




















































Umsjón: nánar á visir.is

Framsókn lofaði einu skattþrepi
Valgerður Sverrisdóttir viðskiptaráðherra hélt
framsögu á ársfundi Rannsóknarseturs verslunar-
innar í gær. Hún ræddi vítt og breitt um verslun í
landinu. Þegar ráðherrann gerði sig tilbúna til
brottfarar sagðist hún ekki geta annað en tjáð sig
um fjölda skattþrepa í virðisaukaskattkerfinu.
Framsóknarflokkurinn hefði barist fyrir því í
stjórnarandstöðu á árunum 1991-1995 að komið
yrði á einu þrepi í virðisaukaskattskerfinu og von-
andi stefndi nú í að svo yrði. Ekki mátti betur
skilja en að Framsóknarflokknum hefði að ein-
hverju leyti orðið meira ágengt í stjórnarandstöðu
fyrir tíu árum en að ná fram eigin tillögum nú um
þessar mundir.

Fjölsóttur fundur
Fundur Rannsóknarseturs verslunarinnar í gær var
vel sóttur af mörgum þeirra sem láta sig mál af
þessum toga varða og mátti þar sjá helstu sérfræð-
inga á sviði skattamála og verslunar. Pétur H. Blön-

dal alþingismaður fylgdist með af áhuga, ekki síst
þegar kom að umræðum um fjölda skattþrepa.
Hann var að sjálfsögðu
fyrsti maður til að
bera fram spurning-
ar enda ekki
þekktur fyrir að
liggja á skoðunum
sínum né vera
feiminn við að afla
sér þekkingar.
Hann byrjaði fyrir-
spurn sína á því að
furða sig á því að eng-
inn fulltrúi frá Samfylk-
ingunni væri á fundinum
en þar á bæ hafa menn
ekki sparað stóru orðin
og lagt til að matar-
skattur lækkaði
hið snarasta.

MESTA HÆKKUN

ICEX-15 4.662 Fjöldi viðskipta: 617
Velta: 617 milljónir

-0,04%

MESTA LÆKKUN

MARKAÐSFRÉTTIR...
> Íslendingar, Færeyingar, Norðmenn

og ESB hafa náð samkomulagi um
stjórn veiða í kolmunnastofninum í N-
Atlantshafi. Ríkin skipta með sér leyfi-
legum heildarafla úr kolmunnastofnin-
um. ESB fær 30,5%, Færeyjar 26,1%,
Noregur 25,8% og Ísland 17,6%.

> Kaup innlendra aðila á erlendum
verðbréfum námu rúmum 9,5 milljörð-
um króna nettó í september, saman-
borið við 3,5 milljarða á sama tíma í
fyrra. Alls nema nettókaup innlendra
aðila á erlendum verðbréfum tæpum
66 milljörðum það sem af er ári. 

> Fjármálaeftirlitið og Samkeppnis-
eftirlitið hafa samþykkt samning ríkis-
sjóðs og Landsbanka Íslands hf. um
kaup bankans á tilgreindum eignum
Lánasjóðs landbúnaðarins. Greiðslan til
ríkissjóðs nam rúmlega 2.662 milljón-
um króna.
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Peningaskápurinn…

Actavis 43,50 +0,20% ...
Bakkavör 44,10 -0,50% ... FL Group 14,00 +0,40% ... Flaga 3,90
-3,20% ... HB Grandi 9,35 +0,50% ... Íslandsbanki 15,20 +0,00%
... Jarðboranir 22,00 +0,00% ... KB banki 592,00 +0,20% ... Kög-
un 53,80 +0,00% ... Landsbankinn 22,80 -0,40% ... Marel 64,50
+0,00% ... SÍF 4,34 -0,70% ... Straumur-Burðarás 13,90 -0,70%
... Össur 90,50 -0,60%

Og fjarskipti +1,27%
Mosaic Fashions +1,16%
Atorka Group +0,88%

Flaga -3,23%
Icelandic Group -1,58%
Straumur-Burðarás -0,71%

HLUTABRÉF Í ÚRVALSVÍSITÖLU:

Serafin Shipping eigna›-
ist yfir fimm prósenta
hlut í Icelandic Group í
skiptum fyrir hlut í Sjó-
vík. Lögbundnar uppl‡s-
ingar voru ekki sendar
Kauphöll Íslands.
Starfsmenn Fjármálaeftirlitsins
telja ekki tilefni til að aðhafast
neitt í máli Serafin Shipping, sem
eignaðist yfir fimm prósenta hlut
í Icelandic Group við sameiningu
við Sjóvík í vor. Þegar félag eign-
ast meira en fimm prósent í
skráðu félagi ber því að senda lög-
bundnar upplýsingar til Kauphall-
ar Íslands samkvæmt lögum um
verðbréfaviðskipti um flöggunar-
skyldu. Það var ekki gert.

Hlynur Jónsson, lögfræðingur
hjá Fjármálaeftirlitinu, segir
þetta niðurstöðu eftirlitsins eftir
að hafa skoðað málið. Aðspurður
hvort Serafin beri ekki að fara að
lögum segist hann hafa upplýsing-
ar sem gefi til kynna að lög hafi
ekki verið brotin. Þegar hann er
beðinn að útskýra það nánar
segist hann ekki geta tjáð sig um
einstök mál. 

