i og hvers kyns hópefli.

Í a›eins tveggja stunda fjarlæg› frá Reykjavík er ævint‡ralegasta fundara›sta›a

Íslands. Vi› viljum ekki gorta okkur af einstakri matarger›inni, glæn‡jum

fundarsalnum, jöklinum, ströndinni, golfinu, hestunum, hrauninu og töfrunum.

fiess vegna segjum vi› bara: ef fólki› flitt á skili› fla› besta skaltu bóka á Bú›um.
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Staður fyrir ráðstefnur:

Hótel Rangá á
Suðurlandi
Skemmtilegt fundarými fyrir um 30 manns.
Sífellt vinsælla er að halda ráð-
stefnur og starfsmannafundi utan
höfuðborgarsvæðisins. Hótel Rangá
stendur við bakka Eystri-Rangár á
Suðurlandi og er aðeins í 90 mín-
útna akstursfjarlægð frá Reykjavík.
Ráðstefnuhaldarar hafa nýtt sér
staðsetningu Hótel Rangár bæði til
fundahalda í miðri viku sem og um
helgar, fyrir smærri fundi fyrir-
tækja, í ýmsar hópaferðir eða til
námskeiðshalda. Hótelið er með 27
gistiherbergi og því auðveldlega

hægt að halda helgarráðstefnur. 
Hótel Rangá er með einn ráð-

stefnusal sem rúmar um 30 manns.
Salurinn er með skjávarpa og
starfsmenn hótelsins sjá um að út-
vega þann búnað sem þarf á að
halda. Einnig sér hótelið um að út-
vega morgun-, hádegis- og kvöld-
mat ef óskað er eftir. Umhverfi hót-
elsins er sérlega fagurt, hentar vel
til útiveru og skapar skemmtilegt
samspil vinnu og leiks.

Hótel Rangá á Suðurlandi er í 90 mínútna akstursfjarlægð.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■



14 ■■■ {  Liðsheild } ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Nýta stressið í púltinu
Ekki er öllum til lista lagt að halda ræðu fyrir fullum sal af fólki án þess að finna fyrir
stressi. Sumir virðast vera fæddir ræðumenn en aðrir forðast það eins og heitan eldinn
að tala opinberlega. En allt er auðvelt sem maður kann og ræðumennska er eitthvað
sem hægt er að læra.

JCI er hreyfing sem býður ein-
staklingum tækifæri til þjálfunar
á ýmsum sviðum sem tengjast
funda- eða ráðstefnuhaldi. Fyrir-
tækið býður virka þjálfun í fund-
arstjórn við ýmis tækifæri og við
fundarritun. Allt til þess fallið að
hvers konar fundir eða ráðstefnur
séu vel skipulagðar. Ræðu-
mennskan hefur verið í forgangi
hjá JCI undanfarin ár og hefur
fyrirtækið á að skipa reynslu-
miklum leiðbeinendum á sviði
ræðumennsku.

Gísli Úlfarsson, landsforseti
Junior Chamber á Íslandi segir
undirbúning vera mikilvægasta
þátt ræðumennskunnar. „Undir-
búningurinn er í nokkrum þáttum
og byrjar í raun á að ræðumaður
viðar að sér efni. Þetta efni tekur
hann svo saman og setur upp í
ræðu sem hefur byrjun, meginmál
og endi,“ segir Gísli. „Þegar ræð-
an er tilbúin, er gott að æfa sig
fyrir framan fjölskyldu og vini,
eða í einrúmi fyrir framan spegil.“
Gísli segir tímastjórnun skipta
miklu máli og því sé gott að hafa
hjá sér klukku til að fylgjast með
lengd ræðunnar. Einnig skiptir
máli fyrir hverja ræða er haldin,
það er, hvaða mál passa, hversu
mikið af nákvæmum upplýsing-
um má koma fram og að sjálf-
sögðu hvaða húmor fellur í
kramið hjá áheyrendum.

Gísli segir einnig mikilvægt að
hafa trú á sjálfum sér og því efni
sem maður er að flytja. Geri mað-
ur það virkar maður öruggur og
málefnalegur og fólk tekur betur
eftir og man frekar hvað var sagt
í fyrirlestrinum. „Það er mikil-
vægt að þekkja efnið. Rétt radd-
beiting skiptir líka máli og hluti
af raddbeitingunni er að stoppa á
réttum stöðum. Ekki buna út úr
sér ræðunni og ekki heldur vera
svo hægur að salurinn sé að

sofna. Best er að hafa þrjú meg-
inatriði í ræðunni. Fólk man ekki
margt, en það getur yfirleitt mun-
að þrjú atriði. Og oft er gott að
taka samantekt á eftir þessum
þremur atriðum.“ 

Til að koma efninu sem best til
skila segir Gísli einfalt og auð-
skiljanlegt mál besta valkostinn.
„Skynsamlegast er að miða textan
við þann aðila í salnum sem veit
minnst um málið. Forðast skal
háfleyg orð, tækniorð og umfram
allt tölur. Tölur þurfa að eiga við
en mega alls ekki vera ráðandi
efni. Oft er betra að sýna tölurnar
í power-point, en ekki minnast á
þær í ræðunni, nema sérstaklega
eigi við,“ segir Gísli.

Það eru ekki allir fæddir ræðu-
menn og margir verða stressaðir
af að þurfa að standa fyrir fram-
an fullan sal af fólki og tala. Gísli
segir góðan undirbúning vera
bestu leiðina gegn stressi við
ræðumennsku. „Góður undirbún-
ingur gefur okkur þann mögu-
leika að nýta stressið, en þekking
á efninu er kjölfesta góðrar
ræðu,“ segir Gísli. „En stressið er
gott fyrir mann. Það eru allir
stressaðir í púlti, en munurinn á
góðum ræðumanni og slæmum er
að sá góði lætur stressið vinna
fyrir sig. Nýtir þann kraft sem
adrenalínið gefur til að flytja frá-
bæra ræðu.“

Gísli Úlfarsson, landssforseti JC á Íslandi
segir undirbúning mikilvægasta þáttinn í
því að halda góða ræðu.

Liðsandinn efldur í gegnum 
einstaklinginn
THE 17 ESSENTIAL QUALITIES OF A TEAM PLAYER
BECOMING THE KIND OF PERSON EVERY TEAM WANTS 

Góð liðsheild skiptir miklu máli
þegar stefnan er tekin á hámarks-
árangur. Í bókinni The 17 Essenti-
al Qualities Of A Team Player
Becoming The Kind Of Person
Every Team Wants eru
kenndar aðferðir sem
styrkja einstaklinginn sem
hluta af hópnum. John
C. Maxwell, höfundur
bókarinnar, fer yfir það í
smáatriðum hvað þarf til
að maður getur starfað sem best
fyrir liðið og heildina, hvort sem
það er heima við eða í starfi og
náð miklum árangri. Aðferðirnar
sem Maxwell kennir í þessari bók
eru einfaldar og allir ættu að geta

fylgt
þ e i m

eftir, og
eru þær

byggðar á
aðferðum

sem hafa
virkað fyrir

aðra. Bókin
fæst á Amazon.com þar sem hún
fær fjórar stjörnur af fimm mögu-
legum.



Okkur á Rauða húsinu, Eyrarbakka, er sérstök ánægja að
bjóða gestum okkar jólahlaðborð þar sem Nanna
Rögnvaldardóttir, matgæðingur og ritstjóri gestgjafans.is, hefur
lagt hönd að verki af sinni alkunnu snilld. Við báðum Nönnu að
koma með tillögur að réttum sem hún sæi falla vel að hinu
sígilda jólahlaðborði okkar. 

Meðal annars á jólahlaðborði Rauða hússins 
og Nönnu Rögnvaldardóttur:

Skötuselur með capers - Marineruð lúða í lime-safa - 
Tequila-grafinn lax með kóríander - Saltfiskplokkfiskur - 
Grafinn gæsabringa - Hrátt hangikjöt - Villibráðapate -
Kjúklingalifrarmousse - Kanilkrydduð kalkúnabringa - 
Reykt grísalæri - Villikryddað lambalæri - 
Salat með rótargrænmeti - Kartöflusalat með eplum,
ásamt girnilegu úrvali eftirrétta, kraftmiklu kaffi og lifandi tónlist.

18-19 nóv.   25-26 nóv.   2-3 des,   9-10 des.   16-17 des.
Verð kr. 4,500.- á mann en kr. 3,900.- á mann fyrir 12 eða fleiri.

Rauða hússins og Nönnu Rögnvaldardóttur

Jólahlaðborð 

www.gestgjafinn.is       www.raudahusid.is



Við tökum vel á móti 
stórum hópum

Hópmatseðill nr. 2
�
Forréttir
Réttur nr.1������������������������������������������� ��� 
A Tiella
Létt steikt Napoli montanare, krydduð zeppoline, panzarotti og 
mozzarella í brauðraspi steiktur í egghjúpi.
�
Réttur nr. 2������������������������������������������ �� 
Brushetta
Glóðað brauð,� tómatar, ólífuolía, hvítlaukur, oregano og basil.
�
Réttur nr. 3������������������������������������������ �
Caprese
Buffala mozzarella frá Caserta, tómatar, oregano, basilika og 
olífuolíu.�
�
Aðalréttir
Pizza San Marzano
Sósa, mozzarella og basil
�
Pizza Ventura
Mozzarella, parma hráskinka, rifinn parmesanostur og rucola.
�
Pizza Surrentina
Mozzarella , pepperoni og basil.

A Straniera
Nautasteikssneiðar með sveppum, parmesanflögum og pipar
�
Pappardella
Pappardella með kolkrabba, smokkfiski, rækjum, kræklingi og 
tómötum
�
Krónur� 2.500 
�
�
�

�

Hópmatseðill nr. 1
�
Forréttir
Réttur nr.1������������������������������������������� 
A Tiella
Létt steikt Napoli montanare, krydduð zeppoline, panzarotti og 
mozzarella í brauðraspi steiktur í egghjúpi.
�
Réttur nr. 2������������������������������������������ 
Brushetta
Glóðað brauð,� tómatar, ólífuolía, hvítlaukur, oregano og basil.
�
Réttur nr. 3������������������������������������������ 
Caprese
Buffala mozzarella frá Caserta, tómatar, oregano, basilika og 
olífuolíu.
�
Aðalréttir
Pizza San Marzano
Sósa, mozzarella og basil
�
Pizza Ventura
Mozzarella, parma hráskinka, rifinn parmesanostur og rucola.
�
Pizza Surrentina
Mozzarella , pepperoni og basil.
��
Krónur 2.150�
�
�

Veitingastaðurinn Rossopomodoro við Laugaveg  
skartar mjög hentugum veitingasal fyrir stóra 
hópa. Við bjóðum upp á ekta ítalskan mat eins 
og hann gerist bestur og húsvín á mjög góðu 
verði. Verið velkomin!

Ath! Hægt er að skoða alla hópmatseðlana 
á síðunni www.rossopomodoro.is

Dæmi um hópmatseðla:

LAUGAVEGI 40A   SÍMI  5610500   WWW.ROSSOPOMODORO.IS



kvæmt virðisaukaskattskýrslum og gefnar út
af Hagstofunni. Sama má segja um einstaka
vöruflokka sem teljast hvað veltumestir þeg-
ar kemur að verslun. Smásöluverslun með
fatnað hefur aukist jafnt og þétt frá árinu
1998. Heildarvelta í smásöluverslun milli ár-
anna 2003 og 2004 í nóvember og desember
var tæplega 12 prósentum meiri á síðara ár-
inu svo eitt dæmi sé tekið. Einhverjar breyt-
ingar á milli ára kunna þó að vera drifnar
áfram af verðbólguáhrifum þar sem rekja má
veltuaukningu fyrst og fremst til hærra
vöruverðs.

Sigurður Jónsson, framkvæmdastjóri
Samtaka verslunar og þjónustu, segir að
kaupmenn séu bjartsýnir fyrir jólin. „Ég held
það sé óhætt að segja að jólin sem nú eru
framundan verða góð. Öll skilyrði eru hag-
stæð og verslun það sem af er árinu hefur
verið mjög góð,“ segir Sigurður. Hann segir
að kaupmenn hafi í haust fundið fyrir erfið-
leikum með að fá fólk í vinnu og hugsanlega
yrði það eitthvað erfitt. „Það getur verið að
það sé það eina sem telst erfitt um þessar
mundir fyrir verslunina en það leysist eins og
annað hjá verslunarmönnum.“

UTANLANDSFERÐIR OG VINNUMARKAÐUR 
Það er einkum staðan á vinnumarkaði sem
verslunarmenn telja að geti haft áhrif. Erfitt
geti orðið að fá fólk til starfa sem geti haft
þau áhrif að ekki náist sömu afköst í verslun-
ina eins og hægt væri. Þá nefna einhverjir að
nú bjóðist ferðir til útlanda á góðum kjörum
og megi alveg búast við því að Íslendingar
haldi í stríðum straumi til útlanda að kaupa
inn. Gengi Bandaríkjadals er í sögulegu lág-
marki og fargjöld þangað bjóðist nú á verði
sem sjaldan áður hafa sést. Ekki síður en til
Lundúna og Kaupmannahafnar. Hvað sem því
líður má búast við því að meirihluti lands-
manna láti sér það nægja að nýta sér þá
möguleika sem bjóðast hér heima. Verslunar-
miðstöðvarnar hafa stækkað og Laugavegur-
inn virðist vera að taka við sér eftir smá lægð
undanfarin ár.

En það virðist samdóma álit þeirra
verslunarmanna sem Markaðurinn ræddi við
að fátt geti komið í veg fyrir veltumestu jóla-
verslun fyrr og síðar. Sú veltaukning ætti að
verða langt umfram verðbólgumælingar ef af
verður. Kaupmenn virðast þó vita sem aðrir
að veðrið getur spilað inn í. Þannig fari jóla-
verslunin yfirleitt langt um fyrr af stað ef
kólnar í veðri og fer að snjóa. 

Ekki nefna færri viðmælendur Markaðar-
ins að tækninni fleygi fram og nýjungar og
fjölbreytni megi finna í hverjum vöruflokki:
nýjar tískulínur í klæðnaði, raftækjum eða
öðru og með réttu auglýsingaherferðinni selj-
ist allt vel. Einn viðmælandi sagði að nýtt
kortatímabil hæfist í nóvember og þá megi
fyrir fullt og allt telja jólaverslunina hafna
því greiðslukortin yrðu notuð sem aldrei fyrr.
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Má búast við góðum jólum fyrir
verslunina í ár? Hvers vegna? 
Við erum mjög bjartsýn fyrir
komandi jól. Verslun hefur gengið
mjög vel það sem af er árinu og
hefur velta almennt aukist um 4
til 7 prósent, umfram verðbólgu,
ef borið er saman við sama tíma-
bil í fyrra. Þess má geta að árið
2004 var 10 til 12 prósent veltu-
aukning í Kringlunni og aðsókn
hefur aldrei verið meiri eða 5,5
milljónir heimsókna. Í ár stefnir í
svipaðan heimsóknarfjölda
þannig að það er fullt útlit fyrir að
það stefni í mjög góða jólaverslun
í ár. 

Hvað gerir Kringlan til að laða að
viðskiptavini og hvernig er mark-
aðsstarfinu háttað? 
Við höfum gjarnan sagt að árang-
ur verslunarmiðstöðvar ráðist að-
allega af þrennu: Í fyrsta lagi
staðsetningu, í öðru lagi úrvali
verslana og þjónustuaðila og í
þriðja lagi markaðssetningu. Það
er til lítils að bjóða upp á gott úr-
val af verslun og þjónustu ef stað-
setningin er slæm og það er til lít-
ils að markaðssetja ef þú hefur
ekki upp á neitt að bjóða. 

Kringlan er staðsett á besta
stað í Reykjavík við fjölförnustu
gatnamót landsins. Þeim lið gæti
því ekki verið betur háttað. Úrval
verslana, veitingastaða og þjón-
ustuaðila í Kringlunni hefur verið
að þróast í 18 ár og teljum við okk-
ur vera með mjög góða blöndu í
dag. Hér má finna margvíslegar
tegundir verslana í mismunandi
gæða- og verðflokkum. Við þurf-
um að gæta að jafnvægi í þessum
hlutum enda þjónum við mjög
breiðum hópi fólks. Þennan lið
erum við sífellt að bæta og vinna í.
Þessa dagana eru einmitt að opna
nokkrar nýjar verslanir í húsinu
sem allar ættu að höfða til mis-
munandi markhópa og eru vel til
þess fallnar að styrkja fjölbreytni
verslana í Kringlunni. Þetta eru
bresku tískuverslanirnar Whist-
les, Warehouse og All Saints en
þar að auki hefur The Shoe Studio
opnað á ný eftir stækkun. Það má
einnig geta þess að framkvæmdir
standa yfir á 1.500 fermetra við-
byggingu sem mun hýsa
svokallaða „flagship“-verslun
Next en fyrir er Next með um 900
fermetra verslun í húsinu.

Þriðji liðurinn, markaðssetn-
ing, er svo með nokkuð hefð-
bundnum hætti, þ.e. við setjum
okkur markmið um árangur,

skipuleggjum árið 12 mánuði
fram í tímann og auglýsum þar
sem við teljum okkur ná bestum
árangri. Stór liður í markaðs-
starfinu er uppákomustjórnun
þar sem við setjum saman uppá-
komur í húsinu til að styðja við
markaðssetninguna.

Hvernig gengur verslunarmönn-
um að fá fólk til starfa? 
Kringlan hefur verið mjög vin-
sæll vinnustaður í gegnum tíðina
og almennt hefur framboð af
vinnuafli verið langt umfram eft-
irspurn. Ég heyrði að vísu af ein-
hverjum áhyggjum kaupmanna
fyrr í haust varðandi að fá fólk í
vinnu en veit ekki hvort það
ástand varir enn. Ég á ekki von á
öðru en að verslanir verði full-
mannaðar tímanlega fyrir jól að
minnsta kosti.

Hvenær hefst jólaverslunin?
Það má í raun segja að jólaversl-
unin sé þegar hafin. Við vorum
með Kringlukast um liðna helgi
sem var mjög fjölsótt líkt og
ávallt þegar við erum með
Kringlukast í október. Kringlu-
kast virðist því kveikja í þeim við-
skiptavinum sem vilja vera tím-
anlega á ferðinni og njóta góðs af
því í hagstæðu vöruverði. Margar
verslanir eru þegar byrjaðar að
selja jólavörur svo sem blóma- og
gjafavöruverslanir. 

Annar liður í jólaversluninni
hér í Kringlunni er sala á gjafa-
kortum til fyrirtækja. Það hefur
færst mjög í aukana að fyrirtæki
velja að gefa starfsmönnum sín-
um gjafakort í jólagjöf. Gjafa-
kortasalan er komin á fullt skrið
nú þegar.
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HERMANN GUÐMUNDSSON, MARKAÐSSTJÓRI KRINGLUNNAR „Margar verslanir
eru þegar byrjaðar að selja jólavörur svo sem blóma og gjafavöruverslanir.“

Hermann Guðmundsson, markaðsstjóri Kringlunnar:

Jólaverslunin er hafin

„Þetta ár hefur verið afar gott ár
fyrir verslunina það sem af er árinu
og það er auðvitað vísbending um
það að það verði góð verslun fyrir
jólin í ár,“ segir Jón Sigurjónsson
hjá Jóni og Óskari á Laugavegi.
„Laugavegurinn er allur að hressast
og hér eru komnar nýjar verslanir
og stemningin er almennt góð fyrir
verslun hérna heyri ég á verslunar-
mönnum,“ segir Jón. Hann segir að
ástæðurnar fyrir því að búast megi
við góðum og jafnvel metjólum í
veltu í ár, megi meðal annars rekja
til þess að fólk hafi meira á milli
handanna. „Fólk hefur það gott og
það er kannski búið að kaupa sér
bíla og þá er komið að okkur. Gengi
er líka mjög hagstætt og fólk getur
gert mjög góð kaup. Ég held það sé
almennt hægt að gera ráð fyrir því
að jólin í ár verði metjól fyrir
verslunarmenn.“

Jón Sigurjónsson hjá Jóni og Óskari:

Gott ár

HJÁ JÓNI OG ÓSKARI Jón Sigurjónsson er þaulreyndur kaupmaður við Laugaveginn. Hann segir að Laugavegurinn se´að
hressast og að búast megi við góðri verslun um jólin.

Ef litið er á sögu-
leg gögn um veltu
í smásöluverslun
hefur orðið veltu-
aukning á hverju
ári frá því árið
1998 þegar fyrstu
tölur um slíka
verslun voru
teknar saman
samkvæmt virðis-
aukaskattskýrsl-
um og gefnar út
af Hagstofunni. 
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Í upphafi þessa árs fékk Þór Sig-
fússon, framkvæmdastjóri Við-
skiptaráðs Íslands, heilræði sem
hefur síðan hefur verið honum
ofarlega í huga. Heilræðið var
„Láttu engan stela gleðinni af
þér“ og kom frá Ásgeiri Bolla
Kristinssonar athafnaskáldi. Þór
þykir heilræðið einstaklega gott
þar sem það endurspeglar þá
skoðun hans að oft á tíðum erum
við of gjörn á að leyfa einhverj-
um öðrum að ráða því hvernig
okkur líður. 

Þór segir einnig lífsspeki sem
komin er frá Ragnari í Smára og
Davíð Sch. Þorsteinsson sagði
honum frá, eiga einkar vel við
sig. Ragnar var þekktur fyrir að
segja „Þetta var nú verri sagan.
Hvernig getum við grætt á
þessu?“ þegar vandamál steðj-
uðu að honum.

Einhverju sinni hafði salan á
Smára smjörlíki gengið illa um
nokkurt skeið, nýr keppinautur
hafði komið fram á sjónarsviðið,
líklega smjörlíkisgerðin Svanur,
og veruleg fjárhagsleg vandamál
blöstu við ef ekki væri hægt að
auka söluna. Ragnar sá hvert
stefndi að óbreyttu, fór niður í
Ellingsen og keypti sér svefn-
poka, tannbursta og rakvél. Síð-
an tók hann sér far á pokaplássi í
lest með strandferðaskipinu Súð-
inni í mánaðar söluferð. Þannig
fór hann hringinn í kringum
landið og heimsótti hvern ein-
asta kaupfélagsstjóra og kaup-
mann á landsbyggðinni. Ragnar
seldi þessi ósköp af Smára
smjörlíki, bjargaði fyrirtækinu
og fékk marga trygga viðskipta-
vini í leiðinni. 

„Mér finnst alltaf mest krefj-

andi og gaman að leita nýrra
leiða úr erfiðri stöðu eða finna
allt aðra fleti á málum sem geta
stuðlað að eins konar vendingu.
Þess vegna á þessi speki Ragn-
ars í Smára vel við mig,“ segir
Þór. 

B E S T A  R Á Ð I Ð

Árið 2000 komust vinkonurnar
Hildur Hermóðsdóttir og Þóra
Ingólfsdóttir að því að þær
höfðu þann sameiginlega
draum að spreyta sig á eigin
rekstri. Báðar höfðu þær tölu-
verða reynslu af bókaútgáfu en
þær langaði að stofna útgáfu
þar sem sjónarmið kvenna réðu
ríkjum. Bækur fyrir konur voru
að þeirra mati vanræktur hluti í
bókaútgáfu þar sem konur lesa
töluvert meira en karlar. Úr varð
að þær réðust í verkefnið og um
vorið 2000 leit bókaútgáfan Salka
dagsins ljós með það að leiðar-
ljósi að gefa út bækur fyrir, um
og eftir konur. Strax það árið
komu út tíu titlar á vegum útgáf-
unnar. 

Þær stöllur ráku fyrirtækið
saman í tvö ár en haustið 2002
keypti Hildur hlut Þóru og er nú
eini eigandi Sölku. Þá um haustið
hóf Kristín Birgisdóttir störf hjá
henni og hefur síðan verið henn-
ar hægri hönd og í sameiningu
vinna þær öll þau verk sem vinna
þarf innan útgáfunnar. Kjarna-
hugmynd útgáfunnar í dag er sú
sama og þær lögðu upp með í
upphafi þótt fókusinn hafi örlítið
víkkað út. „Maður er auðvitað
alltaf að þreifa sig áfram og mað-
ur þarf alltaf að finna eitthvað
sem maður hefur trú á að geta
lifað á,“ segir Hildur. 

HUGUR, LÍKAMI OG SÁL
Síðastliðin tvö ár hefur Salka átt
góðu gengi að fagna og vaxið
hratt. Í fyrra komu út á vegum
útgáfunnar þrjátíu titlar. Titlarn-
ir eru tuttugu í ár en eru þó í raun
fleiri en árið á undan því sumar
bókanna koma út á fleiri en einu
tungumáli. Í ár fóru einnig stórar
bækur í framleiðslu sem tekur
langan tíma að vinna og eru
kostnaðarsamar í framleiðslu og
því mun meiri vinna í kringum
titlana nú heldur en oft áður. 

Á vegum útgáfunnar er bóka-
klúbburinn Hugur, líkami og og
sál starfræktur en hjá honum
koma reglulega út sjálfsræktar-
bækur af ýmsum toga og heilsu-
tengt efni. Þessar bækur hafa
verið stór hluti af útgáfu Sölku
og hafa að Hildar sögn gengið
mjög vel. Til að mynda hafa bæk-
urnar Fegraðu líf þitt og Skyndi-
bitar fyrir sálina farið í prentun
þrisvar sinnum. Þær lenda á met-
sölulista hvað eftir annað og selj-
ast alltaf vel. 

Þótt sjálfsræktarbækur fyrir
konur séu stór hluti framleiðsl-
unnar koma einnig annars konar
bækur út hjá útgáfunni. Má þar

nefna skáldsögur og barnabækur
eftir innlenda sem erlenda höf-
unda. Nú á dögunum kom út
ferðabókin Gamla góða Kaup-
mannahöfn eftir Guðlaug Arason
og bók um trúarbragðasögu, Hin
mörgu andlit trúarbragðanna,
eftir Þórhall Heimisson. Þær eru
báðar tvær eru eftir karlhöfunda
og höfða jafnt til beggja kynja.
Skáldskapur eftir íslenskar kon-
ur er hins vegar sérstakt áhuga-
mál hjá Sölku sem vonast til að
geta ræktað þá grein betur í nán-
ustu framtíð. 

EKKI RÍKUR AF BÓKAÚTGÁFU
Hjá Sölku eru ásamt Hildi þrjár
manneskjur í fullu starfi og sú
fjórða er nýráðin til starfa. Hild-
ur vonast því til að frekari verka-
skipting verði möguleg með til-
komu hennar. Þar að auki eru
margir verktakar á snærum
Sölku en öll umbrotsvinna og
hönnunarvinna fer út úr húsi.
„Maður verður ekki ríkur af
bókaútgáfu, það er víst alveg á
hreinu,“ segir Hildur hlæjandi.

Mjög hár framleiðslukostnaður
háir bókaútgáfum á svo litlum
markaði. Reynt er að mæta háum
kostnaði með lágmarksvinnuafli
og því hafa þeir fjórir starfs-
menn sem þarna vinna í nógu að
snúast og þurfa að vera allt í öllu.
Með því að senda nánast alla
prentun úr landi standa vonir til
að ná endum saman því víða er-
lendis fást að sögn Hildar um
helmingi lægri verð en hér. Þótt
hún vildi gjarnan prenta hér sé
verðmunurinn of mikill til þess
að hún geti horft framhjá honum. 

Á skrifstofunni er séð um allt
tengt útgáfunni, allt frá fram-
leiðslunni til dreifingarinnar.
Innan veggja Sölku er því allt
efni valið sem er gefið út, haldið
utan um framleiðsluna og dreif-
inguna, kynningarstarfið og allt
annað sem fellur til. Markaðs-
setningu sjá þær um sjálfar og
allir auglýsingatextar eru samdir
innanhúss. Þær verða alltaf að
vinna fyrir hverjum titli og
reyna að fá um hann umfjöllun
og er það að mestu í höndum
Kristínar sem sér um almanna-
tengslin.

JÓLAVERTÍÐIN KOMIN Á FULLT
Þessi jólin koma tíu titlar út frá
Sölku en að sögn Hildar er jóla-
vertíðin fyrir löngu farin af stað.
Mesta álagið í bókaútgáfunni er
frá september og fram að jólum.
Fyrst er það kapphlaupið um að

klára bækurnar og koma þeim í
prentun og svo kemur sölu-
mennskan og kynningarstarfið
strax í kjölfarið. Öllu máli skiptir
að koma bókunum fljótt á fram-
færi og helst að koma þeim inn á
metsölulista. Þær bækur fá betri
útstillingar í búðunum og hafa
því mikið forskot á aðrar sem
koma seinna. 

Hildur segir það nokkuð snúið
að finna jafnvægi í hversu mikið
á að auglýsa. Hún hefur helst val-
ið að auglýsa í dagblöðum og fyr-
ir jólin er auglýst í sjónvarpi. Það
þarf alltaf að vega og meta en
henni finnst stundum að auglýs-
ingakostnaðurinn hirði alla inn-
komuna. Hún segist stundum
vera í vafa um hvort öll þessi
auglýsingamennska borgi sig en
bækur séu þess eðlis að hverjum
titli þarf að fylgja eftir og koma á
framfæri. Því eigi hún varla
nokkurra kosta völ. 

Það eru ekki bara jólin sem
bjóða upp á möguleika í bókaút-
gáfunni. Í seinni tíð hefur bóksal-
an dreifst meira yfir allt árið og
Salka litur á sig sem heilsárs for-
lag. Tvö síðustu sumur hafa
Sölkukonur dreift auglýsinga-
bæklingi undir slagorðinu „Sum-
ar bækur eru sumarbækur“ um
bækur sem þeim finnst henta vel
sem sumarlesning og hefur það
reynst þeim vel. Það eru því víða
tækifæri og Salka er hvergi
nærri hætt að leita þau uppi. 

RAGNAR ÞORGEIRSSON hefur verið ráð-
inn framkvæmdastjóri hjá Pricewater-

houseCoopers frá
miðjum september.
Ragnar tekur við af
Jóni Steingrímssyni
sem nú gegnir starfi
fjármálastjóra hjá
Sjóvá. Ragnar er

fæddur árið 1966, menntaður rekstrar-
hagfræðingur og lauk mastersprófi frá
Álaborgarháskóla árið 2000. Ragnar var
áður framkvæmdastjóri Icepro, sam-
starfs um rafræn viðskipti. Hann er
kvæntur Guðríði Hlíf Aðalsteinsdóttur og
eiga þau fjögur börn.

DAVÍÐ BÚI HALLDÓRSSON, löggiltur end-
urskoðandi, hefur tekið við starfi for-

stöðumanns
Pricewaterhouse-
Coopers á Akureyri.
Davíð Búi er fæddur
árið 1977 og hóf störf
hjá PwC árið 2000.
Hann útskrifaðist frá
viðskiptadeild Há-

skóla Íslands vorið 2002 og lauk löggild-
ingarprófum til endurskoðunarstarfa á
árinu 2004. Eiginkona Davíðs er Erla
Björg Viðarsdóttir hjúkrunarfræðingur.
Saman eiga þau eitt barn.

MIKAEL SKOGSBERG hefur verið ráðinn
framkvæmdastjóri DHL á Íslandi. Mikael
tekur við starfi Þórðar Hermanns Kol-

beinssonar, sem hef-
ur starfað hjá DHL í
Evrópu síðastliðin
fjórtán ár og hefur
víðtæka reynslu og
þekkingu af starf-
semi fyrirtækisins.
Hann hefur meðal

annars unnið sem stjórnandi hjá DHL og
í Belgíu.

KÁRI ÞÓR GUÐJÓNSSON hefur hafið störf
hjá Fyrirtækjaráðgjöf. Kári er viðskipta-
fræðingur (Cand.oecon) frá Háskóla Ís-
lands 1997. Hann hefur áralanga
reynslu úr upplýsingatæknigeiranum,
fyrst sem sölu- og markaðsstjóri Tölvu-
Mynda, síðar framkvæmdastjóri sölu-
og markaðssviðs Maritech Group og
sem rekstrarráðgjafi. 

ELIISA KALOINEN hefur hafið störf sem
greiningaraðili hjá Fyrirtækjaráðgjöf Ís-
landsbanka í Reykjavík. Hún starfaði
áður sem viðskiptagreiningaraðili hjá
Nokia Networks. Eliisa lauk meistara-
prófi í verkfræði frá Tækniháskólanum í
Helsinki og er að ljúka meistaraprófi í
hagfræði frá Háskóla Íslands.

HÅKON KJÆRNES hefur hafið störf sem
greiningaraðili hjá Eignastýringu Ís-
landsbanka í Lúxemborg. Hann hefur að
undanförnu búið í London þaðan sem
hann er að ljúka mastersprófi í Shipp-
ing, Trade and Finance frá Cass
Business School. HILDUR HERMÓÐSDÓTTIR ER EIGANDI OG STOFNANDI BÓKAÚTGÁFUNNAR SÖLKU. Í ár koma út tuttugu titlar á vegum útgáf-

unnar, sumir á fleiri en einu tungumáli. 

ÞÓR SIGFÚSSON, FRAMKVÆMDA-
STJÓRI VIÐSKIPTARÁÐS ÍSLANDS Þór
segir okkur oft of gjörn á að leyfa einhverj-
um öðrum að stjórna líðan okkar. 

Láttu engan stela gleðinni
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Bókaútgáfan Salka
Ármúla 20

Stofnað 2000
Eigandi: Hildur Hermóðsdóttir

Starfsmenn: Fjórir

Bækur fyrir hug, líkama og sál
Hjá Sölku koma út bækur fyrir, um og eftir konur. Hólmfríður Helga Sigurðardóttir hitti Hildi Her-
móðsdóttur og fékk að vita eitt og annað um útgáfu bóka. 
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Björgvin Guðmundsson
skrifar

Arnór Sighvatsson, aðalhagfræðingur Seðlabanka
Íslands, segir seðlabanka almennt hafa horfið frá
því að nota bindiskyldu fjármálastofnana sem pen-
ingalegt stjórntæki. Sú umræða hafi samt oft áður
komið upp. Hins vegar sé ekki ljóst hvort slíkar að-
gerðir færu eitthvað mýkri höndum um fyrirtæki
og heimilin í landinu en vaxtahækkanir Seðlabank-
ans. Reynt sé að halda þessu hlutfalli óbreyttu enda
sé þetta frekar tæki til að stjórna stöðugleika á
markaðnum.

Einar K. Guðfinnsson sagði í Fréttablaðinu í
síðustu viku að til greina kæmi að auka gjaldeyris-
kaup Seðlabankans til að lækka gengi krónunnar.
Samhliða ætti að huga að því að hækka bindiskyldu
fjármálafyrirtækja og breyta umgjörð íbúðalána til
að draga úr þenslu á lánamarkaði.

Á Alþingi spurði Kristján Möller, þingmaður
Samfylkingarinnar, Halldór Ásgrímsson forsætis-

ráðherra, hvort ekki væri ástæða til þess að skoða
alvarlega að nota reglur um eiginfjárhlutfall bank-
anna (CAD-hlutfall) sem hagstjórnartæki. Yrði
hlutfallið hækkað myndi það draga úr útlánum.

Halldór sagði að hann teldi ekki mikilvægt að
hækka hlutfallið. Kristján vitnaði þá í ársgömul
ummæli Sigurðar Einarssonar, stjórnarformanns
KB banka, um að Fjármálaeftirlitið hefði heimild til
að hækka eiginfjárhlutfall bankanna sem leið til að
slá á óhóflega þenslu.

Lágmarks eiginfjárhlutfall lánastofnana sem
Fjármálaeftirlitið miðar við er átta prósent en
hærra þar sem útlánin fela í sér meiri áhættu. Við-
skiptabankarnir þrír eru langt fyrir ofan þetta við-
mið eða í kringum tólf prósent. Sjálfir setja þeir sér
markmið að hlutfallið fari ekki niður fyrir tíu til ell-
efu prósent. Sérfræðingar hjá Seðlabankanum,
Fjármálaeftirlitinu og greiningardeildum bankanna
sögðu eiginfjárhlutfallið fyrst og fremst snúa að
fjármálastöðugleika en væri ekki tæki til hag-
stjórnar. 

Bindiskyldan verði óhreyfð
Stjórnmálamenn reyna nú að finna leiðir til að lækka gengið til að mæta
gagnrýni útflutningsfyrirtækja. Nokkrar leiðir eru nefndar til sögunnar.
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Alltaf í netsambandi
með Mobile Connect

Nánari upplýsingar veitir Fyrirtækjaþjónusta Og Vodafone, Síðumúla 28, í síma 599 9500. Einnig er hægt að senda tölvupóst á 5999500@ogvodafone.is

Mobile Office
FRÁ OG VODAFONE

OKTÓBER

BlackBerry®   
frá Vodafone

NÓVEMBER

Global 
Hotspots

  

DESEMBER

Vodafone
World

EINNIG 
VÆNTANLEGT

Vodafone Mobile Connect kortið gerir hvaða stað sem er að 
vinnusvæðinu þínu. Með Mobile Connect kortið í fartölvunni þinni ertu 
alltaf í þráðlausu netsambandi hvar sem þú ert og hefur ávallt aðgang 
að þeim gögnum og hugbúnaði sem þú þarft á að halda.

» Þú getur alltaf skoðað 
 tölvupóstinn þinn

» Þú getur alltaf sent SMS

»  Þú kemst alltaf í hugbúnað og skrár  
 um vinnuhlið þó að þú sért fjarri  
 vinnustaðnum

» Þú getur alltaf vafrað á netinu

»  Mobile Connect notar GPRS eða  
 EDGE tækni, en EDGE eykur   
 verulega flutningshraða í GSM  
 kerfinu á höfuðborgarsvæðinu. 
 Auk þess hefur Og Vodafone sett  
 upp gagnahraðal sem flýtir niðurhali  
 og lækkar kostnað viðskiptavina.

Mobile Connect er hluti af MobileOffice, heildstæðu þjónustuframboði Og Vodafone fyrir 
viðskiptalífið sem gerir fólki mögulegt að miðla upplýsingum óháð stað og stund. Hraði, öryggi og 
einfaldleiki eru einkunnarorð okkar í þeim lausnum sem við bjóðum fyrirtækjum. 

Stormtech, 
göngubakpoki.

Stormtech, 
microfleece peysa.

Rosendahl, 
vatnskarafla, tvö glös.

Isosteel, hitabrúsi.

GÓÐAR GJAFIR 
STYRKJA GOTT SAMBAND
GLEÐJUM STARFSMENN OG VIÐSKIPTAVINI MEÐ VÖNDUÐUM GJÖFUM UM JÓLIN

Við höfum áralanga reynslu af sölu á 
jólagjöfum til fyrirtækja og stofnana. 
Hafðu samband og athugaðu hvað við 
getum gert fyrir þig. Erum með fjölbreytt 
úrval gjafa frá þekktum framleiðendum.

BROS AUGLÝSINGAVÖRUR 
SÍÐUMÚLA 33 108 REYKJAVÍK 
SÍMI 581 4141

Bindiskylda er lögð á lánastofnanir sem ekki eru háðar fjárlögum í rekstri sínum. Bindihlutfallið er tvö prósent af fjárhæð sem
samanstendur af innistæðum, skuldabréfum og peningamarkaðsbréfum og eru bundin til tveggja ára eða skemur. Lánastofnanirn-
ar skulu geyma þessa fjárhæð á reikningi í Seðlabankanum. Árið 2003 var þetta hlutfall lækkað úr fjórum prósentum í tvö pró-
sent. Losnaði þá um 20 milljarða króna sem fóru út í hagkerfið.

KRISTJÁN, EINAR OG HALLDÓR Alþingismenn nefna margar leiðir til að bregðast við efnahagsástandinu: kaupa gjaldeyri, hækka bindi-
skyldu og eiginfjárhlutfall fjármálastofnana og breyta umgjörð íbúðalána.

REFCO GJALDÞROTA Verðbréfafyrirtækið Refco, sem sérhæfði sig í að selja hrávörusamn-
inga, er á leið í gjaldþrot aðeins mánuð eftir að fyrirtækið fór á hlutabréfamarkaðinn í New
York. Forstjórinn hefur verið fangelsaður og verður ákærður fyrir verðbréfasvik.



Á síðustu vikum hefur mikið ver-
ið fjallað um útgáfu erlendra að-
ila á skuldabréfum í íslenskum
krónum fyrir tugi milljarða. Um-
fjöllunin um þessa þróun hefur
verið á neikvæðum nótum. Marg-
ir virðast óttast að aukin stöðu-
taka erlendra spákaupmanna í ís-
lenskum krónum auki hættuna á
gengisóstöðugleika og jafnvel
hruni á gengi krónunnar.

Sem dæmi um þetta var sagt í
fréttum Bylgjunnar 13. október: 

„Ört vaxandi útgáfa erlendra
banka á erlendum skuldabréfum
í íslenskum krónum er að verða
tikkandi tímasprengja í íslenska
hagkerfinu að mati sérfræðinga í
verðbréfaviðskiptum. ... Ef er-
lendu eigendunum dytti í hug að
selja þessi bréf, myndi íslenska
krónan hríðfalla, líklega í stærri
stökkum en nokkru sinni fyrr.“

Er þetta virkilega svona nei-
kvætt og hættulegt? Þvert á
móti. Það er í raun fagnaðarefni
að viðskipti með skuldabréf í ís-
lenskum krónum hafi aukist og
að fleiri aðilar en áður séu nú
virkir á íslenskum gjaldeyris- og
skuldabréfamörkuðum. Tilkoma
erlendu fjárfestanna dýpkar
markaðina og ætti því að minnka
líkurnar á stórum ástæðulausum
sveiflum í gengi krónunnar. 