Icelandic Group er almennings-
hlutafélag og fá hluthafar sam-
kvæmt þessu ekki lögbundnar
upplýsingar um Serafin. Fjármála-
eftirlitið, sem á að fylgjast með að
leikreglur markaðarins séu virtar,
telur ekki tilefni til að aðhafast.

Í tilkynningu til Kauphallar-
innar frá Icelandic Group 23. júní
síðastliðinn segir að Serafin
Shipping hafi eignast 5,96 prósent
í Icelandic Group í skiptum fyrir
hlut sinn í Sjóvík. Birtist Serafin á
lista í Kauphöllinni yfir tíu
stærstu hluthafanna 10. júní.

Samkvæmt upplýsingum Frétta-
blaðsins var þeim hlut fljótlega
skipt á milli tveggja félaga; Ford-
ace Limited og Deeks Associates,
sem hvorugt átti meira en fimm
prósent.

Af orðum Hlyns má ætla að
Fjármálaeftirlitið geri ráð fyrir
því að hlutnum hafi verið skipt á
milli félaganna áður en að samein-
ingu Sjóvíkur og Icelandic kom.
Starfsmaður Fjármálaeftirlitsins
sagði í viðtali við Fréttablaðið 24.
júní síðastliðinn að Serafin hefði

verið skylt að flagga eftir samein-
inguna.

Viðskiptablað Fréttablaðsins
hefur upplýst að Ólafur Ólafsson,
stjórnarformaður Samskipa og
SÍF, var eigandi Serafin. Ekki er
vitað hver var eigandi Fordace
Limited og Deeks Associates.
Hlynur vildi ekki upplýsa hvort
Fjármálaeftirlitið byggi yfir
þeirri vitneskju. Séu hlutir skráð-
ir á fleiri en eitt félag í eigu sama
aðila ber að líta á hlutina sem eina
heild. bjorgvin@frettabladid.is

Fjármálaeftirlitið aðhefst
ekkert í máli Serafin

Rannsóknarsetur verslunarinnar
telur að frekar eigi að hækka virðis-
aukaskatt á matvæli en að lækka
hann. Þetta er meðal þess sem
kemur fram í nýrri skýrslu Rann-
sóknarsetursins um skattlagningu
vöru og þjónustu á Íslandi sem var
kynnt á ársfundi setursins í gær. 

Höfundar skýrslunnar eru dr.
Jón Þór Sturluson, forstöðumaður
Rannsóknarseturs verslunarinnar,
og Björn Snær Atlason viðskipta-
fræðingur. Jón Þór kynnti í gær
niðurstöðu skýrslunnar og þar kom
meðal annars fram að skattleggja
ætti vörur í öfugu hlutfalli við verð-
teygni eftirspurnar en lægra þrep
virðisaukaskatts leggst einkum á
matvæli og nauðsynjavörur.

Þá kemur fram í skýrslunni að
stjórnvöld geti náð byggðamark-
miðum sínum með skilvirkari
hætti með því að fella niður inn-
flutningsgjöld og auka í staðinn
beingreiðslur til bænda því inn-
flutningstollar á landbúnaðarvör-
ur hér á landi snúist um byggða-

stefnu og fæðuöryggi landsins.
Í samanburði á tollum og skött-

um á Íslandi og í nokkrum Evrópu-
löndum kemur fram að skattlagning
er að jafnaði mest hér á landi. Mat-
vörur eru þar fremstar í flokki og

þar af sérstaklega landbúnaðar-
vörur. Árni M. Mathiesen fjármála-
ráðherra tók dræmt í hugmyndir
um að hækka virðisaukaskatt á mat-
væli og sagði að slíkt kæmi seint til
framkvæmda hér á landi. - hb

Leggja til hærri matarskatt

KAUPHÖLL ÍSLANDS [Hlutabréf ]

VÍS kaupir meirihluta í
bresku tryggingafélagi
Vátryggingafélag Íslands hf.
hefur keypt 54 prósenta hlut í
breska tryggingafélaginu IGI
Group Ltd. Kaupverð hlutarins
er trúnaðarmál. Samhliða kaup-
unum hefur VÍS tryggt sér for-
kaupsrétt að stærri hlut í IGI
sem nemur 21 prósenti til við-
bótar þannig að eignarhlutur
VÍS getur orðið alls 75 prósent. 

VÍS er fyrsta íslenska trygg-
ingafélagið til að kaupa meiri-
hluta í erlendu tryggingafélagi
en í lok september keypti VÍS
tæplega tíu prósenta hlut í
norska tryggingafélaginu Prot-

ector Forsikring. 
IGI sérhæfir sig einkum í

eignatrygginum fyrir einstak-
linga og málskostnaðartrygg-
ingum en er alhliða tryggingafé-
lag. Starfsmenn IGI eru nær
sjötíu og er áætluð velta félags-
ins í ár um 2,5 milljarðar ís-
lenskra króna.