Frétt Bylgjunnar gefur í skyn
að erlendir fjárfestar stjórnist af

duttlungum. Að þeir geri bara
það sem þeim „dettur í hug“.
Þetta er undarlegur ótti. Það sem
hefur gerst er að erlendir aðilar
hafa tekið eftir því að hagnaðar-
tækifæri leynist í íslenskum
skuldabréfum. Hagnaðartæki-
færið er til komið vegna þess að
vextir í íslenskum krónum eru
háir og gengi krónunnar hefur
ekki hækkað nægilega mikið til
þess að vænt gengislækkun á
næstu misserum vegi upp vaxta-
muninn milli Íslands og annarra
landa.

Ef gengi krónunnar tæki allt í
einu kipp niður á við myndi þetta
sama hagnaðartækifæri verða
enn álitlegra og erlendu fjárfest-
arnir myndu auka enn stöðu sín-
ar í krónum og þannig vinna gegn
gengislækkuninni. Hættan á
ástæðulausum sveiflum er mun
meiri þegar örfáir aðilar eiga
viðskipti á gjaldeyrismarkaðin-
um. Þá eru fáir til staðar til þess
að taka á móti því þegar einhver

einn aðili breytir stöðu sinni
verulega af einhverjum orsök-
um.

Síðar í sömu frétt Bylgjunnar
segir:

„Nú streymir erlendur gjald-
eyrir inn í landið, sem síst er þörf
á að mati Seðlabankans, og krón-
urnar streyma út, sem enn síður
er til þess fallið að Seðlabankinn
geti haft nokkur áhrif á gengi
krónunnar, því þessi þróun skrúf-
ar gengi hennar upp, en það er nú
þegar orðið of hátt að margra
mati.“

Þessi röksemd er einnig kol-
röng. Hagnaðartækifærið sem
erlendir fjárfestar eru að nýta
sér er einmitt til komið vegna
þess að gengi krónunnar hefur
ekki hækkað nægilega mikið til
þess að vænt gengistap á næstu
misserum vegi á móti núverandi
vaxtamun við útlönd. Hagnaðar-
tækifærið er með öðrum orðum
til komið vegna óskilvirkni á
gjaldeyrismarkaðinum sem hef-
ur leitt til þess að aðgerðir Seðla-
bankans hafa ekki miðlast út í
gengi krónunnar sem skyldi. Til-
koma erlendu fjárfestanna leiðir
til þess að aðgerðir Seðlabankans
munu hafa meiri áhrif á gengi
krónunnar en áður (ekki minni
eins og frétt Bylgjunnar virðist
telja). En vaxtahækkunum Seðla-
bankans er einmitt ætlað að
hækka gengi krónunnar til þess
að slá á þenslu.

Aukin viðskipti erlendra fjár-
festa með íslenskar krónur hefur
því þau jákvæðu áhrif að Seðla-
bankinn mun ekki þurfa að
hækka vexti eins mikið og hann
annars þyrfti að gera þar sem
vaxtahækkanir bankans munu
miðlast betur út í gengið en áður.
Þetta gerir það að verkum að við
munum ekki þurfa að búa við
jafn gríðarlega háa vexti á Ís-
landi og við annars þyrftum að
gera.

Spákaupmennska er iðulega
litin hornauga og ríkjandi sjón-
armið varðandi hana byggja á
alls kyns gamaldags fordómum.
Þetta er miður því spákaup-
mennska er afskaplega mikil-
væg fyrir eðlilega verðmyndun
á fjármálamörkuðum. Útgáfa er-
lendra aðila á skuldabréfum í ís-
lenskum krónum er dæmi um já-
kvæða spákaupmennsku sem
mun að líkindum leiða til rök-
réttari verðmyndunar á íslensk-
um gjaldeyris- og skuldabréfa-
mörkuðum og því koma okkur
Íslendingum vel.
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Afturhaldshugmyndir um atvinnulífið eru tímaskekkja.

Frjálslyndið skapar auðlegðina
Hafliði Helgason 

Alþjóðavæðing íslenskra fyrirtækja og uppbygging þeirra heldur
áfram af fullum krafti. Actavis undirritaði á mánudag samning um
kaup á samheitalyfjastarfsemi Alpharma og tvöfaldar með því
veltu sína. Kaupverðið er fimmtíu milljarðar króna og eru kaupin í
hópi þeirra stærstu sem íslensk fyrirtæki hafa gert. Sama dag
keypti Bakkavör fyrirtækið Hitchen Foods fyrir 4,7 milljarða
króna. Þau kaup féllu nokkuð í skuggann af þeim fyrri, en Bakkvör
er einn glæsilegra fulltrúa alþjóðavæðingar íslenskra fyrirtækja. 

Útrásin heldur áfram og mikill kraftur einkennir atvinnulífið
um þessar mundir. Þessa hefur eðlilega gætt á hlutabréfamarkaði.
Í því hækkunarferli sem verið hefur á markaðnum koma reglulega
upp áhyggjur af því að markaðurinn hafi náð hápunkti sínum og
lækkanir hljóti að vera framundan. Slíkt er vissulega vel hugsan-
legt, en ef litið er yfir síðustu þrjú ár og hvernig til hefur tekist er
ljóst að hækkanirnar eiga sér sterkar rætur í farsælli uppbyggingu
nokkurra lykilfyrirtækja á markaði. Fyrirtæki sem hafa náð at-
hyglisverðum árangri í rekstri og nýtt þekkingu sína til frekari
landvinninga. Útrásin hefur fram til þessa gengið vel og íslensk
fyrirtæki í ólíkum greinum hafa verið að byggja upp starfsemi á
mismunandi mörkuðum. Sú staðreynd
að íslenska útrásin er af margvíslegum
toga minnkar hættu á verulegu
bakslagi.

Kaup Actavis eru ágætt dæmi um
markvissa uppbyggingu fyrirtækis.
Með kaupunum hefur fyrirtækið tryggt
fjölbreyttar stoðir, bæði hvað varðar
framleiðslu sína og starfsemi á mis-
munandi mörkuðum. Hagstætt um-
hverfi hefur verið nýtt til þess að auka
fjölbreytni í rekstrinum og minnka
áhættu af ástandi einstakra markaða og
því að vonbrigði í sölu einstaks lyfs
hafi afgerandi neikvæð áhrif á rekstur-
inn.

Sama má segja um fjármálafyrir-
tækin sem aldrei hafa verið minna háð
innlendri hagsveiflu. Sú uppbygging
sem verið hefur í atvinnulífinu á sér
rætur í því að Íslendingar innleiddu
frelsi í fjármagnsflutningum og einka-
væddu ríkisfyrirtæki. Aukið frelsi
leysti úr læðingi krafta sem skapað
hafa mikil verðmæti. Niðurstaðan er sú
að aldrei hafa verið fleiri sterkir aðilar
á íslenska markaðnum sem hafa styrk
til að takast á við fjölbreytt og krefjandi verkefni. 

Fylgifiskur þess að fyrirtæki vaxa úr nánast engu í verðmæti
sem nemur tugum milljarða hefur þann óhjákvæmilega fylgifisk að
einstaklingar verða mjög ríkir. Það ætti ekki að halda vöku fyrir
neinum. Með innleiðingu þess markaðshagkerfis sem tíðkast í ná-
grannalöndum okkar höfum við styrkt stoðir þjóðarinnar til fram-
tíðar. Það ætti að vera okkur næg ástæða til þess að láta eiga sig
hugmyndir um sérstakar reglur um hringamyndun umfram það
sem tíðkast í viðskiptalöndum okkar. Það voru einmitt hugmyndir
um það að hér giltu önnur lögmál i viðskipta- og efnahagslífi en í
öðrum löndum sem drápu íslenskt samfélag í dróma stöðnunar og
hugmyndaleysis. Það ákall sem lætur kræla á sér nú um að hverfa
aftur til slíks hugsunarháttar verður vonandi skammvinnt. Menn
ættu að muna að það hefur oft ekki tekið langan tíma fyrir þjóðir
og einstaklinga að brjótast af heimskunni einni til sárrar fátæktar.

Brother DCP-7010
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Stafræn ljósritunarvél
Litaskanni
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• Upplausn 2400×600 dpi
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• Windows og MacOS
• Ljósritun (fl atbed)
• Ljósritar allt að 20 bls. á mínútu
• Stækkar/minnkar: 25-400%
• Litaskanni: Allt að 9600 dpi
• Aðeins 25,3 cm á hæð

Verð kr. 26.900
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Traustið hvarf
Financial Times | Fyrir viku lék allt í lyndi hjá Refco,

einum stærsta miðlara heims með afleiðu-
og hrávörusamninga. Félagið fór í
frumútboð í ágúst og fátt benti til annars
en að framundan væru bjartir tímar líkt
og áður. Nú er Refco að hrynja til grunna.

Þá kom í ljós að 26 milljarða skuld vogunarsjóðs
við Refco var í raun og veru skuld framkvæmda-
stjórans Steves Bennett. Hann greiddi skuldina á
mánudaginn og fyrir vikið var félagið í betri málum
en á föstudaginn. Það sem olli hruninu var það að
félagið gat ekki útskýrt fyrir fjárfestum með full-
nægjandi hætti hvað hafði raunverulega gerst. Þar
sem endurskoðendur höfðu ekki tekið eftir þessum
mistökum þá lýsti fyrirtækið því yfir að rekstrar-
tölur undanfarinna fjögurra ára væru ómarktækar.

Refco er algjörlega háð trausti viðskiptavina og
sjóða, sem lána eða fá lánaða milljarða dala, og gátu
ekki beðið eftir skýrum svörum frá stjórnendum
félagsins og stukku frá borði. Hlutabréf félagsins

kolféllu og stór hluti af starfsemi félagsins liggur
niðri.

Aldrei langt í verðbólgudrauginn
The Sunday Times | Sunday Times fjallar um vandann
í bresku efnahagslífi. Verðbólga mælist nú í átta
ára hámarki í Bretlandi og er búist við að hún

mælist um 2,7 prósent í vik-
unni sem er vel yfir tveggja
prósenta markmiði stjórn-

valda. Ytri þættir valda þessum hækkunum og þá
fyrst og fremst hækkun á eldsneytisverði.

Margir telja að hún fari ekki hærra og vonast til
að breski seðlabankinn taki til við að lækka vexti.
Fleiri eru þó þeirrar skoðunar að bankinn lækki
ekki vexti fyrr en skýr merki sjáist um minnkandi
verðbólgu.

Á sama tíma er ljóst að verulega hefur kólnað í
breska hagkerfinu en allt stefnir í það að hagvöxt-
ur verði rétt um helmingur af upphaflegum áætl-
unum. Smásöluverslun hefur dregist verulega
saman og atvinnuleysi fer hækkandi. OECD hvetur
stjórnvöld til að hækka skatta um eitt þúsund millj-
arða króna til að mæta halla á fjárlögum.

U M  V Í Ð A  V E R Ö L D

Það voru einmitt 
hugmyndir um það 
að hér giltu önnur
lögmál i viðskipta 

og efnahagslífi en í
öðrum löndum sem

drápu íslenskt 
samfélag í dróma

stöðnunar og 
hugmyndaleysis.

Það ákall sem 
lætur kræla á sér nú

um
að hverfa aftur til

slíks hugsunarháttar
verður vonandi

skammvinnt.

bjorgvin@markadurinn.is l hjalmar@markadurinn.is l eggert@markadurinn.is
haflidi@markadurinn.is l holmfridur@markaðurinn.is 

Jón Steinsson
Doktorsnemi í

hagfræði við
Harvard-háskóla

O R Ð  Í  B E L GSögurnar... tölurnar... fólkið...

Þurfum við að óttast spákaupmennina?

Það er í raun fagnaðarefni að viðskipti með skuldabréf í íslenskum krónum hafi
aukist og að fleiri aðilar en áður séu nú virkir á íslenskum gjaldeyris- og
skuldabréfamörkuðum. Tilkoma erlendu fjárfestanna dýpkar markaðina og ætti
því að minnka líkurnar á stórum ástæðulausum sveiflum í gengi krónunnar.



MARKAÐURINN MIÐVIKUDAGUR 19. OKTÓBER 2005 17
S K O Ð U N

Skýrsla Alþjóða gjaldeyrissjóðs-
ins, IMF, er umfjöllunarefni hálf-
fimmfrétta KB. „Þar kemur fram
að hagvöxtur á Íslandi hefur ver-
ið 3,8% á ári á síðastliðnum 10
árum og aðeins Írland hefur haft
meiri hagvöxt á þessu tímabili
meðal iðnríkja. Hagvöxtur á
mann á Íslandi er með því allra
hæsta sem gerist og aðeins Ír-
land og Noregur hafa hærri
landsframleiðsla á mann í Evr-
ópu en Ísland. Mikinn hagvöxt
má rekja til aukinnar markaðs-
og einkavæðingar í hagkerfinu,
auk stóriðju og meiri fjölbreytni
í atvinnustarfsemi.“ 

KB banki heldur áfram: „Sjóð-
urinn hefur hins vegar töluverð-
ar áhyggjur af vaxandi ójafn-
vægi í hagkerfinu, bendir sjóður-
inn meðal annars á vaxandi við-
skiptahalla og stóraukinnar
skuldsetningu bæði innlendra
fyrirtækja og heimila. Íslensk
fyrirtæki eru þau skuldugustu á
Norðurlöndum og eru skuldir ís-
lenskra fyrirtækja um 180% af
eigin fé samanborið við rúmlega
50% hjá öðrum fyrirtækjum á
Norðurlöndum.“

„Í skýrslu sinni fjallar IMF

um þá hættu sem skapaðist hjá
Íbúðalánasjóði í kjölfar innkomu
bankanna en sjóðurinn lýtur ekki
sömu reglum um eiginfjárhlut-
fall eða áhættustýringu og bank-
arnir. Sjóðurinn bendir á skekkta
samkeppnisaðstöðu innlánsstofn-
anna við sjóðinn af fyrrgreindum

ástæðum. IMF telur að sam-
keppni innlánsstofnana og Íbúða-
lánasjóðs geti leitt til þess að
fyrrgreindir aðilar teygi sig
lengra en æskilegt er í lánveit-
ingum sínum. Sjóðurinn virðist
vera efins um þörfina fyrir
rekstur Íbúðalánasjóðs og bendir
á að jafnvíðtæk ríkisafskipti af
lánamarkaði þekkist vart. Í öðr-
um ríkjum í Vestur-Evrópu hefur

þróunin frekar verið að draga úr
ríkisafskiptum og einkavæða
stofnanir er lána til húsnæðis-
kaupa.

Alþjóða gjaldeyrissjóðurinn
telur þörf á meira aðhaldi í ríkis-
fjármálunum og að æskilegt
væri að fresta ríkisframkvæmd-
um enn meira en nú er gert og að
frestun skattalækkunar á næsta
ári væri einnig æskileg.

Efasemdir um ríkisrekin íbúðalán

– stærsti fjölmiðillinn

Hvort sem þú ert einstaklingur í atvinnuleit eða stjórnandi að 

leita að góðum starfskrafti er allt – atvinna lausnin fyrir þig. 

allt – atvinna er dreift með Fréttablaðinu

inn á 95 þúsund heimili  alla sunnudaga .
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Aldrei talað
illa um Jón
Maður var að verða úrkula vonar
um að hlutabréfamarkaðurinn
myndi hreyfast eitthvað að ráði
fyrr en uppgjörin færu að
streyma inn. Svo keypti Actavis
þetta bandaríska dót, og án þess
að ég hafi skoðað þetta nákvæm-
lega, þá sýnast mér þetta vera
nokkuð góð kaup. 

Svona miðað við yfirborðslega
skoðun, þá virðast þeir vera að
kaupa samheitalyfjafyrirtækið á
ágætis tölum. Sama má segja um
Bakkavör og salatblöðin sem þeir
keyptu á 4,7 milljarða. Þeir bræð-
ur eru lunknir við að ná í góða
vöru á góðu verði.

Maður hefur áhyggjur af því
að í útlöndum verði til íslenskur
verðmiði á allar sjoppur sem ver-
ið er að kaupa. Ég heyri að marg-
ir fái glýju í augun þegar þeir
finna fyrir áhuga Íslendinga. Ég
held samt að menn hafi staðið sig
nokkuð vel í að standa upp frá
borðinu ef seljandinn er farinn
að verða of gírugur. Alla vega
hafa fyrirtækjakaup Íslendinga
að undanförnu verið á þokkalega
skynsamlegu verði. Jafnvel
borgað með sumu eins og með-
lagið sem Pálmi fékk með
Mærsk.

Alla vega held ég að það sé
heilmikið í þessum Actaviskaup-
um og tók óhræddur smá stöðu í
þeim. Ég hef ekki snert á bréfun-
um þeirra frá því ég seldi fyrir
hátt í tveimur árum síðan. Þeir
voru búnir að taka út megnið af
geiminu og maður varð náttúr-
lega að losa til að kaupa aðgöngu-
miða í bankaveisluna. Ég held að
bankaveislunni sé fjarri því lok-
ið. KB banki tók örugglega hálf-
an milljarð á Bakkavararkaupun-
um og svo má ekki gleyma að
bankinn tók  slatta inn á  Somer-
fieldverkefninu. Hinir bankarnir
fá eflaust eitthvað fyrir sinn
snúð í Actavis-kaupunum. Það er
nefnilega ekki minna skemmti-
legt að vera banki en spákaup-
maður þegar allir eru á fullu.
Eina sem gæti verið að gefa eftir
er fasteignamarkaðurinn, svo
kannski að maður selji Kjartani
Gunnarssyni húsið sitt og leigi
það af honum aftur, jafnvel þótt
maður hafi aldrei talað illa um
Jón.

Spákaupmaðurinn á horninu

S P Á K A U P M A Ð U R I N N

Þ J Ó Ð A R B Ú S K A P U R I N N

IMF telur að samkeppni innlánsstofnana og Íbúðalánasjóðs geti leitt til þess
að fyrrgreindir aðilar teygi sig lengra en æskilegt er í lánveitingum sínum.
Sjóðurinn virðist vera efins um þörfina fyrir rekstur Íbúðalánasjóðs og bendir á
að jafnvíðtæk ríkisafskipti af lánamarkaði þekkist vart. Í öðrum ríkjum í Vest-
ur-Evrópu hefur þróunin frekar verið að draga úr ríkisafskiptum og einkavæða
stofnanir er lána til húsnæðiskaupa.
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Theódóra hefur haft hugann við Smárann í
Kópavogi undanfarin tíu ár eða allt frá því að
hún og maður hennar voru með þeim fyrstu
sem byggðu í Lindarhverfinu um miðjan síð-
asta áratug. „Hér vil ég vera,“ segist hún hafa
sagt eftir að hún hafði keyrt hring eftir hring
um svæðið, sérstaklega þegar hún frétti af
fyrirhugaðri verslunarmiðstöð sem stóð til að
byggja í Kópavogsdalnum. 

Hún var einnig með fyrstu starfsmönnum
Smáralindar. „Ég gekk á fund Pálma Kristins-
sonar árið 2000, þegar fyrirtækið var til húsa
í Hæðarsmára og byggingarframkvæmdir í
fullum gangi, og sótti um starf.“ 

Í sumar tók hún við starfi markaðsstjóra
af Erlu Friðriksdóttur, núverandi bæjarstjóra
í Stykkishólmi.

Theódóra segir að það hafi verið einstakt
tækifæri að sjá þessa miklu byggingu verða
að verslunarmiðstöð og mjög skemmtilegur
tími þegar litið er um öxl. „Margir sem vinna
í Smáralind hafa verið hér síðan húsið opnaði
og höfum við eignast marga vini á þessum
tíma.“

BEÐIÐ EFTIR JÓLUNUM
Theódóra segir að fyrstu árin í Smáralind
hafi verið erfið en verslunarmiðstöðin opnaði
á þeim tíma sem verulega kreppti að í versl-
un. Hins vegar fór að rofa til árið 2003 og frá
þeim tíma hefur verið stöðug aukning. Hún
áætlar að velta hafi aukist um 20 til 25 pró-
sent á milli ára.