Eigendur og stjórnendur VÍS
hafa það að markmiði að gera
VÍS að alþjóðlegu forystufyrir-
tæki á Norðurlöndunum og í
Bretlandi á tilteknum sviðum
trygginga-, fjármála og öryggis-
þjónustu. ■

Skuldabréfaútbo› til Noregs
Markaðsviðskipti Íslandsbanka
luku í gær sölu á skuldabréfa-
útboði fyrir Havila Shipping
ASA. Bréfin voru seld til ís-
lenskra fagfjárfesta. Með skipta-
samningi við Íslandsbanka fær
útgefandinn 2.350 milljónir ís-
lenskra króna til fimm ára.
Hlutabréf Havila Shipping ASA

eru skráð í norsku kauphöllinni.
Þetta er þriðja verðtryggða

skuldabréfaútboðið í íslenskum
krónum sem Íslandsbanki gerir
á þessu ári fyrir erlend fyrir-
tæki. Hin tvö voru fyrir norska
sjávarútvegsfyrirtækið Aker
Seafoods og kanadíska sjávar-
útvegsfyrirtækið Clearwater. ■

STARFSTÖÐ ICELANDIC GROUP Hluthafar í Icelandic Group hafa ekki fengið upplýs-
ingar um Serafin Shipping, sem var sjötti stærsti hluthafinn. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

FRÁ FUNDINUM Í GÆR Pétur H. Blöndal alþingismaður lagði fram fyrirspurnir en fund-
inum stjórnaði Runólfur Ágústsson, rektor Viðskiptaháskólans á Bifröst. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Tölur miðast við kl. 15.06
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Breytum hugmyndum í veruleika

Ertu í stellingum 
      fyrir stór verkefni?
Við erum sérfræðingar í fjármögnun atvinnutækja, 
skrifstofubúnaðar og atvinnuhúsnæðis.
Hafðu samband í síma 440 4400 eða kynntu þér málið á glitnir.is.

Yfirbreiðslur
BLS. 2 Orðnar lögbundnar

Vélfang ehf.
BLS. 4 Ætlar sér stóra hluti á
markaðnum

Tonny Espersen
BLS. 4 Gaman að ljúka góðu
verki

Vinnuvélar fyrri tíma
BLS. 6 Gríðarlegar framfarir 

Sjálfvirkt smurkerfi
BLS. 6 Smursprautunni skipt út 

Þróttur
BLS. 8 Mikil endurnýjun á síð-
astliðnum árum

Drottningin engri lík
BLS. 8 Jón Magnús Pálsson á
sérstaka ýtu 

Samgöngusafnið
BLS. 10 Fornfrægar vinnuvélar 

Magnús Sigurðsson
BLS. 12 Gaman að vinna á stór-
um trukkum 

Vinnuvélanámskeið
BLS. 12 80 stunda nám 

Metanbílar
BLS. 14 Menga minna 

Liebherr-kranar
BLS. 18 Algengastir á Íslandi 

Rafmagnslyftari
BLS. 19 Með vetnisrafal 

EFNISYFIRLIT

vinnuvélar
[ SÉRBLAÐ UM VINNUVÉLAR OG ATVINNUTÆKI – FÖSTUDAGUR 4. NÓVEMBER 2005 ]

BESTI
KRANAMAÐURINN

spreytir sig í Evrópu SJÁ BLS. 2

VENIERI
ítalskar vélar á Íslandi SJÁ BLS. 16



Besti kranamaður á Íslandi
spreytir sig í Evrópu
Ingi Björnsson er á leiðinni á Evrópumeistaramót í kranastjórnun.
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Ingi Björnsson varð Íslandsmeistari
í kranastjórnun síðastliðinn ágúst
og mun keppa fyrir Ísland á Evr-
ópumeistaramóti í þeirri grein 24.
nóvember næstkomandi. Keppnin
mun fara fram í Biberach í Þýska-
landi en þar eru höfuðstöðvar Lieb-
herr, sem er einn stærsti krana-
framleiðandi heims og stendur
jafnframt fyrir mótinu.

Merkúr, umboðsaðili Liebherr
hér á landi, stóð fyrir Íslandsmeist-
aramótinu sem fór fram í ágúst og
kom þá nokkuð á óvart að krana-
menn frá verktökunum Feðgum

ehf. röðuðu sér í þrjú efstu sætin.
Spurður af hverju þeir hjá Feðgum
séu svo góðir kranamenn segir
Ingi: ,,Já, það er erfitt að segja, en
ætli það sé ekki bara mikilvægast
að hafa gaman af starfinu.“

Ingi hefur starfað við krana-
stjórnun síðan 2001, þegar hann
hóf störf hjá Feðgum. Hjá
fyrirtækinu eru í notkun fimm
kranar en þar á meðal er sams kon-
ar krani og keppt verður á í Þýska-
landi. Sá krani er af gerðinni Lieb-
herr 42K.1. Á Evrópumeistaramót-
inu verður keppt um besta tímann

til þess að ljúka þraut sem felst í
því að stýra steypusílói ákveðna
leið og steypa úr því bolta sem á
svo að falla á ákveðin stað. Í sams
konar þraut var einnig keppt í á Ís-
landsmeistaramótinu. Ingi bendir
einnig á að þeir hjá Feðgum ehf.
hafi einungis nýlega krana í notk-
un og það kunni að vera ein skýr-
ing á góðu gengi þeirra manna á
Íslandsmeistaramótinu. Margir
eldri kranar séu í notkun hjá öðrum
verktökum og segir hann talsverð-
an mun á því að stýra eldri og nýrri
krönum.
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Sjálfvirku yfirbreiðslurnar eru upp-
seldar hjá Global-tækjum, en fyrir-
tækið tekur nú við pöntunum.