Hún er spurð hvaðan þessi auking komi
þegar haft er í huga að smásöluverslun hefur
aðeins aukist um 8-10 prósent á milli ára. „Við
hljótum að vera taka til okkar verslun annars
staðar frá. Okkar aukna markaðshlutdeild á
innlendum markaði og sala til ferðamanna er
hluti af skýringunni. Síðan eru þessar hefð-
bundnu verslunarferðir til útlanda á undan-
haldi, úrval verslana á Íslandi er orðið
það gott að við þurfum ekki að
fara í verslunarferðir, við
höfum allt sem þarf.“ 

Aðaltíminn í verslun
er á næstu grösum og hjá
mörgum stendur rekstur-
inn og fellur með jólunum.
„Skemmtilegasti tíminn er að fara í
hönd en jólasalan hefst strax í nóvember.
Undirbúningur hófst í september og stendur
enn. Það skiptir gríðarlegu máli að standa vel
að undirbúningnum en þetta verða fimmtu
jólin hjá Smáralind. Upphaflega gáfu menn
sér þrjú til fimm ár til að ná sér á strik.
Þannig má segja að kaupmenn séu vel tilbún-
ir og reiðubúnir undir jólasöluna þetta árið.“

Smáralindin gefur frá sér jólagjafahand-
bók sem er nánast orðinn fastur liður í undir-
búningi jólanna en efni hennar er annars veg-
ar hugmyndir að jólagjöfum frá verslunum
og hins vegar ýmiss konar umfjöllun um jóla-
haldið. „Jólagjafahandbókin er hugsuð sem
þjónusta við viðskiptavininn.“

Fyrir utan að skipuleggja jólaverslun
stendur hún í ströngu við að leggja lokahönd
á Legósýningu og krakkadaga sem fram fara
í byrjun nóvember. „Sýningin er haldin í til-
efni fimmtíu ára samstarfs Reykjalundar og
Legós. Um risasýningu er að ræða sem flæð-
ir um allt húsið.“

TAKA Á MÓTI ÞJÓÐINNI
En í hverju felst starf markaðsstjóra Smára-
lindar? Theódóra segir að þrennt einkenni
starf sitt en það snúist fyrst og fremst um það

að undirbúa húsið vel fyrir gestina, eða þjóð-
ina eins og hún orðar það, með alls kyns  af-
þreyingu og uppákomum. Smáralind er af-

þreyingarmiðstöð og tölur sýna að við-
vera gesta hefur aukist í

Smáralind. „Við mælum
þennan tíma og viðveru-
tími gesta okkar er alltaf
að lengjast. Okkar starf

er því að hlúa vel að gest-
um okkar. Einnig eru sam-

skipti við leigutaka og kaupmenn fyr-
irferðarmikill þáttur í mínu
starfi og svo auðvitað aug-
lýsingamál almennt.“

Mikil áhersla er lögð á
sýningar og viðburði í Vetr-
argarðinum og á göngum og
má þar nefna brúðkaupssýn-
ingu, ostadaga, krakkadaga
og kauphlaup

Í byrjun nóvember leng-
ist opnunartími Smáralindar
á fimmtudögum og verða
verslanir framvegis opnar
til níu á kvöldin. „Við tókum
þessa ákvörðun vegna óska
viðskiptavina og leigutaka.
Allir eru sammála um að
þetta sé rétti dagurinn. Við-
skiptavinir vita að fimmtu-
dagar eru verslunardagar.
Eflaust tekur það tíma fyrir
fólk að átta sig á breyting-
unni en við erum fullviss um
að þetta muni skila sér vel
þegar fram í sækir.“

Þegar við ræðum saman stendur yfir
haustútsala. Hún er spurð hvort verslun snú-

ist ekki of mikið um útsölur. „Maður heyrir
oft rætt um það að útsölutímabil séu of löng
og mörg. Því má ekki gleyma að íslensk versl-
un er farin að taka æ meira mið af verslun er-
lendis. Haustútsala eða „mid-season sale“ er
þekkt fyrirbæri erlendis. Markmiðið með
haustútsölu er meðal annars það að rýma fyr-
ir jólavörum.“

ÚTÞENSLA SMÁRALINDAR
Nú stendur til að stækka Smáralindina en á
næsta ári hefjast framkvæmdir við viðbygg-

ingu eða turn sem hugsaður
er sem skrifstofu- og versl-
unarrými. Stjórnendur
Smáralindar telja að bygg-
ingin muni efla verslun í
húsinu með auknu flæði
fólks. „Það er starfsmanna-
vænt að tengja saman versl-
unarsvæði og skrifstofur.
Margir vilja vinna nálægt
verslunarmiðstöðvum og
vera í nálægð við þá þjón-
ustu sem þær bjóða upp á.“

Theódóra er ekki í
nokkrum vafa um framtíðar-
möguleika Smáralindar. „Við
erum miðsvæðis og hér er
enn þá mikil uppbygging
bæði á íbúðar- og atvinnuhús-
næði. Eftirspurn eftir versl-
unarrými í Smáralind er mik-
il og margir kaupmenn eru á
biðlista. Við erum bjartsýn á

framtíðina og framundan eru
góð tækifæri til að gera Smáralind að enn
betri kosti í verslun og þjónustu,“ segir hún að
lokum.

A U R A S Á L I N

Theódóra Þorsteinsdóttir
Starf: Markaðsstjóri Smáralindar

Fæðingardagur: 2. september 1969
Maki: Ólafur Viggósson

Börn Eydís María f. 1994, 
Stefán Bjarki f. 1998

UNDIRBÝR HÚSIÐ FYRIR GESTI Theódóra Þorsteinsdóttir vinnur og býr í Smáranum. Hún hefur unnið hjá Smáralind
frá upphafi og séð mikinn vöxt í húsinu frá opnun þess.

Í þungamiðju verslunar
Theódóra Þorsteinsdóttir, markaðsstjóri Smáralindar, stendur í ströngu þessa
dagana við að skipuleggja jólin í verslunarmiðstöðinni. Hún segir að margt skýri
þá miklu aukingu sem hefur orðið í Smáralind á árinu og húsið hafi alla burði til
að vaxa frekar. Eggert Þór Aðalsteinsson hitti hana yfir hádegisverði.
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Hádegisverður fyrir tvo
á T.G.I Friday’s

Jarðarberjasalat með kjúklingi
Kjúklingasamloka

Drykkir
Sódavatn

Gold Medalist Smoothie
Alls 3.300 krónur

▲
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Með Theódóru 
Þorsteinsdóttur
markaðsstjóra Smáralindar

Framboð í
embætti
Aurasálin lýsir því hér með yfir að
hún gefur kost á sér til embættis
sérstaks sakskóknara í Baugs-
málinu. Það er von Aurasálarinn-
ar að dómsmálaráðherra taki vel
í þetta enda má telja fullvíst að
ekki sé beinlínis slegist um þetta
starf meðal annarra málsmet-
andi aðila í samfélaginu. 

Reyndar er Aurasálin ekki form-
lega lögfræðimenntuð en það
ætti ekki að koma að sök. Hingað
til virðist sérstök þekking á lög-
fræði ekki hafa verið höfð í há-
vegum við vinnslu málsins og
Aurasálin sér engin rök fyrir því
af hverju það eigi að breytast nú. 

Aurasálin mun í starfi sínu sem
sérstakur ríkissaksóknari í
Baugsmálinu engin grið gefa.
Málið verður sótt af hörku og mun
Aurasálin fyrst og fremst stefna
að því að fá glæpamennina til að
játa brot sín í vitnastúkunni eins
og tíðkaðist hjá Ben Matlock. 

Það verður erfitt fyrir Björn
Bjarnason að ganga framhjá um-
sókn Aurasálarinnar um embætt-
ið enda er hún, ólíkt flestum,
hvorki óhæf né vanhæf til verks-
ins. Aurasálin á engra annarlega
hagsmuna að gæta – hið eina sem
vakir fyrir henni er að koma
þessum mönnum bak við lás og
slá. Sama hvað það kostar. 

Baugsmálið hefur verið ákaflega
hressandi og uppbyggilegt fyrir
íslenskt samfélag hingað til og
engin ástæða er til þess að láta
vopnin niður falla nú þótt ein-
hverjar smávægilegar tæknileg-
ar veilur hafi fundist í málatil-
búnaði ákæruvaldsins. Hér dugir
ekki að gráta Björn bónda heldur
þarf að safna liði. Og Björn ráð-
herra hefur tækifæri til að safna
besta mögulega liði með því að
velja Aurasálina í það vanda-
sama verkefni að ganga milli
bols og höfuðs á auðhringnum. 

Aurasálin hefur ýmsa mannkosti
sem óumdeilanlega munu verða
dýrmætir og mikilvægir í stríðinu
gegn Baugsveldinu. Fyrst ber að
nefna að Aurasálin er staðföst og
skiptir aldrei um skoðun. Hvorki
rök né skortur á rökum breyta
nokkrum hlut um þá skoðun Aura-
sálarinnar að það þurfi að refsa
Baugsveldinu og eina verkefnið
sem Aurasálin þarf að hugsa um
sem sérstakur saksóknari í mál-
inu er að komast að því fyrir hvað
á að refsa Baugsveldinu. 

Raunar er það dapurlegt að í okkar
samfélagi sé ekki hægt að refsa
glæpamönnum nema fyrir ein-
hverja skilgreinda glæpi. Allir
menn hljóta að sjá að ekki er allt
með felldu í Baugsveldinu. Þetta
sanna umsvif þess og ríkidæmi.
En Aurasálin skorast ekki undan
því að taka þátt í þeirri herferð
sem nú þarf að halda í og gefur
því kost á sér í þetta embætti og
vonast eftir að njóta bæði trausts
og stuðnings þings og þjóðar í því
vandasama starfi. 



Hinn árlegi haustfundur Eigna-
stýringar Íslandsbanka fór fram
í gær en sérstaktur gestur fund-
arins var Chriss Gessel, aðalrit-
stjóri bandaríska dagblaðsins In-
vestor Business Daily. Stofnandi
blaðsins er hinn kunni fjárfestir
William O’Neil en hann er einna
helst þekktur fyrir þann mikla
árangur sem hann náði þegar
hann náði um 2000 prósenta
ávöxtun á 26 mánaða tímabili.
Hann stofnaði Investor Business
Daily árið 1984 en blaðið er sér-
staklega tileinkað fjárfestum og
kynnir ýmsar aðferðir við val á
hlutabréfum en sérstaklega CAN
SLIM-aðferðina.

„CAN SLIM-aðferðin er að-
ferð sem við notum til að velja
réttu bréfin á rétta tímanum.
Hún tekur mið af sjö mismun-
andi þáttum í því fyrirtæki sem
við skoðum hverju sinni,“ segir
Chriss Gessel. „Við búum til að-
ferðafræðina fyrir fólk til að
velja bréfin en svo getur það
sjálft tekið ákvörðunina. Eins og
CAN SLIM-aðferðin virkar þá
eru það mismunandi þættir sem
hafa áhrif á hvort við teljum
kauptækifæri í fyrirtæki. Einn
af þeim er hagnaður á síðasta
ársfjórðungi og annar aukning í

árlegum hagnaði. Svo tökum við
tillit til ýmissa þátta svo sem
hvort enn séu stofnanafjárfestar
meðal hluthafa og fleira. Eftir að
fjárfestar hafa fundið réttu
hlutabréfin, skiptir máli að finna
réttu tímasetninguna til að selja
þau. En það sem skiptir líka máli
er að val á hlutabréfum er eitt
sérstakt atriði og tímasetningin
við að kaupa þau og selja annað.
Þegar þetta allt saman er gert
eftir okkar kerfi, þá getur fjár-
festirinn fengið ávöxtun á það
fjármagn sem hann leggur í fyr-
irtækið,“ segir Gessel.

Almar Guðmundsson, fram-
kvæmdastjóri Eignastýringar Ís-
landsbanka, segir að miklar
hækkanir undanfarinna ára á
markaði hér heima, séu mögu-
lega yfir þeirri ávöxtunarkröfu
sem almennt er gerð til markað-
arins. „Meðalávöxtun síðastlið-
inna fjögurra ára hefur verið um
fjörutíu prósent. Eðlilegt er að
gera um 12-15 prósent ávöxtun-
arkröfu á fyrirtæki á markaði og
því er þetta yfir þeim mörkum.
Það þarf margt að vinna með
markaðnum til þess að hann nái
þessari meðaltalsávöxtun síðast-
liðinna fjögurra ára,“ segir Al-
mar.  - hb
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13.00 Setning ráðstefnunnar
 Ávarp Johns Quitter, formanns Bresk-íslenska viðskiptaráðsins
 Þórður Friðjónsson, forstjóri Kauphallar Íslands, setur ráðstefnuna
13.15 Jóhannes Sigurðsson, prófessor við Háskólann í Reykjavík
 Ný löggjöf um yfirtökuskyldu – innleiðing á evrópskum reglum
13.40 Noel Hinton, Deputy Director, The Panel on Takeovers and Mergers, UK
 Starfsemi bresku yfirtökunefndarinnar
14.10 Viðar Már Matthíasson, prófessor, formaður Yfirtökunefndar
 Starfsemi íslensku yfirtökunefndarinnar
14.35 Kaffihlé

 Sjónarhorn markaðsaðila:
15.00 Ingólfur Helgason, forstjóri Kaupþings banka á Íslandi
15.15 Svafa Grönfeldt, aðstoðarforstjóri Actavis Group

 Jónas Fr. Jónsson, forstjóri Fjármálaeftirlitsins
 
15.30 Pallborðsumræður
  Antony Hovanessian, Vice President of Investment Banking, Kaupthing UK
 Hörður Arnarson, forstjóri Marels hf.
 Ingólfur Helgason, forstjóri Kaupþings banka á Íslandi
 Svafa Grönfeldt, aðstoðarforstjóri Actavis Group
 Þórður Friðjónsson, forstjóri Kauphallar Íslands

Þórunn Guðmundsdóttir, hæstaréttarlögmaður

16.15 Ráðstefnuslit

 Háskólinn í Reykjavík, Ofanleiti 2
Skráning hjá Jónu K. Kristinsdóttur í síma 599 6407 eða á netfangið jonak@ru.is

Antony Hovanessian

Ingólfur Helgason 

Jóhannes Sigurðsson

Noel Hinton

Þórður Friðjónsson

Svafa Grönfeldt 

Viðar Már Matthíasson

Hörður Arnarson

John Quitter

Markaðs- og  eftirlitsaðilar áttu frumkvæði að stofnun yfirtöku-
nefndar hér á landi í sumar,  en helsta verkefni nefndarinnar er 
að taka til umfjöllunar hvort til yfirtökuskyldu stofnist í einstökum 
tilvikum. Fyrirmynd að nefndinni er að hluta til sótt til Bretlands, 
þar sem löng hefð er fyrir starfrækslu slíkrar nefndar. Í tilefni 
af stofnun íslensku yfirtökunefndarinnar boða Bresk-íslenska 
viðskiptaráðið, Yfirtökunefnd, Fjármálaréttarstofnun Háskólans 
í Reykjavík og Viðskiptaráð Íslands til ráðstefnu um yfirtökur 
skráðra félaga og starfsemi yfirtökunefnda í Háskólanum í  
Reykjavík þann 21. október næstkomandi.

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI

Aðferðfræðin við að
velja réttu hlutabréfin
CAN SLIM-aðferðin notuð til að velja hlutabréf.

C Fyrir hagnað á ársfjórðungnum
A fyrir aukningu í árlegum hagnaði
N fyrir nýjungar
S fyrir framboð og eftirspurn
L fyrir leiðandi eða að sitja eftir
I fyrir hlut stofnanafjárfesta meðal hluthafa

M fyrir stefnu markaðarins
Heimild: Hlutabréf & Eignastýring

C A N  S L I M  A Ð F E R Ð I N

CHRISS GESSEL Aðalritstjóri Investor Business Daily kynnti CAN SLIM aðferðina á haust-
fundi Eignastýringar Íslandsbanka í gær. 
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ER ÞITT FYRIRTÆKI

SÝNILEGT?

Bros sérhæfir sig í sölu 
og merkingum á fatnaði,
auglýsingavörum og fánum

Sjómaðurinn kominn út !

Rannsóknir skila nýrri, hagkvæmari beitu.

Pökkunarvélar Samhentra tryggja gæði 
vörunnar. 

Ívilnandi ákvæði fyrir umhverfisvæn 
veiðarfæri.

       

Enska – danska – sænska – norska – þýska
Sérhæfing í fjármálum, lögfræði,
læknisfræði, lyfjafræði, verkfræði,

þýðingar úr norðurlandamálum á ensku
Sími 587 3690 Fax 587 3691 baf@centrum.is

B B2 ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR VIÐSKIPTALÍFSINS

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI

F Ó L K  Á  F E R L I

CARL KINELL hefur hafið störf hjá fyrir-
tækjaráðgjöf Íslands-
banka í London en
hann hefur m.a. unnið
hjá Svenska Handels-
banken. Carl er að
ljúka mastersnámi í al-
þjóðlegri markaðs-

fræði og stjórnun frá CBS. 

CAROLYN BRAZIER hefur hafið störf hjá
fyrirtækjaráðgjöf Íslandsbanka í
London, en hún starfaði m.a. áður hjá
Rabobank International í London við fyr-
irtækjaráðgjöf. Carolyne lauk meistara-
prófi í verkfræði frá Queen´s College í
Cambridge. Hún starfaði einnig hjá
Arthur D. Little og Ford Motor Company.

GLENN HAGLUND hefur hafið störf sem
forstöðumaður einka-
bankasviðs Íslands-
banka í Lúxemborg.
Hann hefur víðtæka
reynslu á sviði einka-
bankaviðskipta. Glen
stýrði uppbyggingu

einkabankasviðs SEB Enskilda í Noregi
og var þar áður markaðsstjóri SEB En-
skilda einnig í Noregi. Síðast vann hann
sem framkvæmdastjóri Shareholder
Association í Noregi.

PAUL EMBLETON hefur hafið störf sem
forstöðumaður tækni-
sviðs Íslandsbanka í
Lúxemborg. Paul er
löggiltur endurskoð-
andi og hefur mikla
reynslu af rekstri og
stjórnun í banka- og
fjármálageiranum.

Hann vann áður sem aðstoðarfram-
kvæmdastjóri East-West United Bank í
Lúxemborg og var áður í 9 ár hjá alþjóð-
lega endurskoðendafyrirtækinu,
Deloitte.

CLAUS F. LORENDSEN
hefur hafið störf sem
verkefnastjóri hjá Ís-
landsbanka í Lúxem-
borg. Hann býr yfir
áralangri reynslu af
fasteignaviðskiptum.
Hann hefur unnið sem

viðskiptastjóri hjá einum af stærstu hús-
næðislánastofnunum í Danmörku, BRF.

RÓSANT MÁR TORFASON hefur verið
ráðinn til að byggja upp nýja einingu
innan fjárfestinga- og alþjóðasviðs, Ís-
landsbanki Fjárfesting. Rósant útskrif-
aðist sem viðskiptafræðingur frá Há-
skóla Íslands árið 1995. Hann hefur unn-
ið hjá Íslandsbanka frá árinu 1996, fyrst
sem verðbréfamiðlari í Markaðsvið-
skiptum og síðan í Eigin viðskiptum
bankans á fjármálasviði. Á síðastliðnu
ári var Rósant yfir viðskiptaþróunarsviði
bankans, og leiddi yfirtöku á Kreditt-
Banken og BNbank í Noregi og sölu á
67% hlut Íslandsbanka í Sjóvá. 

BJARNI JÓHANNESSON færir sig um set
til alþjóða- og fjárfestingasviðs og verð-
ur hluti af alþjóðlega viðskipta-
stjórateyminu, þar sem hann mun hafa
umsjón með viðskiptum bankans við al-
þjóðleg fyrirtæki. Bjarni útskrifaðist sem
viðskiptafræðingur frá Háskóla Íslands
árið 1986. Hann vann fyrir Iðnlánasjóð
sem varð síðar Fjárfestingabanki at-
vinnulífsins. Hann hefur starfað á fyrir-
tækjasviði bankans frá árinu 1998 þar
sem hann hefur byggt upp viðskipti við
stærri viðskiptavini.
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INNFLUTNINGSHRAÐSENDINGAR DHL

ALLT SVO AUÐVELT
AÐ ÞAÐ ÞARF NÆSTUM 
EKKERT AÐ GERA.
OG ÞESS VEGNA NÆSTUM
EKKERT AÐ ÚTSKÝRA.

Kannaðu málið á dhl.is eða í síma 535 1100.

TRYGGÐUR ÓMETANLEIKI Finnur Ingólfsson, forstjóri VÍS, og Hafþór Yngvason, safnstjóri
Listasafns Reykjavíkur handsöluðu samning vegna sýningar á verkum meistar Kjarvals á
Kjarvalsstöðum. Auk beinna fjárframlaga VÍS til styrktar sýningunni tryggir félagið öll 90 verk
meistarans sem eru á sýningunni sem eru náttúrulega ómetanleg. Sýningin ber heitið Jó-
hannes S. Kjarval – ESSENS. Þar getur að líta mörg fegurstu verk Kjarvals en um þessar
mundir eru 120 ár liðin frá fæðingu þessa merka listamanns.