„Við erum þeir einu sem bjóða
sjálfvirkar yfirbreiðslur. Þær ganga
fyrir rafmagni, það er bara takki inni
í bíl og maður þarf ekkert að fara út
úr bílnum. Þannig vilja menn hafa
það á Íslandi,“ segir Baldur Þórar-
insson, eigandi Global-tækja, en
fyrirtækið selur bæði sjálfvirkar
yfirbreiðslur og Kruz-tengivagna
sem þær passa á.

Sími fyrirtækisins var rauðgló-
andi fyrr í þessari viku, þar sem á
þriðjudag var sá fjögurra mánaða
frestur uppurinn er vörubifreiða-
stjórum sem flytja lausan farm var
gefinn til að koma yfirbreiðslum á
bíla sína. Reglugerðin nær til þess
farms sem ryk getur stafað frá eða
fallið getur af ökutækinu. Lögregl-
an í Árnessýslu og lögreglulið á
suðvesturhorninu tóku því átak í
málunum og hófu að sekta þá sem
ekki voru með yfirbreiðslur yfir

lausum farmi eða bundu hann á
annan hátt, til dæmis með vatni.

„Það var alveg röð af þeim uppi
á Rauðavatni, löggan var að stoppa
þá. Menn trúðu því bara ekki að
strangt yrði tekið á þessu,“ segir
Baldur.

Sjálfvirku yfirbreiðslurnar kosta
250.000 krónur. „En sektin er 5.000
krónur í hvert sinn og menn geta
verið teknir nokkrum sinnum á
dag, svo yfirbreiðslan borgar sig,“
segir Baldur.

Baldur Þórarinsson selur sjálfvirkar yfirbreiðslur á tengivagna. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Yfirbreiðslurnar orðnar
lögbundnar
Nú þegar þolinmæði yfirvalda er á þrotum hvað varðar yfirbreiðslumálin, þá rjúka yfir-
breiðslur út og fáir eiga þær á lager. En von er á fleirum til landsins innan skamms.

Andlega erfið vinna

Smá drullumallsstemning
RAGHILDUR STEINUNN
JÓNSDÓTTIR, SJÓNVARPS-
KONA OG FYRRVERANDI
UNGFRÚ ÍSLAND.

Hefur þú einhvern tímann
unnið á vinnuvél?
„Nei, ég hef reyndar aldrei unn-
ið á vinnuvél en mig hefur alltaf
langað að keyra gröfu“.

Ef þú þyrftir að vinna á vinnu-
vél, hvaða vél myndir þú velja?
„Ég myndi hiklaust velja gröfu
þar sem ég gæti dottið í smá
drullumallsstemningu.“

FRÉTTABLAÐIÐ/TEITUR

Sigmar Helgi Björgúlfsson er einn krana-
manna Baulu, en hann hefur unnið fyrir
fyrirtækið í fjögur ár. Sigmar sést hér
stjórna krananum. 

KRANAR ÞYKJA BRÁÐNAUÐ-
SYNLEGIR Á BYGGINGARSVÆÐ-
UM OG AUÐVELDA VINNU
VERKAMANNA MIKIÐ. STJÓRN-
UN ÞEIRRA ER HINS VEGAR
ALLT ANNAÐ EN EINFÖLD.
„Þetta er róleg vinna, þannig séð,
líkamlega þægileg, en stressandi
andlega,“ segir Stefán Gunnlaugs-
son, kranastjóri og eigandi bygging-
arfyrirtækisins Baulu. Fyrirtækið á
lítinn krana með eins tonns lyftigetu
í 35 metra hæð og stjórnar Stefán
krananum með þráðlausri fjarstýr-
ingu.

„Maður þarf að gæta þess að slá
menn ekki niður sem eru í kringum
mann, þannig að þessi vinna krefst
fullrar einbeitingar. En þetta er ekki
líkamlega erfitt,“ segir Stefán, sem
hefur verið með kranaréttindi í einn
og hálfan áratug.

í fólksbíla, jeppa, vörubíla,
vinnuvélar og bátavélar.
Á lager og hraðsendingar.
Yfir 40 ára reynsla.

ALTERNATORAR OG STARTARAR

Auðbrekku 20 s.564 0400

UMBOÐIÐ

vinnuvélin }
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Tonny segir að til þess að stýra
valtara þurfi hefðbundið vinnu-
vélapróf. „Það er ekki erfitt að
stýra valtara en það er hins vegar
nákvæmnisvinna,“ segir hann.
Tonny segir að ná þurfi ákveðnum
styrkleika í þrýstinginn og að
mælitæki inni í valtaranum segi til
um hversu mikill hann sé. „Þetta er
nákvæmnisvinna sem þarf að
vinna hægt, það þýðir ekkert að
flýta sér við þetta. Svo þarf maður
líka að passa sig á því að keyra
ekki út af. Oft er maður að valta

svæði þar sem eru lægri svæði sitt
hvoru megin og þá er auðveldlega
hægt að fara út af.“ 

Tonny segir það mjög létt að
stýra völturum enda séu þeir með
vökvastýri. „Sætin eru þannig að
það er hægt að snúa þeim í hring
svo maður getur snúið sér við þegar
maður er að keyra valtarann aftur á
bak. Svo er rúðuþurrka á aftur-
glugganum líka. Þetta er bara mjög
þægilegt og það er auðveldlega
hægt að keyra valtarann afturábak
og áfram,“ segir hann.

Tonny segir að valtarar séu mest
notaðir til þess að slétta götur en
svo séu þeir líka mikið notaðir til
þess að slétta húsgrunna. „Valtar-
arnir eru mjög mikið notaðir í
grunna hjá okkur.“

Tonny segir að honum finnist
skemmtilegt að vinna á valtara.
„Auðvitað finnst mörgu fólki allir
hlutir leiðinlegir en það er skemmti-
legt þegar maður hefur lokið góðu
verki. Mér finnst skemmtilegt þegar
ég er búinn með eitthvað og ég sé að
það lítur fallega út.“
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Til sölu rafstöðTil sölu rafstöð
Til sölu er Caterpillar generator sett. 

Model 3306, 140kw, 60kHz. Selst ódýrt!

Upplýsingar:
Optimar Ísland ehf.

Símik 587 1300

VÖRUBÍLAVARAHLUTIR
SCANIA, VOLVO OG MAN

G.T. ÓSKARSSON EHF
VESTURVÖR 23, 200 KÓPAVOGUR

SÍMI 554 6000
www.islandia.is/scania

RAFSTÝRÐAR YFIRBREIÐSLUR 
FYRIR VÖRUBÍLA, VAGNA OG GÁMA

G.T. ÓSKARSSON EHF
VESTURVÖR 23, 200 KÓPAVOGUR

SÍMI 554 6000
www.islandia.is/scania

Tonny segir að það sé ekki erfitt að stýra valtara. FRÉTTABLAÐIÐ/HEIÐA

Gaman að ljúka góðu verki
Tonny Espersen hjá Verktökum Magna ehf. þarf stundum að vinna á valtara. Hann
segir að það sé mikil nákvæmnisvinna en geti líka verið mjög skemmtilegt.

Starfsmenn Vélfangs ehf.
ætla sér að vera virkir
þáttakendur á vinnuvéla-
markaði.

Vélfang ehf. er ungt fyrirtæki,
stofnað í mars 2004. Það hefur
hingað til einbeitt sér að mestu
leyti að sölu á landbúnaðarvélum
en ætlar sér nú aukna hluti á
vinnuvélamarkaði. Vélfang er með
umboð fyrir vinnuvélar frá Terex,
sem er ört stækkandi merki á þeim
markaði og hefur sameinað mörg
vörumerki undir formerkinu Terex.
Vélfang ætlar sér að breikka vöru-
úrval sitt í vinnuvélum og styrkja
þjónustu við vélarnar.

,,Fram undan eru nokkuð
spennandi tímar, þar sem Terex
hefur verið í smærri einingum og
það verður gaman að sjá þá sam-
eina söluna smátt og smátt. Það
verður einnig spennandi verkefni
hjá okkur að keyra þetta upp hér á
landi, því með einu merki, einum
lit og einu nafni er einfaldara og
betra að sækja fram á markaðnum.
Nú munum við fljótlega bæta við
mannskap í söludeild og ætlum
okkur að vera virkir þátttakendur á
vinnuvélamarkaðnum,“ segir
Eyjólfur P. Pálmason, einn stofn-
enda Vélfangs. Viðtökurnar hafa
verið framar vonum, segir Eyjólfur
,og viðskiptavinir virðast mjög
ánægðir með notkun á vinnuvél-
unum, varahluti og þjónustu. 

Terex-samsteypan er sí-
stækkandi fyrirtæki og er nú þegar
orðin þriðji stærsti vinnuvélafram-
leiðandi í heiminum. Hún fram-
leiðir í yfir fimmtíu verksmiðjum
og framleiðslan er seld í um
hundrað löndum. Frá árinu 2002
hefur Terex yfirtekið þekkt merki

sem kunnugir ættu að kannast við
s.s. Atlas, Fermec, Benford og
Schaeff. Með þessum merkjum og
fleirum hefur Terex-samsteypan í

framleiðslu mjög fjölbreytt úrval
af vélum, í raun allt frá hand-
verkfærum og upp í gríðarstórar
beltagröfur.