AUGL†SINGASÍMI

550 5000
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Ýmsar vísbendingar hafa komið fram
um það á síðustu misserum að ríkis-
stofnanir eru að teygja anga sína inn á
fleiri svið sem einkafyrirtæki hafa eða
geta alfarið sinnt. Þetta kemur fram í
greinargerð með þingsályktunartil-
lögu sem Guðlaugur Þór Þórðarsson,
Ásta Möller og Gunnar Örlygsson,
þingmenn Sjálfstæðisflokksins, hafa
lagt fram á Alþingi.

Þau segja að stofnunum ríkisins
hafi fjölgað og rekstur þeirra orðið æ
umfangsmeiri á undanförnum árum.
Sökum umfangs síns hafi rekstur ríkis-
ins mikil áhrif á starfsumhverfi og
starfsmöguleika fyrirtækja í landinu.
Stundum megi rekja verkefni þessara
stofnana til aukinna skyldna sem á þau
eru lagðar samkvæmt lögum. Dæmi
séu þó um að aukin verkefni ríkisstofn-
ana stafi af rúmri túlkun á þeim lögum
sem þær starfi eftir. Í sumum tilvikum
hafi ríkisstofnanir þannig farið í beina
samkeppni við einkaaðila um verkefni.
Þá hafi þess gætt að ríkisstofnanir hafi
í auknum mæli tekið yfir eða falið
annarri ríkisstofnun verkefni sem þær
hafi áður falið einkaaðilum. Ríkisstofnanir virðast
jafnframt bjóða minna út en áður.

ÞARF AÐ SKAPA SVIGRÚM
„Með þessari útvíkkun á starfsemi opinberra fyrir-
tækja standa stjórnvöld beint eða óbeint að því að
þrengja að starfsemi einkafyrirtækja í landinu í
stað þess að hlúa að þeim og skapa þeim eðlilegt
svigrúm til að vaxa og dafna í heilbrigðu sam-
keppnisumhverfi. Það gætu þau meðal annars gert
með því að leitast við að skipta við
einkafyrirtæki sé þess nokkur kostur
og efla þannig atvinnulíf á Íslandi,“
segir í greinargerð með þingályktunar-
tillögunni.

Guðlaugur, Ásta og Gunnar vilja
láta skoða hvort lögbundnar skyldur
stofnana kalli á sífellt meira umfang þeirra og
hvort lagabreytinga sé þörf. Jafnframt þurfi að
skoða hvað af lögbundnum verkefnum ríkisstofn-
ana sé hægt að fela einkaaðilum. Það væri í sam-
ræmi við innkaupastefnu ríkisins.

Dæmin sem þau nefna eru nokkur en ekki tæm-
andi. Til dæmis sinni Landmælingar Íslands ákveð-
inni grunnvinnu eins og viðhaldi og upplýsingagjöf.
Stofnunin hafi þó aukið umsvif sín meðal annars í
framleiðslu gagna í samkeppni við einkafyrirtæki.
Verði framhald á muni einkafyrirtæki sem hafi sér-
hæft sig á þessu sviði hugsanlega leggja upp
laupana og fjölbreytt þekking einkaaðila hverfa.

Þá hafi rannsóknastofur Landspítala – háskóla-
sjúkrahúss verið í beinni samkeppni við einkarekn-
ar rannsóknastofur lækna um verkefni. Heilsu-
gæslan í Reykjavík hafi lagt niður rannsóknastarf-
semi vorið 2004 en samið, án útboðs, við Landspítal-
ann um framkvæmd rannsókna á hennar vegum.
Áður hafði heilsugæslan um langt árabil keypt
hluta af rannsóknastarfsemi af einkaaðilum.

HEIMILDIR EKKI NÝTTAR
Einnig segir að Siglingastofnun Íslands hafi tiltölu-
lega skýrt skipurit og ætti ekki að vera vandkvæð-

um bundið að koma verkefnum hennar á annarra
hendur. Verkefnin séu þau helst að annast fram-
kvæmd ýmissa laga er lúta að höfnum og sæfarend-
um og hafa umsjón með ríkisstyrktum sjóvarna- og
hafnarframkvæmdum. Mörg einkafyrirtæki geti
sinnt ýmsum verkefnum Siglingastofnunar. Þannig
hafi einkafyrirtæki lýst yfir áhuga á að taka að sér
starfsemi hafnasviðs stofnunarinnar, sem sé ætlað
að hafa umsjón með hafnarframkvæmdum og
vinna að uppbyggingu sjóvarna og hafna. Stofnunin

hafi ekki nýtt sér heimild, nema að afar
takmörkuðu leyti, til að fela öðrum að
annast tiltekin verkefni.

„Vinnueftirlit ríkisins er með lögum
gert að fylgjast með aðbúnaði á vinnu-
stöðum og til að geta rækt þá skyldu
sína er meðal annars könnun á afstöðu

starfsmanna til vinnustaðarins nauðsynlegur hluti
rannsókna vinnueftirlitsins. Slíkar kannanir væri
hæglega hægt að fela einkaaðilum,“ segir í greinar-
gerðinni.

Þingmennirnir segja að skilgreina þurfi hlut-
verk Landspítala - háskólasjúkrahúss í þá veru að
sjúkrahúsið sjái fyrst og fremst um sérhæfða
sjúkrahússþjónustu. Bjóða þurfi út rekstur sem
flestra þjónustuþátta sem falli utan kjarnastarf-
semi Landspítalans. Sem dæmi nefna þau rekstur
þvottahúss, saumastofu, eldhúss, mötuneytis, apó-
teks, röntgen- og rannsóknaþjónustu, framleiðslu
sjúkrafæðis, ræstingu, sótthreinsun og umsjón
fasteigna.

FJÖLDI DÆMA UM SAMKEPPNI
„Fjöldi dæma um samkeppni fyrirtækja ríkis og
sveitarfélaga og ríkisstofnana við rekstur einkaað-
ila gefur vísbendingu um að til markvissra aðgerða
verði að grípa til að tryggja að stefna ríkisstjórnar-
innar um einkavæðingu og aukið samstarfs ríkis og
einkaaðila um framkvæmd verkefna á vegum ríkis-
ins nái raunverulega fram að ganga á öllum svið-
um,“ segja þau Guðlaugur Þór Þórðarsson, Ásta
Möller og Gunnar Örlygsson.

M Á L I Ð  E R

Umsvif
ríkisstofnana

Hefur umfang ríkisstofnana og -
fyrirtækja í atvinnulífinu aukist
á undanförnum árum? 

Sem betur fer hefur þróunin
verið sú að opinber fyrirtæki
hafa verið einkavædd í stórum
stíl og frelsi aukið í atvinnulíf-
inu. Það er hins vegar eilífðar-
verkefni að standa vörð um
frelsið og koma í
veg fyrir að op-
inberir aðilar
verði of umsvifa-
miklir. Á sama
hátt er það verk-
efni stjórnmála-
manna að sjá til
þess að fjármun-
ir almennings
nýtist sem best
og ein leið til
þess er að nýta
kosti einkarekst-
urs.

Eru margar opin-
berar stofnanir og
fyrirtæki í sam-
keppni við einka-
aðila um verk-
efni?

Þessi þingsálykt-
un, sem ég, Ásta
Möller og Gunn-
ar Örlygsson
stöndum að, er
sett fram til að
reyna fá þær
upplýsingar. Það liggur fyrir að
opinberir aðilar hafa farið í
samkeppni við einkaðila á ýms-
um sviðum. Einnig eru þess
dæmi að opinber fyrirtæki hafi
tekið yfir verkefni sem áður
var höndum einkaaðila eða falið
það annari ríkisstofnun. Frægt
dæmi er þegar að Vélasmiðstöð
Reykjavíkurborgar tók að sér
verkefni fyrir Sorpu sem áður
var sinnt af einkaðila. Einnig
hafa menn áhyggjur af skorti
af útboðum hjá opinberum aðil-
um.

Hvaða verkefni ríkisstofnana er
helst hægt að fela einkaaðilum?

Þau eru mjög margvísleg og
þeim er alltaf að fjölga sem
betur fer. Einkaðilar eru sífellt

að hasla sér völl á fleiri sviðum
og mikilvægt að ýta undir nýja
vaxtabrodda en kæfa þá ekki
með óhagstæðu samkeppnisum-
hverfi. Það er mjög mikilvægt
að skilgreina hlutverk stórra
ríkisstofnana eins og t.d Land-
spítala - háskólasjúkrahúss.
Stofnunin á að sinna hefðbund-

inni kjarnastarf-
semi en sjálfsagt
er að bjóða út
þjónustuþætti eins
og t.d rekstur
þvottahúss,
saumastofu, eld-
húss, apóteks og
jafnvel fleira.

Hver yrði ávinn-
ingur af því að
fela einkaaðilum
þessi verkefni?
Aðalatriðið er að
skattgreiðendur
fái sem mest fyrir
sína peninga.
Markmiðið er að
fá eins góða þjón-
ustu og mögulegt
er fyrir sem
minnstan tilkostn-
að. Þess vegna eru
nýttir kostir
einkareksturs.
Einnig er það
markmið að fólk
fái að njóta ávaxta

vinnu sinnar og hugvits. Mikil-
vægt er að umhverfið verði
hvetjandi fyrir frumkvöðla og
sjálfstæða atvinnurekendur.

Þyrfti að breyta löggjöf til þess?
Það þarf að breyta löggjöf um
ýmsar stofnanir til að ná þess-
um markmiðum. Það hefur t.d.
verið gert með Veðurstofuna og
verður einnig gert með Land-
mælingar og vonandi fleiri
stofnanir á vegum hins opin-
bera.

Telur þú almennan pólitískan
vilja til að stuðla að þessu?

Ég tel vera pólistískan vilja á
meðal ríkisstjórnarflokkana en
hef efasemdir um aðra flokka á
þinginu.

Opinberir aðilar verði 
ekki of umsvifamiklir

T Ö L V U P Ó S T U R I N N

Til Guðlaugs
Þórs Þórðarsonar 

alþingismanns

STARFSMENN LANDMÆLINGA VIÐ STÖRF Á HORNSTRÖNDUM Fyrirtækið
Loftmyndir gerði umhverfisráðherra nýlega tilboð þar sem það bauðst til að taka yfir
verkefni Landmælinga samkvæmt fimm ára þjónustusamningi.

Þrengja að starfsemi einkafyrirtækja
Þrír þingmenn Sjálfstæðisflokksins vilja að viðskiptaráðherra láti gera athugun
á því á hvaða sviðum fyrirtæki í eigu ríkis og sveitarfélaga eru í samkeppni
við einkaaðila. Einnig vilja þeir láta athuga hvort þessi fyrirtæki hafi eflt sam-
keppnisstöðu sína gagnvart einkafyrirtækjum á undanförnum árum.

LANDMÆLINGAR ÍSLANDS
Loftmyndir hafa viljað yfirtaka verkefni Landmælinga

SIGLINGASTOFNUN ÍSLANDS
Mörg fyrirtæki geta sinnt verkefnum Siglingastofnunar

VINNUEFTIRLIT RÍKISINS
Hluti af starfsemi Vinnueftirlitsins á heima hjá fyrirtækjum

OPINBERAR RANNSÓKNASTOFUR
Margar rannsóknarstofur eru reknar af sjálfstæðum læknum

STOÐÞJÓNUSTA VIÐ LANDSPÍTALANN
Ríkið þarf ekki að reka þvottahús, mötuneyti og fleira á spítalanum

U M S V I F  R Í K I S S T O F N A N A

Með þessari útvíkkun á starfsemi opinberra fyrirtækja standa stjórnvöld beint eða óbeint
að því að þrengja að starfsemi einkafyrirtækja í landinu í stað þess að hlúa að þeim og
skapa þeim eðlilegt svigrúm til að vaxa og dafna í heilbrigðu samkeppnisumhverfi.
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fla› er til

til a› vernda gögnin
léttari lei›

– sjálfvirk, örugg netafritun
SecurStore
SecurStore afritunarlausnin er örugg afritunar- og
endurheimtarfljónusta fyrir netkerfi fyrirtækja og
stofnana. SecurStore geymir öll gögn fyrirtækisins í
öruggri gagnami›stö› og tryggir um lei› hra›virka
endurheimt fleirra.

Engar spólur

Hrö› endurheimt gagna

Enginn stofnkostna›ur

Háflróu› dulkó›un

Vöktun 24/7

www.securstore.is575 9200
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Avion Group telst næst fram-
sæknasta fyrirtækið í Evrópu
samkvæmt úttekt hjá Europe’s
Enterpreneurs for Growth sem
gefur út Europe’s 500 listann og
hefur gert síðastliðin 10 ár. Sam-
tals komust sjö íslensk fyrirtæki
á listann en þetta mun vera í

fyrsta skipti sem íslenskt fyrir-
tæki nær svo hátt. Næst á eftir
Avion Group kemst Actavis sem
lendir í 23. sæti. 

„Þetta eru fyrst og fremst
verðlaun fyrir góðan árangur og
gefur öllu okkar starfsfólki auk-
inn meðbyr í framtíðinni,“ segir
Magnús Stephensen, fram-
kvæmdastjóri viðskiptaþróunar-
sviðs Avion Group. Magnús segir
að viðurkenning sem þessi nýtist
félaginu á alþjóðavettvangi þeg-
ar kemur að samningum við aðra
aðila og í viðskiptasamningum al-
mennt. „Þetta styrkir stöðu okk-
ar og ímynd á alþjóðamarkaði og
við erum að sjálfsögðu ánægð
með það,“ segir Magnús. - hb

Avion Group í öðru
sæti á Europe’s 500
Íslenskt fyrirtæki kemst í fyrsta skipti á toppinn.

FLUGVÉL FRÁ ATLANTA Avion Group er næstframsæknasta fyrirtækið í Evrópu sam-
kvæmt úttekt Europe’s Enterpreneurs for Growth.

E U R O P E ’ S  5 0 0

2. Avion Group
23. Actavis Group
80. Kögun
103. Creditinfo Group
136. Opin kerfi
179. Tölvumyndir
185. Össur



Villuráfandi
sauðir

Flugfarþegar á leið með Flugfé-
lagi Íslands til Akureyrar á
sunnudaginn brá heldur en ekki
í brún þegar skrækróma rödd
tilkynnti um að þeir væru í vit-
lausri vél. Farþegar gengu frá
borði og þrömmuðu að næstu
vél. Þegar þangað var komið
rann upp fyrir mörgum að einn
flugfarþegi bæri einkum ábyrgð
á því að allir höfðu upphaflega
farið í ranga vél. Fremst í vél-
inni sat landsfaðirinn sjálfur,
Halldór Ásgrímsson. Fylgispekt
þjóðarinnar við valdamennina
er brennandi sem aldrei fyrr.

Fimmtudagur
til fjár

Markaðsvirði stærsta sjávarút-
vegsfélags landsins, HB
Granda, lækkaði um 1.500 millj-
ónir króna á fimmtudagsmorgun
vegna mistaka verðbréfamiðl-
ara í KB banka. KB banki, sem
sér um viðskiptavakt á bréfum
Granda og er jafnframt meðal
stærstu hluthafa, setti inn hag-
stæðasta kauptilboð á 8,3 krónur
á hlut og hagstæðasta sölutilboð
á 8,4 þegar í raun og veru hefðu
átt að vera 9,3 krónur á hlut og
9,4. Einhver fjárfestir greip
gæsina og keypti á 8,4 um leið og
markaðurinn opnaði. KB banki
klagaði í Kauphöllina og fór
fram á niðurfellingu viðskipta
en fjárfestirinn barði í borðið,
krafðist þess að viðskiptin
stæðu óhögguð og fékk sínu
fram. Skömmu eftir viðskiptin
var gengi Granda komið í 9,35.

Bilaðir og 
óbilaðir vextir

Það að geta spáð rétt fyrir um
gerðir Seðlabankans er verð-
mæt þekking á markaði. Það
skiptir því miklu að rýna í allt
sem getur gefið vísbendingar
um komandi tíð í bankanum.
Þess vegna lúslásu sérfræðing-
arnir ræðu Davíðs Oddssonar á
landsfundi Sjálfstæðisflokksins.
Það sem vakti sérstkaka atygli
voru ummælin um innleiðingu
Mannréttindasáttmála Evrópu,
þar sem Davíð lét þau orð falla
að mannréttindin væru með
þeim ósköpum að bæði bilaðir og
óbilaður tækju þau sér til varn-
ar. Gildið er sem sagt fyrir alla
og það sama gildir um innlenda
stýrivexti, þeir bitna jafnt á bil-
uðum og óbiluðum. Spurningin
nú er því hvort hugsanlegt sé að
innleiddir verði tvenns konar
stýrivextir aðrir fyrir bilaða og
hinir fyrir óbilaða. 

Þyrping hf, Kringlunni 4–12, 103 Reykjavík

594 4200
594 4201
thyrping@thyrping.is
www.thyrping.is

sími
fax

netfang
vefslóð

þróunarfélag property development
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Skrifstofuhúsnæði að Borgartúni 26 til leigu
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Að Borgartúni 26 mun rísa sérhannað 12.000 m2 

skrifstofu- og verslunarhúsnæði. 
Bílageymslur verða undir húsinu og munu þær 
rúma um 200 bíla.

Húsnæðið verður á átta hæðum á þessum 
mikla útsýnisstað í hjarta helsta fjármálahverfis 
Reykjavíkur. Það verður sérhannað út frá þörfum 
leigutaka, með rúmgóðum skrifstofum 
í háum gæðaflokki.

Húsnæðið afhendist tilbúið til innréttinga í byrjun 
árs 2007.

norður

vestur

suður

austur

4,7 30% 22,2milljarða króna greiðir Bakkavör Group fyrir
breska fyrirtækið Hitchen Foods.

Hlutur eins lögaðila í öðrum til þess að þeir
teljist skyldir samkvæmt nýjum tillögum að
lögum um verðbréfaviðskipti.

milljarða króna hlutabréfavelta í
Kauphöll Íslands á föstudag.

SÍMANÚMER MARKAÐARINS: 550 5000, fax: 550 5099  Ritstjórn: 550 5005, fax: 550 5006, ritstjorn@markadurinn.is  DREIFING: dreifing@posthusid.is Auglýsingadeild: auglysingar@markadurinn.is Veffang: visir.is

410 4000  |  www.landsbanki.is

B2B | Banki til bókhalds

Betri þjónusta og upplýsingagjöf til viðskiptavina og lánardrottna

Fyrirtækjabanki

B A N K A H Ó L F I Ð
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SMÁAUGLÝSINGAR

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.

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

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.

Japanskar Vélar
Bílapartasalan Japanskar Vélar s. 565
3400 varahlutir í flesta Japanska og
Kórianska bíla.

Óska eftir gleri í framljós vinstra meginn
á Nissan Micra árg. ‘99. S. 483 4680 &
862 9547 e. kl. 18.

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

Aðeins 2990 kr. !
Tíu tíma mánaðarkort aðeins 2990 kr.
Stjörnusól Fjarðargata 17, Hafn. S. 555
7272.

Til sölu tveir 3 ára ljósabekkir frá þýska
framleiðandanum Dr.Kern. með 52 lík-
amsperum, 12 axlarperum og 4 andlit-
sperum. Nánari upplýsingar í síma 861
7081.

Til sölu eldhúsinnrétting, eldavél og
uppvöskunarvél. Selst ódýrt. Uppl. í s.
895 2445.

Gluggar, 8 stk. Seljast ódýrt. S. 691
1603.

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

Búslóð til sölu. Þvottavél, skenkur, ís-
skápur, tölva og sjónvarp, svart/hvítt. S.
824 2750.

Til sölu 4 sérsmíðaðar innihurðir (
176x196 cm) geret lausar, karmur fylgir
með fyrir hurðaop alltað að 204x76.
Uppl. í s. 897 3449.

Nýleg Rainbow ryksuga til sölu. Einnig
stækkanlegt borðstofuborð úr ljósri
furu + 8 stólar. S. 691 3519.

Til sölu 3 ára United 33” sjónvarp á
25.000, sjónvarpsborð á 5.000. 6 ára
19” Sony tölvuskjár á 5.000. Símar 895
8981/864 4469.

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

Tölvuviðgerðir frá 1500
kr.

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

Járnaklippur.
Vandaðar Japanskar járnaklippur, ein-
fasa eða rafhlöðuvél. Taka upp í 16
mm. Léttar og öflugar. Rafbjörg ehf.
Vatnagörðum 14. Sími 581 4470.

Til sölu Sun mótorstillitölva, ýmis verk-
færi til bílaviðgerða, neglingagálgi fyrir
dekk, járnskurðarrokkur, sambyggð tré-
smíðavél, lítil súluborvél og verkfæra-
skápur. Uppl. í síma 893 3475.

Til sölu 4 sérsmíðaðar innihurðir (
176x196 cm) geret lausar, karmur fylgir
með fyrir hurðaop alltað að 204x76.
Uppl. í s. 897 3449.

Trésmíðavélar til sölu
Lítið verkst. Sambyggð sög hefill fræs.
Afréttari 2ja hausa framdrif. Bútsög.
Keðjubor. Spónarsuga. Allt 3ja fasa. S.
894 3755.

106 fm panill fura 14x120 4,5m, 34 fm
gólfborð fura 20x95 3,3m til sölu, s.
865 2061.

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.

Vanur bókari getur bætt við sig verkefn-
um. Vönduð og góð vinnubrögð. Uppl.
í s. 891 8667 Georg.

Orkuboltastelpurnar. Alþrif og hrein-
gerningar. Kvöld- og helgarvinna. S. 663
7366.

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

Húseigendur: Varist fúskara. Verslið við
fagmenn. Málarameistarafélagið. S. 568
1165.

Tökum að okkur alla innimálningu, stór-
ar og smáar, einnig sandsparsl. Uppl. í s.
869 3934. Viðhald og Málning ehf.

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

Búslóðaflutningar og búslóðageymsla.
Stór bíll. Gerum tilboð í flutning út á
land. S. 898 6565. Flutningaþjónusta
Brynjars.

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

Móðuhreinsun glerja &
háþrýstiþvottur!

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

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

Parketlögn - flísalögn - málun. Vönduð
vinna, tilboð. S. 892 9804.

Parketlagnir/slípun, gluggar/gipsvegg-
ir/innréttingar. S. 896 9819. Parket og
Smíðar.

Fjarlægum stíflur úr WC, vöskum og fl.
Röramyndavél og viðgerðir á frárennsl-
islögnum. Stífluþjónusta Geirs, s. 697
3933.

Þarftu aðstoð við tölvuna? Kem á stað-
inn og geri við. Viðurkenndur af
Microsoft. 10 ára reynsla. 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

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

Tölvur

Stífluþjónusta

Húsaviðhald

Búslóðaflutningar

Meindýraeyðing

Málarar

Hreingerningar

Bókhald

Verslun

Til bygginga

Vélar og verkfæri

Kynntu þér sjónvarp yfir
ADSL hjá Hringiðunni.

Sími 525 2400.

Tölvur

Sjónvarp

Heimilistæki

Til sölu

Viðgerðir

MIÐVIKUDAGUR 19. október 2005

SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER 550 5000
OG ER OPINN ALLA DAGA FRÁ KL. 8–22. 

Breyttur 
afgreiðslutími
í Skaftahlíð 24

F
í

t
o

n
/

S
Í

A
 

 
 

F
I

0
1

4
4

1
6

Virka daga kl. 8–18.
Helgar kl. 11–16.



Alspá 908-6440
Óhamingjusöm/samur? Óþarfi! Notaðu
NLP. Einkatímar. 10-22 Y.Carlsson.

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

Örlagalínan 908 1800 &
595 2001

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

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

Englaljós til þín.
Ertu óhamingjusamur/söm? Viltu vita
meira?Tarot lestur og fáðu svör við
spurningunum þínum. 908 5050. Lára
kl. 18.00 til kl. 01.00.

Spái í spilin með ykkur. Tímapantanir í
s. 691 8504. 100 kr. mín. Hildur.

Hugið að kuldanum. 30 ára reynsla. S.
699 0100 & 567 9929.

International Company is providing
internal construction work quickly and
in the highest quality. Call 869 5484 &
691 2326.

Tek að mér að sjá um ruslageymslur.
Uppl. í síma 845 1415 eða á bgb@sim-
net.is

Getum bætt við okkur verkefnum. Ger-
um föst verðtilboð eða tímavinna. Öll
almenn múr-og smíðavinna. Parket og
flísar. S. 822 5292.

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.

Þú getur það með Herbalife! Kaupauki
með pöntunum í okt. Edda Borg s. 896
4662.

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

Ertu að leita að ekta am-
erísku rúmi?

Rekkjan, Skipholti 35. Sími 588 1955.

Til sölu fallegur borðstofuskápur. Verð
30.000. Uppl. í s. 567 6742 & 849 4879
e.kl. 18.

Húsgögn til sölu v./ flutninga Hnotu
borðstofuborð stækkanlegt + 6 stólar
og 3 eininga stofusamstæða. Uppl. í
símum 897 6807 & 695 2060.

Til sölu antík sófasett 3+1+1, mosa-
grænt. Verð 40 þús. Á sama stað fæst
gefins gömul Rafha eldavél. Uppl. í s.
897 9195.

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

20% AFSLÁTTUR
Jólafötin og jólagjafirnar að streyma
inn. Róbert Bangsi ...og unglingarnir
Hlíðasmára 12, Hverafold 1-3 www.ro-
bertbangsi.is sími 555 6688.

Óska eftir ömmu til að passa lítinn
snáða, 3ja mán. fyrir hádegi 3-4 sinn-
um í viku. S. 824 0242.

Barnagæsla

Barnavörur

Fatnaður

Húsgögn

Þjónusta

Fæðubótarefni

Heilsuvörur

Önnur þjónustaViðgerðirRafvirkjunSpádómar
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Til sölu am. Cocker Spaniel hvolpar
með ættbók frá HRFÍ. Frábærir heimilis-
hundar. S. 822 7970.

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.

BURNS náttúrulegur kattamatur, 2kg
1.000- 7,5kg 2500-. DÝRABÆR - Hlíða-
smára 9, Kóp. s 553-3062, op. mán -
fös 12-18, lau 11-15.

Chihuahua hvolpar til sölu. Uppl. í s.
551 9637 & 868 6058, Anna.

Chihuahua hvolpar til sölu. Heilsuf.sk.
og með ættb. frá Íshundum. Uppl. í s.
699 4668 e. kl. 14.

Íslenskur hvolpur til sölu, vantar nýtt
heimili. Verð samkomulag. Uppl. í s.
863 7076.

Óska eftir Pommeranian hvolpi. Uppl. í
s. 567 4086 & 867 8515.

Yndislegir hreinræktaðir Chihuahua
hvolpar til sölu. S. 566 7072.

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

Lokaspretturinn hafinn, laust í gæs,
mikið af fugli. Áhugasamir sendi póst á
icefish@centrum.is með nafni og síma-
númeri.

Glæsileg 170m2 íbúð í Reykjavík með
húsgögnum og öllum búnaði til leigu í
lengri eða skemmri tíma. Einnig hægt
að kaupa fasteignina samtals 440m2
með 2-3 íbúðum eða vinnustofu. Mjög
skemmtilega staðsett umkringt útivist-
arsvæðum neðst í Breiðholti, nálægt
Mjódd, skólar, kirkjur, íþróttamiðstöð og
verslanir í göngufjarlægð. Upplýsingar í
síma 0045 20825022.

Til leigu 50 fm, 2ja herb. íbúð, nýlega
standsett, á sv. 101. Uppl. í s. 690 0804.

3ja herb. 80 fm íbúð í Gullsmára í Kóp.
með húsg. 3 mán fyrirfram + trygginga-
víxil fyrir 3 mán. Til leigu frá 1. nóv. S.
847 7147.

Glæsileg 100 fm íbúð á jarðhæð í hjarta
Reykjavíkur til leigu í 2-3 ár. Uppl. í s.
899 8018.

Herbergi á sv. 105. Húsgögn, ísskápur,
örbylgjuofn. Eldunaraðstaða, þvottavél,
Stöð 2, Sýn. Uppl. í s. 898 2866.

5 manna fjölskylda óskar eftir íbúð í
Hlíðunum. Langtímaleiga, öruggum
greiðslum heitið. Uppl. í síma 820
6021.

Óska eftir atvinnuhúsnæði, skrifstofu-
herbergi ca. 30 til 40 fm. Helst á jarð-
hæð. Uppl. í síma 899 1839.

Óska eftir herbergi eða einstaklingsí-
búð sem fyrst helst í Hafnarfirði eða
Kópavogi annað kemur til greina. Uppl.
í s. 865 3617.

Óska eftir einstaklingsíbúð/-herb. í
miðbæ Rvík. frá 15. nóv. Ég er sænskur,
reyklaus og grænmetisæta. S. 695
6151.

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.

Upphitað geymsluhús-
næði

Húsbílar, fellihýsi, tjaldvagnar. Upphitað
húsnæði til leigu í Hveragerði Rakafrítt
og gott húsnæði til leigu frá 1. nóvem-
ber til 1. maí. Verð 10.000 á lengdar-
meter. Greiðist fyrirfram. Uppl á upp-
hitad@visir.is eða í s. 869 1235

Iðnaðarmanni vantar bílskúr, helst stór-
an með rennandi vatni og rafm. S. 898
3427.

Pizza Hut Sprengisandi
Pizza Hut leitar að duglegum og stund-
vísum starfsmanni í 100% starf í veit-
ingasal á Sprengisandi. Æskilegur aldur
er 20 ára. Áhugasamir sendi inn um-
sóknir á www.pizzahut.is eða á
loa@pizzahut.is. Frekari upplýsingar í
síma 533 2010 eða 863 1136.

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

Rizzo Pizzeria. Auglýsum eftir starfsfólki
á síma, pizzubakstur og til útkeyrslu.
Uppl. á staðnum Hraunbæ 121

Kr. 5.000 - 12.000 í laun
per kvöld.

Við leitum eftir starfsfólki á aldrinum 20
- 60 ára til að vinna 2-5 kvöld vikunnar
við að þjónusta mörg af stæðstu félaga-
samtökum í landinu. Unnið er frá skrif-
stofu okkar sem staðsett er í Reykjavík
og upplýsingar eru veittar í síma 699
0005 eftir kl.14 daglega.

Starf í mötuneyti Veitingaþjónustan
Krydd & Kavíar óskar eftir starfskrafti í
mötuneyti. Vinnutími er frá 10 - 14.
Sjálfstæð vinnubrögð með áhuga á
matargerð, glaðlega framkomu og ríka
þjónustulund. Góð laun í boði. Upplýs-
ingar í síma 565 9933 hjá Garðari e. kl.
13. eða senda umsókn á kryddogkavi-
ar@kryddogkaviar.is

Kaffi 22
Okkur vantar hresst og duglegt fólk i
helgarvinnu og kokk í hlutastarf. Uppl.
veitir Anna í s. 697 9231.

Atvinna - Atvinna
Duglega starfsmenn vantar á kassa og í
metravörudeild upplýsingar gefur Viðar
í síma 820 8004 Rúmfatalagerinn
Smáratorgi.

Garðabær bakarí
Strafskraftur óskast til afgreiðslustarfa
hálfan daginn. Uppl. í s. 891 8258 &
565 8070, Þóra.

Byggingafélag
getur bætt við sig smiðum og verka-
mönnum í vinnu. Uppl. í s. 893 9722.

Kofi Tómasar Frænda óskar eftir að
ráða starfsm. í helgar- og kvöldvinnu.
Uppl á staðnum.

Vantar fólk í uppskipun 2 til 3 daga í
viku. Upplýsingar í síma 698 1838.

Vantar vanan mann í trjáklippingar.
Hæfniskröfur, reynsla og kunnátta af
trjáklippingum. Stundvísi og heiðarleiki.
Umsóknir á www.gardlist.is eða í síma
896 6151.

Starfskraftur óskast
Í söluturn í Kópavogi í dagvinnu. Helst
ekki yngri en 18 ára. Uppl. í s. 564
2325.

Okkur vantar bakara eða vanann að-
stoðarmann bakara í Breiðholtsbakarí.
Uppl. gefa Guðmundur 892 1031 og
Anna 899 1534.

1. vélstjóra og háseta vantar á ísfisktog-
ara sem fer á veiðar á miðvikudags-
kvöld. Uppl. í s. 849 6590

Beitningamaður óskar eftir vinnu, er
vanur. Uppl. í s. 895 8601.

Pólsk kona óskar vinnu á kvöldin helst
við þrif. S. 896 0997.

Gervitennur, merktar kennitölu eiganda
töpuðust fyrir nokkru. Finnandi vinsam-
legast hafi samband í s. 821 4356.

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

Einkamál

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

Litir og Föndur
Óskum eftir að ráða starfskraft í

afgreiðslu í verslun okkar.
Uppl. veitir Guðfinna í síma

552 2500 og 893 6399.

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

Kentucky Fried Chicken
Kópavogi

Óskum eftir hressu og duglegu
fólki 16 ára og eldra í afgreiðslu
og eldhús, vantar á fastar vaktir
og aukavaktir, gott með skóla.

Umsóknareyðublöð á staðnum.
KFC Kópavogi s. 554 4700

Atvinna í boði.
Vífilfell óskar eftir að ráða starfs-
mann með lyftararéttindi á lager
fyrirtækisins Stuðlahálsi. Viðkom-
andi þarf að geta hafið störf fljót-

lega.
Umsóknareyðublöð liggja

frammi í afgreiðslunni Stuðla-
hálsi 1. Nánari upplýsingar í

síma 525 2500

Gröfumenn
Vantar mann á nýja hjólavél Kom-

atsu 160 árgerð 2005.
Uppl. í síma 822 2661.

Hellulagningaraðilar og
verkamenn

Vana aðila vantar í hellulagnir
einnig verkamenn.

Uppl. í síma 822 2661.

Leikskólinn Hlíðaborg.
Starfsfólk óskast á leikskólann

Hlíðaborg, við Eskihlíð. Um er að
ræða fullt starf frá 9-17. Og einnig
skilastaða frá kl 15 eða 16-17.30,
skilastaðan hentar vel fyrir skóla-

fólk.
Upplýsingar veitir Heiða Björg
leikskólastjóri í síma 552 0096.

Ríkið Snorrabraut.
Starfmenn vantar í kvöld og helg-

arvinnu.
Umsóknareyðublöð á staðnum.
Ríkið Myndbandaleiga. Snorra-

braut 56.

Veitingahús
Starfsfólk óskast á lítinn veitinga-
stað í Kópavogi. Lágmarksaldur

25 ára.
Uppl. í s. 894 0292.

Atvinna í boði

Bílskúr

Geymsluhúsnæði

Húsnæði óskast

Húsnæði í boði

Ýmislegt

www.sportvorugerdin.is

Fyrir veiðimenn

Gisting

Dýrahald
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SAMLESNAR AUGLÝSINGAR

Allt fyrir kaffistofuna 
Kerfi 564-1400 

Gallabuxur ný sending 
Ralph Lauren 
Laugavegi 40

Ný sending af Peysum 
Ralph Lauren 
Laugavegi 40

Glerlist.is
Gler_í_gegn

Dúkaútsala. 50% afsláttur.
Álnabær.

Rafhlöður.
Rafborg.

Útskriftargjafir í miklu úr-
vali.
Líf & list, Smáralind

Bingó í kvöld.
Allir velkomnir.
Vinabær.

Heimili að heiman.
Gistiheimilið Akurinn
Akureyri 

Ársalir Fasteignamiðlun,
www.arsalir.is

Safaríkur í hádeginu.
Grillhúsið Tryggvagötu.

Útsölulok.
Húsgagnaverslunin
Il_Tucano Tryggvagötu

Safaríkur í hádeginu.
Grillhúsið Tryggvagötu.

Bingó í kvöld klukkan
19:45.
Vinabær, Skipholti 33

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

KK jólablaðið er komið.
Penninn-Eymundsson.

Hleðslurafhlöður.
Rafborg.

Veldu góða skó.
Iljaskinn Háaleitisbraut.

Góður matur.
Grillhúsið Tryggvagötu.

Sniðugt og skemmtilegt.
Skransalan 
Skipholti 29A

Bingó í kvöld.
Vinabær.

Ársalir Fasteignamiðlun,
533-4200.

GP-alkaline.
Rafborg.

Skreppum til Akureyrar
akurinn punktur.is

Vinnufatnaður.
Dynjandi.

Fjölbreytt úrval.
Gler_í_gegn. 

Auglýstu þar sem markhópurinn þinn 
er að hlusta - á þremur stöðvum í einu.

83% íslenskra kvenna undir 
fimmtugu stilla á Bylgjuna, Létt 96,7 
eða Talstöðina á viku og heyra því 

samkeyrðar auglýsingar. 

KONUR HLUSTA

Eitt símtal – meiri útbreiðsla – lægra verð

Hringdu í síma 550 5000 og fáðu auglýsinguna
þína lesna samdægurs á BLT (Bylgjunni, Létt
og Talstöðinni) og birta í smáauglýsingum 
í Fréttablaðinu og á vísir.is Mun fleiri en 
áður lesa og heyra auglýsinguna þína 

á einfaldan og ódýran hátt.
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MENNTASVIÐ 

Laus störf í grunnskólum

Hvassaleitisskóli sími 570 8800 

• Starfsmaður skóla í 100%. Starfið felst m.a. í gæslu á börnum og 
tilfallandi verkefnum.

• Aðstoð í eldhús í 100% starf. Starfið felst m.a. í 

Hæfniskröfur:
Hæfni í mannlegum samskiptum
Reynsla og áhugi á að starfa með börnum
Nákvæmni í vinnubrögðum

Korpuskóli sími 664 8275 

• Íþróttakennari eða dangskennari óskast í 80% starf vegna forfalla
kennslu frá 20. október til áramóta. Starfið er laust.

Hæfniskröfur:
Kennarapróf
Hæfni í mannlegum samskiptum
Reynsla og áhugi á að starfa með börnum
Nákvæmni í vinnubrögðum

Langholtsskóli í síma 553 3188/6648280

• Skólaliðar. Um er að ræða tvö 100% störf, hlutastarf eða ræstingu
seinnipart dags. Störfin felast m.a. í því að aðstoða nemendur í leik
og starfi, aðstoð í matsal  nemenda og ræstingu. 

Hæfniskröfur:
Hæfni í mannlegum samskiptum
Reynsla og áhugi á að starfa með börnum
Nákvæmni í vinnubrögðum

• Stuðningsfulltrúi

Hæfniskröfur:
Hæfni í mannlegum samskiptum
Reynsla og áhugi á að starfa með börnum
Nákvæmni í vinnubrögðum

Ingunnarskóli, sími 585 0400

• Kennari óskast í forfallakennslu

Hæfniskröfur:
Kennarapróf
Hæfni í mannlegum samskiptum
Reynsla og áhugi á að starfa með börnum
Nákvæmni í vinnubrögðum

• Skólaliði í baðvörslu í kvöld og helgarvinnu.

Hæfniskröfur:
Hæfni í mannlegum samskiptum
Reynsla og áhugi á að starfa með börnum
Nákvæmni í vinnubrögðum

Klébergsskóli, sími 6648270/ 566 6083

• Umsjónarkennari óskast vegna barnsburðaleyfis í 4. og 5. bekk frá
og með 1. nóv. Um er að ræða 100% stöðu.

Hæfniskröfur:
Kennarapróf
Hæfni í mannlegum samskiptum
Reynsla og áhugi á að starfa með börnum
Nákvæmni í vinnubrögðum

Safamýrarskóli sími 568 6262

• Stuðningsfulltrúi í 100% starf.

Hæfniskröfur:
Hæfni í mannlegum samskiptum
Reynsla og áhugi á að starfa með börnum
Nákvæmni í vinnubrögðum

Upplýsingar veita skólastjórar og aðstoðarskólastjórar í viðkomandi
skólum. Umsóknir ber að senda til viðkomandi skóla. Laun eru sam-
kvæmt kjarasamningum Reykjavíkurborgar við viðkomandi stéttarfé-
lög. Nánari upplýsingar um laus störf er að finna á 
www.grunnskolar.is

Laus störf í leikskólum Reykjavíkurborgar

Viltu vinna þar sem yfir 90%
starfsmanna eru ánægðir í starfi? 

Óskað er eftir leikskólakennurum til starfa í eftirtalda leikskóla hjá
Reykjavíkurborg:

Austurborg, Háaleitisbraut 70 í síma 588-8545. Um er að ræða
100 stöður. austurborg@leikskolar.is

Bakki, Bakkastöðum 77 í síma 557-9270. Um er að ræða 100%
stöðu. 