Eyjólfur P. Pálmason er einn stofnandi Vélfangs. FRÉTTABLAÐIÐ/HARI

Ætla sér stóra hluti á 
vinnuvélamarkaðnum550 5000

AUGLÝSINGASÍMI
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Fyrst eiginlega búvélin á Íslandi,
samkvæmt Búvélasafni Íslands á
Hvanneyri, var kvörn sem Gísli P.
Sigmundsson á Ljósastöðum í
Skagafirði smíðaði og notaði til
þess að mala áburð einhvern tím-
ann um 1880. Eftir að Dethlev
Thomsen flutti inn til landins fyrsta
bílinn árið 1904 byrjuðu fljótlega
að berast hingað stórvirkari vinnu-
vélar. Nokkru síðar hófu fyrstu
vörubílarnir að keyra um frum-
stæða vegi og götur landsins. Þetta
voru engar stórvirkar vinnuvélar en

vissulega fluttu þessir bílar vörur á
milli staða. Tækninýjungar átti sér
hins vegar fyrst og fremst stað í
sveitunum. Fyrsti traktorinn barst
hingað til lands árið 1918, svokall-
aður Akranestraktor, en hann var af
gerðinni Avery. Ekki náðist að nýta
hann nógu vel og fljótt hugðu
menn að því að svokallaðir þúfna-
banar, mun stórvirkari og stærri
tæki, hentuðu betur fyrir íslenskan
landbúnað. Á þriðja áratugnum
voru margir þannig keyptir inn en
virkuðu ekki sem skyldi. 

,,Þúfnabaninn var svo þungur
og erfiður í meðferðum og hann
vann eiginlega bara ekki nógu vel.
Þess vegna datt hann upp fyrir á
svona sex árum. Um 1928 byrja
menn svo að skipta aftur yfir í
minni og léttari traktora. Sem dæmi
um það kom fyrsti landbúnað-
artraktorinn til landsins árið 1921
en hann var ekkert notaður, menn
trúðu bara á þúfnabanann. Hann
gekk svo í endurnýjun lífdaga
nokkrum árum seinna,“ segir Bjarni
Guðmundsson prófessor og safn-
stjóri Búvélasafnsins á Hvanneyri.

Um 1930 skall heimskreppan á
af fullum krafti og augljóslega gátu
menn lítið verið að flytja inn nú-
tíma vinnuvélar til landsins auk
þess sem ekki áttu sér miklar fram-
farir stað á þeim tíma. En eins og
með marga aðra hluti kom seinni
heimsstyrjöldin skriði á hlutina. Á
Íslandi birtust nú hinar byltingar-
kenndu gröfur og ýtur sem nýttust
við ýmsar framkvæmdir. Að sögn
Þórodds Árnasonar, vélvirkja á
Norðfirði og áhugamanns um
vinnuvélar, voru fyrstu ýturnar hjá
bandaríska hernum en fyrsti Íslend-
ingurinn sem flutti inn ýtu var Sig-

fús Þórarinsson Öfjörð í Sandvíkur-
hreppi í Flóa. Hann var einnig fyrsti
stjórnandi hennar og notaði hana
til þess að ýta upp vegi heim að
bænum. Ýtan var af gerðinni
International Harvester TD 9 og vó
hún tæp fimm tonn án ýtutanna og
var heil 46 hestöfl. Ýturnar voru

aðallega notaðar við vegavinnu og
jarðvinnslu. Fyrsta almennilega
grafan kom einnig til landsins um
svipað leyti. Sú fyrsta var af gerð-
inni Priestman Cub og vó hún með
skóflu alls 8,8 tonn og var notuð á
Akranesbæ í Garðaflóa. Reyndar
höfðu staðbundnar og mun frum-
stæðari gröfur verið notaðar í tvo
áratugi á undan. Á næstu árum
fjölgaði öllum vinnuvélum hratt og
síðan þá hafa framfarir verið gífur-
legar, eins og reyndar allir þekkja,
en þær hafa verið ein af undirstöð-
um nútímasamfélags. 

Heimildir:
Sigurður Guðmundsson prófessor,
símaviðtal 1.11.05
Þóroddur Árnason, símaviðtal
1.11.05
Árni G. Eylands. Skurðgröfur Véla-
sjóðs 1942-1966
Freyr 1944, Skýrsla verkfæraráðu-
nauts
Sigurður Hreiðar Hreiðarsson, Saga
bílsins á Íslandi 1904-2004.

Smursprautunni skipt út
SJÁLFVIRK SMURKERFI LEYSA GÖMLU SMURSPRAUTUNA AF
HÓLMI OG GETA STÓRLEGA AUKIÐ ENDINGU VINNUVÉLA.

Vinnuvélar fyrri tíma
Eins og á öðrum sviðum nútímasamfélags hafa orðið gríðarlegar framfarir á vinnu-
vélum og öðrum tækjum og tólum sem nýtast við ýmsar vinnuframkvæmdir. Fyrstu
vinnuvélarnar skiluðu sér seint og illa hingað til lands í fyrstu en hafa nú sannað sig
sem einn helsti bakhjarl í framförum þjóðarinnar.

AKRANESSTRAKTORINN – fyrsti
traktorinn sem til Íslands kom, í
ágúst 1918. Hann hefur ekki
varðveist. Myndina fékk Bú-
vélasafnið frá afkomendum
kaupenda traktorsins á Akranesi. 