Einnig er óskað eftir verkefnastjóra í hreyfingu ungra barna (1-6 ára)
í 40% stöðu eftir hádegi. Starf verkefnastjórans er m.a. fólgið í því að
sjá um hreyfistundir barnanna. Í starf verkefnastjóra er óskað eftir
leikskólakennara eða íþróttakennara.
bakki@leikskolar.is

Dvergasteinn, Seljaveg 12 í síma 551-6312. Um er að ræða 100%
stöður
dvergasteinn@leikskolar.is

Geislabaugur, Kristnibraut 26 í síma 517-2560. Um er að ræða
100% stöður.
geislabaugur@leikskolar.is

Grænaborg, Eiríksgötu 2 í síma 551 4470. Um er að ræða
100%stöðu.
graenaborg@leikskolar.is

Hálsaborg, Hálsaseli 27 í síma 557-8360. Um er að ræða 110%
stöður.
halsaborg@leikskolar.is

Hlíðarborg, Eskihlíð 19. Um er að ræða 100% stöðu og 50% stöðu
eftir hádegi.
hlidarborg@leikskolar.is

Laufskálar, Laufrima 9 í síma 587-1140. Um er að ræða 100%
stöður.
laufskalar@leikskolar.is

Leikgarður, Eggertsgötu 12-14 í síma 551-9619. Um er að ræða
100% stöður.
leikgardur@leikskolar.is

Múlaborg, Ármúla 8a í síma 568-5154. Um er að ræða 100%
stöður og 50% staða.
mulaborg@leikskolar.is

Nóaborg, Stangarholti 11 í síma 562-9595. Um er að ræða 100%
stöður.
noaborg@leikskolar.is

Sólborg, Vesturhlíð 1 í síma 551-5380. Um er að ræða 100%
stöður.
solborg@leikskolar.is

Sjónarhóll, Völundarhús 1 í síma 567-8585. Um er að ræða 100%
stöður.
sjonarholl@leikskolar.is

Sæborg, Starhaga 11 í síma 562 3664. Um er að ræða 100%
stöður.
saeborg@leikskolar.is

Menntunar- og hæfniskröfur:
Leikskólakennaramenntun
Færni í mannlegum samskiptum
Frumkvæði í starfi
Jákvæðni og áhugasemi
Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð

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

Yfirmaður í eldhús

Blásalir, Brekknaási 4 í síma 557-5720. Um er að ræða 100%
stöðu. Ráðning skv. samkomulagi.
blasalir@leikskolar.is 

Hæfniskröfur:
Menntun á sviði matreiðslu og/eða reynsla af matreiðslu
Góð þekking á næringarfræði
Þekking á rekstri
Hæfni í mannlegum samskiptum

Aðstoðarmaður í eldhús

Grænaborg, Eiríksgötu 2 í síma 551-4470. Um er að ræða 50%
starf. Vinnutími er frá kl.10-14.
graenaborg@leikskolar.is

Klettaborg, Dyrhömrum 5 í síma 567 5970. Um er að ræða 50%
afleysingastarf til 10. nóvember en verður 100% starf til næstu
áramóta.

Hæfniskröfur:
Áhugi og reynsla á sviði matargerðar
Hæfni í mannlegum samskiptum
Snyrtimennska

Nánari upplýsingar um þessi störf veita leikskólastjórar í viðkomandi
leikskólum. Einnig veitir starfsmannaþjónusta Menntasviðs upplýsing-
ar í síma 411 7000. Laun eru samkvæmt kjarasamningum Reykjavík-
urborgar við viðkomandi stéttarfélög. Umsóknareyðublað og nánari
upplýsingar um laus störf er að finna á heimasíðunni www.leikskol-
ar.is

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

www.reykjavik.is/storf 

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

Áhugaverð störf í boði

Menntasvið annast starfsemi og rekstur grunnskóla

og leikskóla. Í því felst þróun grunnskóla- og leik-

skólastarfs, undirbúningur stefnumörkunar, mat og

eftirlit með skólastarfi og upplýsingamiðlun fyrir

menntaráð og starfshópa á vegum ráðsins. 

Styrktarfélag vangefinna

Matráður
Ás vinnustofa óskar eftir matráð í 80 – 100%

starf. Staðan er laus nú þegar eða eftir nánara
samkomulagi. Matreitt er fyrir um 35 starfsmenn.

Ás er verndaður vinnustaður, staðsettur í Brautarholti
6 og er opin frá 8.30 til 16.30 á virkum dögum.

Þangað sækja um 50 starfsmenn vinnu. 

Nánari upplýsingar veitir Halldóra Þ. Jónsdóttir og
Valdís Erlendsdóttir í síma 562-1620 og 562-1633.

Upplýsingar um Styrktarfélagið má nálgast á heima-
síðu þess, http://www.styrktarfelag.is

Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningum.
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HILLUREKKAR
Óskum eftir að kaupa notaðar brettahillur og rekka.

Upplýsingar í síma 8925990 á skrifstofutíma.

AUGLÝSINGAGERÐ
Hlutastarf.

Óskum að ráða traustan starfsmann, vanan auglýs-
ingagerð.Starfið fellst í almennri auglýsingagerð, 

vinnslu bæklinga og fréttaefnis.

Um hlutastarf er að ræða, sem gæti jafnvel 
unnist að hluta til heimavið.

Upplýsingar um aldur menntun og fyrri störf sendist Fréttablaðinu
merkt: Auglýsingagerð 111 eða á netfangið box@frett.is 

fyrir 24. október.

60%

Þú nærð til rúmlega helmingi fleiri 

Íslendinga á aldrinum 20–40 ára með því að 

auglýsa í atvinnublaði Fréttablaðsins frekar 

en atvinnublaði Morgunblaðsins. 

AUGLÝSTU 
 EFTIR STARFSFÓLKI 

Á RÉTTUM STAÐ

Lestur sunnudaga* 

37% 

*20–40 ára Íslendingar. Gallup júní 2005. 

Á sunnudögum fylgja bæði Morgunblaðinu og Fréttablaðinu 

sérblöð inni í aðalblöðunum sem fjalla um atvinnumál. 

Rúmlega  60% 20–40 ára Íslendinga fletta ekki sunnudags-

blaði Morgunblaðsins. Láttu ekki fyrirtæki þitt verða af 

góðum starfsmanni með því að auglýsa á röngum stað.
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Sölufulltrúi : Páll Höskuldsson
gsm: 864 0500

e-mail : pall@fasteignakaup.is

Ármúla 15 • sími 515 0500
fax 515 0509 • www.fasteignakaup.is
fasteignakaup@fasteignakaup.ist

Erna Valsdóttir Löggiltur fasteigna-.skipa- og fyrirtækjasali.

Endaraðhús við Staðarhvamm í
Hafnarfirði með  fallegu útsýni yfir
höfnina. Stutt í alla þjónustu og
leikskóla og er Öldutúnsskóli í
hverfinu og  m.a Suðurbæjarlaug.
Húsið sem var byggt árið 1989 er 
á þremur hæðum og er 256.9 f.m.
ásamt bílskúr. Á efstuhæð eru
fjögur svefnherbergi sem er mjög
rúmgóð. Jarðhæð er með stóru
svefnherbergi  og sér salerni með
sturtu mjög snyrtilegt og  sérin-
ngangur, kjörið fyrir unglinginn.
Bílskúr er mjög rúmgóður ca 38 fm
og er innangengt úr bílskúrnum
inni í  íbúð. 

OPIÐ HÚS • Staðarhvammur 21 • Hafnarfj. 

Heimilisfang:

Staðarhvammur 21

Stærð eignar: 256,9 fm 

Bílskúr: já 

Byggingarár: 1989

Brunab.mat: 30.289.000

Lóðamat: 5.190.000

Verð:: 44,5 millj.

Erna Valsdóttir
Löggiltur fasteigna-.skipa-
og fyrirtækjasali.

Eigendur taka  á móti gestum milli kl. 18 - 19 í dag

Hrísrimi - 112 Rvk

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

F a x  5 3 0  1 8 0 1   •   w w w . d r a u m a h u s . i s   •   d r a u m a h u s @ d r a u m a h u s . i s

36.900.000   
Mjög fallegt 6 herb. 181 fm parhús á tveimur hæðum 
með innbyggðum bílskúr og mjög fallegri lóð.

Til sölu mjög gott og vandað einbýlishús með bílskúr að Dvergagili 15,
Akureyri. Húsið er byggt árið 1993, stærð 160 fm. Í húsinu eru vandaðar
innréttingar og á gólfi er gegnheilt parket og flísar. Húsið er staðsett í
enda götu, með mjög góðu útsýni til allra átta.

Fasteignasalan ehf, Gránufélagsgötu 4 Akureyri. Sími 462-1878. 
Hermann R. Jónsson sölustjóri s. 861-5025.

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

Opið hús í dag Ásgarður 3 kl 17:30 til 18:30 
Gott 129,6 fm raðhús á tveimur hæðum auk kjallara í smáíbúðarhverfinu. 
Eldhús með dúk á gólfi, máluð eldri innrétting sem nær upp í loft, flísar á
milli efri og neðri skápa. Stofa með teppi á gólfi, útgangur í afgirtan garð. 
Tvö góð herbergi á efri hæð. Baðherbergi með dúk á gólfi, baðkar. 
Stórt þvottahús í kjallara ásamt miklu rými sem má nýta á ýmsan máta. 
Að sögn eigenda er nýlegt þak og búið að fara yfir skolp og vatnslagnir frá
húsinu. Eigin laus og er til afhendingar við kaupsamning. Verð 23,9 m

Allar nánari upplýsingar 
veitir Ólafur í s: 693-4868 - Verið velkomin!

ÁSGARÐUR 3
Raðhús • 129,6 fm.

23.900.000,-
Gott 129,6 fm raðhús á tveimur hæðum auk kjallara í smá-
íbúðarhverfinu. Eldhús með dúk á gólfi, máluð eldri innrétting
sem nær upp í loft, flísar á milli efri og neðri skápa. Stofa
með teppi á gólfi, útgangur í afgirtan garð. Tvö góð herbergi 
á efri hæð. Baðherbergi með dúk á gólfi, baðkar. Stórt þvotta-
hús í kjallara ásamt miklu rými sem má nýta á ýmsan máta.
Að sögn eigenda er nýlegt þak og búið að fara yfir skolp og
vatnslagnir frá húsinu. Eigin laus og er til afhendingar við
kaupsamning. Verð  23,9 m.

ALLAR NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITIR ÓLAFUR 
Í  S: 693-4868  -  VERIÐ  VELKOMIN!

OPIÐ HÚS Í DAG 17:30 TIL 18:30

Guðmundur St. Ragnarsson - löggildur fasteignasali

Sölufulltrúi : Páll Höskuldsson
gsm: 864 0500

e-mail : pall@fasteignakaup.is

Ármúla 15 • sími 515 0500
fax 515 0509 • www.fasteignakaup.is
fasteignakaup@fasteignakaup.ist

Erna Valsdóttir Löggiltur fasteigna-.skipa- og fyrirtækjasali.

Fasteignakaup kynnir mjög fallega 3ja herbergja íbúð 
á 1. hæð í góðu fjórbýlishúsi við Sæviðarsund.
Góð og björt stofa og borðstofa með ljósu parketi á gólfi og  stórum
suður svölum. Hjónaherbergi með ljósu parketi.Barnaherbergi með
ljósu parketi. Eldhús með nýlegum innréttingum, ljós gráum, ljósar
flísar á gólfi, borðkrókur. Baðherbergi er flísalagt í hólf og gólf.
Íbúðin var öll tekin í gegn fyrir 6 árum eins og sjá má, og skipt um
gler, rafmagn, innréttingar, flísar o.fl. Skipt var um þak fyrir 2 árum.
Í kjallara er aukaherbergi með
dúk á gólfi. Sameiginlegt
snyrting í kjallara. Frábær
staðsetning.

Sæviðarsund 33, 104 Reykjavík

Heimilisfang: 
Sæviðarsund 33, 104
Reykjavík

Stærð eignar: 86 m2

Staðsetning í húsi: 01

Afhending: samkomulag

Byggingarár: 1966

Brunab.mat: 10.162.000

Lóðarmat: 1.542.000

Verð: 18,9 milj.

Erna Valsdóttir Löggiltur fast-
eigna-.skipa- og fyrirtækja-
sali.

Rauðhellu 1 - 221 Hafnarfjörður  - Sími 580 16 00 Fax 580 16 01
Veffang gtverk@simnet.i s -  gtverk.is

SJÚKRAFLUTNINGAMENN
Okkur vantar strax sjúkaraflutningamenn með

full réttindi til starfa á Kárhnjúkum. 
Boðið er upp á góð laun, gott starfsumhverfi. 

Vinsamlegast sendið okkur upplýsingar um starfsferil
„CV“ á gtverk@simnet.is eða fáið upplýsingar í síma

5801600 milli kl. 13 og 15.

Starfsfólk
óskast í
næturvinnu

Pósthúsið óskar eftir að ráða fólk
til starfa í næturvinnu. Um er að
ræða starf við útburð á pósti og
blöðum á höfuðborgarsvæðinu í
forföllum póst- og blaðbera.

Erum að leita að duglegu og
samviskusömu fólki annars vegar
á virkum dögum og hins vegar
um helgar.

Áhugasamir hafi samband við
dreifingardeild Pósthússins
í síma 585 8330. Einnig er hægt
að sækja um starfið á heimasíðu
Pósthússins - www.posthusid.is

Pósthúsið er ungt og öflugt
dreifingarfyrirtæki á sviði

blaða-, bréfa og
vörudreifingar.

Hjá Pósthúsinu starfa um
eitt þúsund og fjögur

hundruð manns
að uppbyggingu á

fjölbreyttum
og skemmtilegum

vettvangi.

Pósthúsið ehf. Suðurhrauni 12a,

210 Garðabæ,

sími 585 8300, fax 585 8309

posthusid@posthusid.is

Hlíðaskóli

Eftirtaldir starfsmenn óskast til
starfa í Hlíðaskóla nú þegar:

Umsjónarkennari á miðstig. Fullt starf

Skólaliði í baðvörslu drengja í íþróttahúsi. Fullt starf

Upplýsingar gefa Kristrún G. Guðmundsdóttir skólastjóri 
í síma 664 8225 og 552 5080 og Ingibjörg Möller 
aðstoðarskólastjóri í síma 664 8229 og 552 5080.

FASTEIGNIR

FASTEIGNIR

AUGL†SINGASÍMI

550 5000

FYLGIR FRÉTTABLA‹INU ALLA MI‹VIKUDAGA

Sögurnar, tölurnar, fólki›.





Umsjón: nánar á visir.is

ICEX-15 4.615 Fjöldi viðskipta: 342
Velta: 8.728 milljónir

-0,47% 

Actavis 43,60 -1,40% ... Bakkavör 43,30 -0,50%
... FL Group 14,45 +1,10% ... Flaga 3,79 -0,50% ... HB Grandi 9,30 +0,00% ... Ís-
landsbanki 15,10 +0,00% ... Jarðboranir 22,10 +0,50% ... KB banki 596,00 -0,50%
... Kögun 54,40 +0,00% ... Landsbankinn 21,80 -0,50% ... Marel 63,80 +0,00% ...
SÍF 4,45 +0,00% ... Straumur 13,10 -0,40% ... Össur 90,50 -3,70%

HLUTABRÉF Í ÚRVALSVÍSITÖLU:
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KAUPHÖLL ÍSLANDS [Hlutabréf ] Fasteignaver› muni lækka
Greiningardeild KB banka telur að
sú mikla eftirspurn á fasteigna-
markaði, sem vaknaði við innkomu
bankanna á íbúðalánamarkað, sé
nú mettuð að miklu leyti. Veltan
virðist vera að dragast eilítið sam-
an. Spá starfsmenn greiningar-
deildarinnar að fasteignaverð
muni hækka um sex prósent á
næstu tólf mánuðum.

Í sérriti KB banka um fast-
eignamarkaðinn kemur fram að
fasteignaverð muni án efa lækka
að raungildi í næstu niðursveiflu.
Hversu mikið fari meðal annars
eftir aukningu á framboði húsnæð-
is, þróun langtímavaxta á húsnæð-
islánum og almennri raunþróun.
Aðlögunin kunni að verða harðari

en árið 2001 þegar fasteignaverð
lækkaði um fimm prósent að raun-
virði. Framboð sé mun meira nú og
Seðlabankinn muni líklega ekki
lækka vexti jafnhratt og eftir síð-
ustu niðursveiflu. 

„Eftir mikla hækkun fasteigna-
verðs er ljóst að áhrif lægri vaxta
og betri lánskjara hafa nær verið
étin upp á fasteignamarkaði,“ segir
í ritinu. 

– bg

MESTA HÆKKUN MESTA LÆKKUN
FL Group +1,10%
Jarðboranir +0,46%

Össur -3,72%
Actavis -1,36%
Flaga -0,53%

Kreditt-
banken me›
111 milljóna
hagna›

Norski bankinn KredittBanken
hagnaðist um 111 milljónir ís-
lenskra króna á þriðja ársfjórð-
ungi en hagnaðurinn var 23,85
milljónir á sama fjórðungi árið á
undan. Vaxtatekjur voru 236
milljónir króna og aðrar tekjur 59
milljónir en útgjöld voru 159
milljónir. Hagnaður fyrir skatta
nam 154 milljónum króna. 

Bankinn er að fullu í eigu
Íslandsbanka sem keypti bankann
fyrir 3,5 milljarða í ágúst 2004.
Eigið fé bankans í lok uppgjörs-
tímabilsins var 4,15 milljarðar ís-
lenskra króna en hagnaður á
fyrstu níu mánuðum ársins nemur
302 milljónum króna. - hb

Refco í 
gjaldflrot
Forstjórinn ábyrgur fyrir
hruninu.
Bandaríska fjármálafyrirtækið
Refco, sem sérhæfði sig í afleiðu-
samningum, hefur óskað eftir
gjaldþrotaskiptum aðeins mánuði
eftir að það var skráð í Kauphöllina
í New York. J.C. Flower & Co. ætl-
ar líklega að kaupa verðbréfa-, af-
leiðu- og gjaldeyrissvið Refco og
jafnvel fleiri deildir.

Phillip Bennett, forstjóri Refco,
var handtekinn eftir að upp komst
að hann sjálfur hefði þegið lán frá
Refco að upphæð 25 milljarðar
króna en ekki vogunarsjóður eins
og talið var. Fór þetta fram hjá
endurskoðendum félagsins. Þrátt
fyrir að Bennett hafi endurgreitt
upphæðina þá hefur fyrirtækið
gefið út þá yfirlýsingu um að
rekstrartölur síðustu fjögurra ára
séu ómarktækar. Bennett verður
ákærður fyrir verðbréfasvik og á
yfir höfði sér allt að tuttugu ára
fangelsi.

Markaðsvirði Refco hrundi um
150 milljarða króna þegar fyrir-
tækið greindi frá misferlinu. - eþa

MEIRA FRAMBOÐ AF HÚSNÆÐI Greiningardeild KB banka spáir því að fasteignaverð
muni hækka um sex prósent næstu tólf mánuði.
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VIÐ TÆKIÐ FREY GÍGJU GUNNARSSYNI FINNST KASTLJÓSIÐ BETRA EN KEPPINAUTURINN

17.05 Leiðarljós 17.50 Táknmálsfréttir 18.00
Disneystundin 18.01 Líló og Stitch (43:65)
18.23 Sígildar teiknimyndir (5:42) 

SKJÁREINN

12.45 Í fínu formi 2005 13.00 Perfect
Strangers (147:150) 13.20 Sjálfstætt fólk
14.00 Hver lífsins þraut (5:8) (e) 14.30 Wife
Swap (3:12) 15.15 Kevin Hill (4:22) 16.00
Barnatími Stöðvar 2 17.45 Bold and the
Beautiful 18.05 Neighbours

SJÓNVARPIÐ

21.25

Little Britain

▼

Gaman

22.45

STRONG MEDICINE

▼

Drama

20.00

FRIENDS

▼

Gaman

21.00

SIRRÝ

▼

Spjall

18.30

CHELSEA – REAL BETIS

▼

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 12.20 Neighbours

18.30 Fréttir Stöðvar 2 .
19.00 Ísland í dag 
19.35 The Simpsons 9 
20.00 Strákarnir
20.30 What Not To Wear (3:5) (Druslur dress-

aðar upp) 
21.30 Grumpy Old Women (2:4) (Fúlar á

móti)
22.00 1-800-Missing (16:18) (Mannshvörf)

Hörkuspennandi myndaflokkur.
22.45 Strong Medicine (2:22) (Samkvæmt

læknisráði 4) Vönduð þáttaröð um tvo
ólíka en kraftmikla kvenlækna sem
berjast fyrir bættri heilsu kynsystra
sinna. Hjá læknunum Dönu og Lu ríkir
engin lognmolla en til þeirra leita
konur úr öllum þjóðfélagshópum.
Whoopi Goldberg er einn framleið-
enda Strong Medicine. 