ÞÚFNABANINN – sá fyrsti kom síðsumars 1921 en hann var af gerð-
inni Lanz frá Mannheim í Þýskalandi. Þúfnabani er til í Búvélasafn-
inu á Hvanneyri, annar tveggja, ef ekki sá eini, sem til er í heiminum.
Árni G. Eylands hefur líklega tekið myndina, sem afkomendur hans
gáfu Búvélasafninu á Hvanneyri.

FYRSTA ÝTAN sem flutt var til
landsins af Sigfúsi Þórarinssyni
Öfjörð. Myndin er tekin úr
skýrslu verkfæraráðunauts sem
birtist í landbúnaðartímaritinu
Freyr árið 1944.

Lárus Brandsson selur Vogel sjálfvirk smurkerfi, sem geta bætt mörgum árum við líftíma
vinnuvéla. FRÉTTABLAÐIÐ/HEIÐA

„Þetta er búnaður sem er ætlaður til
að smyrja vinnuvélar og vörubíla,
þannig að í staðinn fyrir gömlu
smursprautuna sem menn voru með
alltaf á lofti er búnaður í tækinu
sjálfu sem smyr hann sjálfvirkt
þannig að það eina sem menn þurfa
að hugsa um er að fylla á forðabúrið
sem tilheyrir kerfunum,“ segir Lárus
Brandsson, framkvæmdastjóri Rótors
í Hafnarfirði, en Rótor flytur inn
Vogel smurkerfi.

Sjálfvirk smurkerfi eru að verða sá
þáttur í útgerð og rekstri vinnuvéla,
lyftara og atvinnubifreiða sem ræður
hvað mestu um rekstrarkostnað,
endingartíma og endursöluverð, að

sögn Lárusar. Kerfin samanstanda af
rafstýrðri dælu sem dælir litlu magni
af smurfeiti inn á alla slitfleti vélar-
innar og getur tækið smurt oft á
dag.

„Þau er búin að vera í tugi ára í
notkun erlendis, en Íslendingar eru
nýbyrjaðir að kaupa þetta,“ segir
Lárus, en Rótor var fyrsta fyrirtækið
sem flutti sjálfvirk smurkerfi til
landsins.

Vogel-smurkerfin borga sig upp á
einu til þremur árum. „Þau marg-
borga sig. Menn eru að kaupa sér
mörg ár aukalega á tæki sem kosta
auðvitað margar milljónir,“ segir
Lárus.





8 ■■■■ { vinnuvélar }■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

TERMINATOR
Malarvagnar með yfirbreiðslu
• Pallurinn er úr Hardox 450 þolstáli

sem tryggir mikla endingu á álags-
flötum og slétta yfirborðsáferð.

• Kruz malarvagnar eru fáanlegir á
grind, grindarlausir eða með
hálfgrind.

• Kruz malarvagnar eru fánlegir hvort
heldur er úr stáli eða áli.

• Vagninn vegur aðeins 6400 kg.

• Þrautseigir og endingargóðir.

• Áratugar löng reynsla.

Flugumýri 28 · 270 Mosfellsbæ
Sími 544 2090 · Fax 544 2091
www.global-taeki.com

Vörubílastöðin Þróttur hefur verið
starfrækt allt frá árinu 1931 er
vörubílstjórar Reykjavíkur tóku sig
saman og stofnuðu félagið. Síðan
þá hefur félagið vaxið og dafnað
og nú í dag telur félagið alls níutíu
meðlimi og hátt í 200 tæki og vél-
ar. ,,Í dag þjónustum við meðal
annars við flutninga, snjómokstur,
uppgröft við nýbyggingar, garð-
vinnu, malbiksflutningar, vega-
vinnu, trjáfellingar og fleira.
Margir félagsmenn eiga margs-
konar vinnuvélar, allt upp í
fjörutíu tonna gröfur og niður í
mini-gröfur, en síðan er öll flóran
þarna á milli sem nokkrir félags-

menn hafa yfir að ráða. Svo hefur
verið gríðarleg endurnýjun í flota
fyritækisins á undanförnum
árum,“ segir Þórður Adolfsson,
framkvæmdastjóri Þróttar. Hann
segir að einstaklingar sækist helst
eftir þjónustu hjá fyrirtækinu sem
lúti að garðvinnu, framkvæmdum
í kringum lóðir og öðru slíku.
Vörubílastöðin útvegar fólki, fyrir-
tækjum og stofnunum einnig
mold, jarðveg og sambærileg efni.
,,Öll þjónusta sem viðkemur jarð-
vinnuframkvæmdum er hér í boði,
nema að við erum ekki að sprengja
stórgrýti eða annað slíkt,“ segir
Þórður að lokum.

Mikil endurnýjun
véla og tækja á
síðastliðnum árum
Þróttur er stærsta og elsta vörubílastöð landsins.

Þó Drottningin sé orðin 37 ára
gömul og hafi meira en 20.000
tíma á bakinu er hún enn í fullu
fjöri og stóla Jón Magnús Pálsson,
eigandi JMP véla, og starfsmenn
hans mikið á hana.

„Þetta er helvíti duglegur grip-
ur,“ segir Jón Magnús. Ýtan er
keyrð rúma 20.000 tíma, sem er
gríðarlega mikið fyrir jarðýtu, en
Íslenskir aðalverktakar fluttu hana
inn árið 1969 og var hún hjá þeim
í mörg ár.