23.30 Stelpurnar 23.55 Most Haunted (B.
börnum) 0.40 Mile High (25:26) (B. börnum)
1.25 The Importance of Being Earnest 2.55
Fréttir og Ísland í dag 4.00 Ísland í bítið 6.00
Tónlistarmyndbönd frá Popp TíVí 

0.00 Eldlínan (13:13) 0.45 Kastljós 1.45
Dagskrárlok

18.30 Mikki mús (5:13) (Disney's Mickey
Mouseworks)

18.54 Víkingalottó
19.00 Fréttir, íþróttir og veður 
19.35 Kastljós
20.35 Bráðavaktin (5:22) (ER, Ser. XI) Banda-

rísk þáttaröð.
21.25 Litla-Bretland (3:6) (Little Britain II)

Ný bresk gamanþáttaröð þar sem
grínistarnir Matt Lucas og David Walli-
ams bregða sér í ýmissa kvikinda líki
og kynna áhorfendum Bretland og
furður þess. 

22.00 Tíufréttir
22.20 Handboltakvöld

22.35 Trekkarar (Trekkies) Heimildarmynd
um aðdáendur Star Trek-þáttanna. 

23.10 Kvöldþátturinn 23.40 Laguna Beach
(3:11) 0.10 My Supersweet (2:6) 0.40 David
Letterman 1.25 Friends 4 (4:24) 1.50 Kvöld-
þátturinn

18.30 Fréttir Stöðvar 2 
19.00 Game TV Frábær þáttur fyrir

leikjafíklana!!
19.30 Game TV 

20.00 Friends 4 (4:24) (Vinir) (The One
With The Ballroom Dancing) Bestu
vinir allra landsmanna eru mættir
aftur í sjónvarpið! Ein vinsælasta sjón-
varpssería sem gerð hefur verið og
ekki að ástæðulausu. Fylgstu með
Ross, Rachel, Joey, Phoebe, Monicu
og Chandler á Sirkus.

20.30 Hogan knows best (3:7) (Brooke's Big
Break)

21.00 So You Think You Can Dance (3:13) 
22.20 Rescue Me (3:13) (Balls) Frábærir

þættir um hóp slökkviliðsmanna í
New York borg þar sem alltaf eitthvað
er í gangi. 

17.55 Cheers – 7. þáttaröð 18.20 Innlit / útlit

23.20 Jay Leno 0.05 Judging Amy (e) 0.55
Cheers – 7. þáttaröð (e) 1.20 Þak yfir höfuðið
(e) 1.30 Óstöðvandi tónlist 

19.20 Þak yfir höfuðið Umsjón hefur Hlynur
Sigurðsson.

19.30 Will & Grace (e) Bandarískir gaman-
þættir.

20.00 America's Next Top Model IV Fjórtán
stúlkur keppa um titilinn.

21.00 Sirrý Spjallþáttadrottningin Sigríður
Arnardóttir snýr aftur með þáttinn
sinn Fólk með Sirrý og heldur áfram
að taka á öllum mannlegum hliðum
samfélagsins og fá áhugaverða ein-
staklinga til sín í sjónvarpssal.

22.00 Law & Order Bandarískur þáttur um
störf rannsóknarlögreglumanna og
saksóknara í New York. 

22.50 Sex and the City – 1. þáttaröð Carrie
Bradshaw skrifar dálk um kynlíf og
ástarsambönd fyrir lítið dagblað.

(e)

6.00 Liar Liar 8.00 Blues Brothers 10.10 Or-
ange County 12.00 Daddy Day Care 14.00
Liar Liar 16.00 Blues Brothers 18.10 Orange
County 20.00 Daddy Day Care Gamanmynd
fyrir alla fjölskylduna. Aðalhlutverk: Eddie
Murphy. 22.00 Divine Secrets of the Ya-Ya
Dramatísk gamanmynd. Siddalee er frægt
leikskáld. 0.00 The 51st State (Str. b. börn-
um) 2.00 Martin Lawrence Live: Runtelda (B.
börnum) 4.00 Divine Secrets of the Ya-Ya (B.
börnum)

OMEGA E! ENTERTAINMENT

12.00 E! News 12.30 Child Stars Gone Bad 13.00 THS In-
vestigates 15.00 E! Entertainment Specials 16.00 Style Star
16.30 Style Star 17.00 Fight For Fame 18.00 E! News 18.30
Child Stars Gone Bad 19.00 The E! True Hollywood Story
21.00 Party @ the Palms 21.30 The Anna Nicole Show 22.00
Wild On 23.00E! News 23.30Child Stars Gone Bad 0.00Party
@ the Palms 0.30 The Anna Nicole Show 1.00 The E! True
Hollywood Story 

AKSJÓN

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

23.10 Meistaradeildin með Guðna Bergs
23.50 Bandaríska mótaröðin í golfi 

18.30 UEFA Champions League (Chelsea –
Real Betis) Bein útsending frá leik
Chelsea og Real Betis í G-riðli. Eiður
Smári og félagar fara vel af stað enda
staðráðnir í að komast alla leið í þetta
skiptið. Chelsea hefur tvisvar komist í
undanúrslit Meistaradeildarinnar og er
aftur mjög líklegt til afreka. 

20.40 Meistaradeildin með Guðna Berg Knatt-
spyrnusérfræðingarnir Guðni Bergsson
og Heimir Karlsson fara yfir gang mála
í Meistaradeildinni. 

21.20 UEFA Champions League (Anderlecht –
Liverpool) Útsending frá leik Ander-
lecht og Liverpool í G-riðli. 

15.40 UEFA Champions League 17.20 Meist-
aradeildin með Guðna Berg 18.00 Meistara-
deildin með Guðna Bergs 

▼

▼

STÖÐ 2 BÍÓ

Í hvaða kvikmynd hljómaði þessi setning:

ÚR BÍÓHEIMUM

Svar:
Rufus úr kvikmyndinni Dogma árið
1999.

„Back in the old days with J.C., we used to walk
everywhere. Did you ever hear of a fat apostle?“
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Er kynlíf unglinga or›i› skiptimynt?

mi›
kl. 21Sirr‡

Unglingar og kynlíf í kvöld!

▼

▼

Nú hafa bæði Stöð 2 og RÚV haft nýjar útgáfur af
dægurmálaþáttunum sínum á dagskrá í rúma viku.
Á Stöð 2 hefur Ingu Lind og Svanhildi Hólm verið
stillt saman. Hálf asnaleg uppstilling. Þrátt fyrir
að þær séu góðar vinkonur og hafi það notalegt þá
er samvinna þeirra ekki í þágu þáttarins. Þorsteinn
Joð kemur sterkur inn og gerir vel það sem hann
gerir. Ísland í dag hefur hins vegar ekki náð þeim
hæðum sem menn hafa vonast til þrátt fyrir flotta
auglýsingaherferð með þáttastjórnendum í réttu
fötunum.
Kastljós RÚV er hins vegar stórskemmtilegt. Þátt-
urinn fékk fljúgandi start með mál Thelmu Ásdísar-
dóttur og það verður ekki tekið af Sigmari Guðmundssyni að
hann gerði hlutina vel. Baugsmálið var tekið föstum tökum og
af fagmennsku. Davíð Oddsson neitaði að koma í þáttinn vegna
þess að honum líkaði ekki umfjöllun um ræðu sína. Það var
þættinum síður en svo til vansa. Ekki vegna þess að mér er illa

við Davíð heldur eiga fjölmiðlar að fjalla um
mál frá öllum sjónarhólum. Ekki bara frá einu
þröngu sjónarhorni. Kastljósið var ekki að
sleikja sig upp við ráðamenn. Menningarmál-
um hafa verið gerð góð skil og heimsókn Þóru
Tómasardóttur til London var einstaklega vel
heppnuð.
Kastljósið er þó langt frá því að vera fullkom-
inn þáttur. Stefið er hryllilega hallærislegt og
minnir á níunda áratuginn. Þegar það hljómaði
hélt ég að Á tali með Hemma Gunn væri að
byrja. Þá er sviðsmyndin ein sú allra ljótasta
sem ég hef séð. Hvar er einfaldleikinn sem

einkenndi Dagsljósið á árum áður? Það er alveg merkilegt
hvernig Ríkissjónvarpinu tekst að klúðra þessum hlutum, ár
eftir ár. Af hverju ekki að hafa gömlu góðu byrjunina á Kast-
ljósinu en ekki upphaf sem minnir á íslenskan gamanþátt af
verstu gerð. 

Dagskrá allan sólarhringinn.
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Hvar er flotta svi›smyndin?

14.00 Middlesbrough – Portsmouth frá 15.10
16.00 Liverpool – Blackburn frá 15.10 18.00
Chelsea – Bolton frá 15.10 

20.00 Þrumuskot (e) 
21.00 Að leikslokum (e) 
22.00 Wigan – Newcastle frá 15.10 Leikur sem

fram fór síðastliðinn laugardag. 
0.00 Sunderland – Man. Utd frá 15.10 1.00
Dagskrárlok

ENSKI BOLTINN

▼

KASTLJÓS Af hverju þarf RÚV
alltaf að klúðra sviðsmyndinni?
Hvað varð um þann einfaldleika í
útliti sem einkenndi gamla Kast-
ljósið eða Dagsljósið?
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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 Dánarfr. 13.00
Vítt og breitt 14.03 Útvarpssagan 14.30 Hálftím-
inn 15.03 Orð skulu standa 16.00 Fréttir 16.13
Hlaupanótan 17.03 Víðsjá 18.00 Fréttir 18.25
Spegillinn 18.50 Dánarfr. 19.00 Vitinn 19.30
Laufskálinn 20.10 Sáðmenn söngvanna 21.00 Út
um græna grundu 21.55 Orð kvöldsins 22.15
Bókaþátturinn 23.05 Fallegast á fóninn 0.10 Út-
varpað á samtengdum rásum til morguns 

5.00 Reykjavík Síðdegis. 7.00 Ísland Í Bítið
9.00 Ívar Guðmundsson 

12.00 Hádegisfréttir 12.20 Óskalagahádegi
Bylgjunnar 13.00 Bjarni Arason 16.00 Reykja-
vík Síðdegis 

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

12.03 Hádegisútvarp 12.20 Hádegisfréttir 12.45
Poppland 16.10 Dægurmálaútvarp Rásar 2
18.00 Kvöldfréttir 18.24 Auglýsingar 18.25
Spegillinn 
19.00 Sjónvarpsfréttir 19.30 Tónlist að hætti
hússins 20.00 Ungmennafélagið 21.00
Konsert: Iceland-Airwaves-hátíðin í Reykjavík
og á Rás 2 22.10 Popp og ról
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
9.00 Fréttir 9.05 Laufskálinn 9.40 Slæðingur
10.13 Pipar og salt 11.03 Samfélagið í nær-
mynd 12.00 Fréttayfirlit 12.03 Hádegisútvarp

TALSTÖÐIN FM 90,9

12.25 Fréttaviðtalið. 13.10 Hrafnaþing 14.03 Er
það svo? 15.10 Síðdegisþáttur Fréttastöðvarinn-
ar 17.59 Á kassanum. Illugi Jökulsson. 

18.30 Fréttir Stöðvar 2 19.00 Ísland í dag 19.30
Morgunútvarpið e. 20.50 Allt og sumt 22.50 Á
kassanum e. 23.20 Fréttir Stöðvar 2 og Ísland í
dag e. 

0.20 Hrafnaþing Ingva Hrafns e. 

7.10 Morgunútvarpið 9.10 Allt og sumt 6.05 Einn og hálfur með Magnúsi R. Einarssyni
7.30 Morgunvaktin 8.30 Einn og hálfur með
Gesti Einari Jónassyni 10.03 Brot úr degi 

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

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

VIÐ MÆLUM MEÐ...
»

Trekkarar Sjónvarpið kl. 23.35

SKY NEWS
Fréttir allan sólarhringinn.

CNN INTERNATIONAL
Fréttir allan sólarhringinn.

FOX NEWS
Fréttir allan sólarhringinn.

EUROSPORT 
12.30 Tennis: WTA Tournament Zurich 13.30 Tennis: WTA Tournament Zurich
16.30 Tennis: WTA Tournament Zurich 17.00 Tennis: WTA Tournament Zurich
18.30 Equestrianism: World Cup Oslo 19.30 Equestrianism: Show Jumping
Portimao20.30Sailing: Maxi Yacht Rolex Cup 21.00All Sports: Wednesday Sel-
ection21.15All Sports: Casa Italia: Road to Torino 2006 21.30News: Eurosport-
news Report 21.45 Football: UEFA Cup 23.15 News: Eurosportnews Report

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
Beebies 13.45 Fimbles 14.05 Tikkabilla 14.35 The Stables 15.00 The Life Laun-
dry 15.30 Ready Steady Cook 16.15 The Weakest Link 17.00 Doctors 17.30
EastEnders18.00Changing Rooms 18.30Rick Stein's Food Heroes 19.00Ob-
sessions 19.50 In Search of the Brontes 21.00 State of Play 21.50 Red Cap
23.00 The Private Life of a Masterpiece 0.00 Dance Masterclass 0.45 Personal
Passions 1.00 Art: A Question of Style 1.30 Art and Its Histories 

NATIONAL GEOGRAPHIC 
12.00Wolves of the Sea 13.00When Expeditions Go Wrong: Sunken Sub 14.00
Megastructures: Uss Virginia 15.00 Dna Mystery: the Search for Adam 16.00
Seconds from Disaster: Fire On the Ski Slope 17.00 Paranormal?: Animal
Oracles 18.00 Wolves of the Sea *living Wild* 19.00 When Expeditions Go
Wrong: Sunken Sub 20.00 Megastructures: North Branch Correctional Facility
21.00 Megastructures: Autobahn 22.00 Air Crash Investigation: Fire On Board
23.00 Megastructures: North Branch Correctional Facility 0.00 Megastructures:
Autobahn

ANIMAL PLANET 
12.00 Big Cat Diary 12.30 Predator's Prey 13.00 Killer Ants 14.00 Animal Cops
Houston 15.00 Pet Rescue 15.30 Wildlife SOS 16.00 Amazing Animal Videos
16.30 Big Cat Diary 17.00 Meerkat Manor 17.30 Monkey Business 18.00
Animals A-Z 18.30 Predator's Prey 19.00 Animal Icons 20.00 Miami Animal
Police 21.00 Meerkat Manor 21.30 Monkey Business 22.00 K9 Boot Camp
23.00 Pet Rescue 23.30 Wildlife SOS 0.00 Animal Icons 1.00 Meerkat Manor
1.30 Monkey Business 

DISCOVERY 
12.00Rex Hunt Fishing Adventures 12.30Buena Vista Fishing Club 13.00Super
Structures 14.00 Extreme Machines 15.00 Scrapheap Challenge 16.00 A Bike
is Born 16.30A Bike is Born 17.00American Chopper 18.00Mythbusters19.00
Blueprint for Disaster 20.00 The Greatest Ever 21.00 Zero Hour 22.00 Myt-
hbusters 23.00 Forensic Detectives 0.00 Hitler's Women

MTV
13.00 Pimp My Ride 13.30 Wishlist 14.00 TRL 15.00 Switched On 16.00 Just
See MTV 16.30MTV:new 17.00Hit List UK 18.00MTV Making the Movie 18.30
Making the Video 19.00Trippin' 19.30The Osbournes 20.00Top 10 at Ten 21.00
MTV Mash 21.30 Andy Milonakis Show 22.00 The Lick 23.00 Just See MTV

VH1
11.30 VH1 Hits 15.00 So 80s 16.00 VH1's Viewers Jukebox 17.00 Smells Like
the 90's 18.00 VH1 Classic 18.30 Then & Now 19.00 Fortune Files 19.30 MTV
at the Movies 20.00Pop Up Videos 20.30Beavis & Butthead 21.00VH1 Rocks
21.30 Flipside 22.00 Top 5 22.30 Fabulous Life Of... 23.00 VH1 Hits 

CLUB
12.10 Weddings 12.35 Lofty Ideas 13.00 Staying in Style 13.30 The Review
14.00 Girls Behaving Badly 14.25 The Villa 15.10 The Roseanne Show 16.00
Yoga Zone 16.25 The Method 16.50 Retail Therapy 17.15 The Review 17.40
Girls Behaving Badly 18.05 Staying in Style 18.30 Paradise Seekers 19.00
Design Challenge 19.25 Race to the Altar 20.15 Sextacy 21.10 Women Talk
21.35 My Messy Bedroom 22.00 Cheaters 23.00 Entertaining With James
23.30City Hospital 0.25Girls Behaving Badly 0.50Completely Hammered 1.15
Innertainment 1.45 The Review

CARTOON NETWORK 
12.00 Dexter's Laboratory 12.30 Ed, Edd n Eddy 13.00 Codename: Kids Next
Door 13.30 The Powerpuff Girls 14.00 Sabrina, The Animated Series 14.30 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
21.00Tom and Jerry 22.00Dexter's Laboratory 22.30The Powerpuff Girls 23.00
Johnny Bravo 23.30 Ed, Edd n Eddy 0.00 Skipper & Skeeto 1.00 Spaced Out
1.30 Spaced Out 

JETIX
12.20Goosebumps12.50Black Hole High 13.15Spiderman13.40Moville My-
steries 14.05 Digimon II 14.30 Totally Spies 15.00 W.i.t.c.h 15.30 Sonic X

MGM
11.5070'S, The (Two Hour Version) 13.50Access Code 15.20Convict Cowboy
17.00Have You Seen MY Son? 18.30Jealousy20.05Keaton's Cop 21.40Wit-
ness For The Prosecution(tv) 23.20 Mad Dog Coll 1.00 Kidnapped

TCM – TURNER CLASSIC MOVIES (EUROPE)
19.00 The Maltese Falcon 20.40 The Fixer 22.50 Something of Value 0.40 The
Scarlet Coat 2.20 The Unsuspected

HALLMARK
11.00 Mr. Rock 'n' Roll: The Alan Freed Story 12.45 Love Comes Softly 14.15
Barbara Taylor Bradford's Voice of the Heart 16.00 Annie's Point 17.30
McLeod's Daughters V 18.15 Brush with Fate 20.00 Don't Look Down 21.30
Lonesome Dove: The Series 22.15 Henry VIII 0.00 Don't Look Down 1.30
Lonesome Dove: The Series 

BBC FOOD
12.00 Neil Perry Rockpool Sessions 12.30 My Favourite Chef 13.00 My Favou-
rite Chef 13.30Sophie's Weekends 14.00Delia's How to Cook 14.30Neil Perry
Rockpool Sessions 15.00 Beauty and the Feast 15.30 Masterchef Goes Large
16.00 Chef at Large 16.30 Danny By the Sea 17.00 Chef at Home 17.30 The
Best18.00The Naked Chef 18.30Street Cafe 19.00Forever Summer With Nig-
ella 19.30 Paradise Kitchen 20.00 Can't Cook Won't Cook 20.30 Galley Slaves
21.00 Delia's How to Cook 21.30 Masterchef Goes Large 

DR1
12.30Ramt af livstruende sygdom 12.32 Ikke et ord om d¢den 12.35De trofaste
d¢de 12.55 D¢den i andre kulturer 13.00 TV Avisen med vejret 13.20 Lægens
bord 13.50 Nyheder på tegnsprog 14.00 Dawson's Creek 14.45 Det Vildeste
Westen 15.00 Tintin 15.20 H.C. Andersen 15.35 Kærlighedshistorier 16.00
SKRÅL 16.20 KatjaKaj og BenteBent 16.30 TV Avisen med Sport og Vejret
16.55Dagens Danmark 17.25TV Avisen 17.30Rabatten18.00DR Dokument-
ar – Bomben i Lasten 19.00 TV Avisen 19.25 Profilen 19.50 HåndboldOnsdag
20.30 SportNyt 20.40 HåndboldOnsdag 21.30 Onsdags Lotto 21.35 Harold
Shipman – d¢dens læge 23.15 Det Vildeste Westen

SV1
12.25 Anna Karenina 13.55 Anslagstavlan 14.00 Rapport 14.10 Gomorron
Sverige 15.00 Sverige! 15.30 Krokodill 16.00 BoliBompa 16.01 Kött på benen
16.30 Hjärnkontoret 17.00 Barbacka 17.30 Rapport 18.00 Packat & klart 18.30
Mitt i naturen 19.00Extras19.30Doc Hollywood 21.10Rapport21.20Kulturny-
heterna 21.30 Häktet 22.30 Sändning från SVT24 

Sérkennilegir a›dáendur

Star Trek-þættirnir eru yfir þrjátíu
ára gamlir. 

Heimildarmyndin Trekkies fjallar um að-
dáendur Star Trek-þáttanna, svokallaða
Trekkara. Þættirnir hófu göngu sína á
sjöunda áratugnum en síðan þá hefur
orðið til tugmilljarða iðnaður í kringum
þá. Allt er það að þakka hinum dyggu
aðdáendum þáttanna sem sumir hverjir
eru allsérkennilegir í háttum og hafa
jafnvel mótað líf sitt eftir skondnu
geimævintýrunum. Í myndinni ræðir leik-
konan Denise Crosby við aðdáendur og
þekkta leikara úr þáttunum, meðal ann-
ars Leonard Nimoy, Walter Koenig og
Brent Spiner.