„Hún er búin að vera með í
þessum verkefnum sem hafa átt sér
stað hérna á höfuðborgarsvæðinu í
gegnum árin,“ segir Jón og bætir
því við að Drottningin lít-
i afar vel út.

Jón sjálfur hefur verið viðloð-
andi jarðvegsbransann síðan árið
1994 en hefur rekið sitt eigið fyrir-
tæki síðan árið 2000. 

„En Drottningin hefur fylgt mér
í tæpan áratug og hún er gulls
ígildi,“ segir Jón. „Hún er orðin 37
ára gömul og er í alveg topp
standi.“

JMP vélar er verktakafyrirtæki í
jarðvegsiðnaði og starfa sjö manns
alls hjá því. Fyrirtækið vinnur
aðallega í útboðsmarkaðinum á
höfuðborgarsvæðinu, þar sem það

undirbýr húsgrunna, grefur götur
og stendur í fleiri svipuðum jarð-
vegsverkefnum.  Auk Drottningar-

innar reka JMP vélar fjóra bíla og
tvær gröfur. Tveir bílanna eru fjög-
urra öxla og tveir eru trailerar.

Drottningin er enn söm við sig, þrátt fyrir langan vinnualdur, segir Jón Magnús Pálsson,
eigandi JMP véla.

Drottningin er engri lík
Jón Magnús Pálsson, eigandi JMP véla, á 37 ára gamla ýtu sem kölluð er Drottningin.





10 ■■■■ { vinnuvélar } ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Vélaver flytur sig upp í Hálsa
Stærsti sýningarsalur undir atvinnutæki verður opnaður á mánudag í Krókhálsi, þegar
Vélaver flytur í nýtt húsnæði.

Á Skógum undir Eyjafjöllum er
starfrækt Vegminjasafn Vegagerð-
arinnar. Upphaf safnsins má rekja
til ársins 1950 er starfsmenn Vega-
gerðarinnar hófu söfnun gamalla
muna er tengdust á einhvern hátt
starfsemi Vegagerðarinnar. Það var
ekki fyrr en árið 1989 að Vegagerð-
in tók við umsjón safnsins og
minjavörður var ráðinn til starfa.
Að sögn Jakobs Hálfdánarsonar,
núverandi minjavarðar, sem tók við
starfi árið 1997, er markmiðið með
Vegminjasafninu að standa vörð
um þær minjar sem tilheyra vega-
gerð fyrri tíma og varpað geta ljósi

á þátt þeirra í menningar og sam-
göngusögu þjóðarinnar. 

SKORTUR Á NÆGUM HÚSAKOSTI

Í fyrstu var safnið til húsa í höfuð-
stöðvum Vegagerðarinnar að Borg-
artúni 7 í Reykjavík. Fljótlega þótti
þó ljóst að ekki væri pláss fyrir
starfsemina í höfuðborginni og árið
1999 voru flestir gripa safnsins
fluttir til Hvolsvallar. Þar voru þeir
munir sem voru uppgerðir og sýn-
ingarhæfir geymdir í aflögðu
áhaldahúsi þar sem almenningi
gafst kostur á að skoða þá. 

Ljóst varð þó að þessi húsakostur
safnsins var ekki fullnægjandi og
því var ákveðið að flytja safnið
undir Eyjafjöll. Samdi Vegagerðin
við Samgöngusafnið á Skógum um
varðveislu safngripa og sýninga á
minjum. Var safnið flutt þangað
árið 2002 í glæsilegan sýningarsal
sem er um 1.100 fermetrar að
stærð. Hinn 20. júlí 2002 var safn-
ið formlega opnað af Sturlu Böðv-
arsyni samgönguráðherra. 

VEGLEGT SAFN GRIPA
Safnið hefur vaxið jafnt og þétt

með árunum og bíða fleiri gömul
tæki í eigu Vegagerðarinnar endur-
bóta. Að sögn Jakobs vinna starfs-
menn á verkstæðum Vegagerðar-
innar sjálfir að viðgerðum þessara
fornfrægu minja þegar þeir eru ekki
að sinna meiri aðkallandi verkefn-
um. Af þeim fjölmörgu gripum sem
tilheyra safninu má nefna hestaveg-
hefil frá árinu 1920, Caterpillar-
beltaskóflu frá árinu 1945 og Priest-
mann-skurðgröfu frá sama ári.

Safnið á Skógum er opið al-
menningi á sumrin og geta hópar
fengið aðgang að safninu á
veturna.

VINNUVÉLAR AF
RÉTTRI STÆRÐ
HELSTU AÐDÁENDUR VINNUVÉLA GETA
FENGIÐ AÐ SPREYTA SIG Á ÞEIM Í FJÖL-
SKYLDUGARÐINUM.

Vinnuvélar heilla ungviði á einhvern alveg sérstak-
an hátt. Kannski er það krafturinn, kannski litirnir
sem eru yfirleitt bjartir og glaðlegir og kannski há-
vaðinn sem er bæði hræðilegur og spennandi í
senn. Gröfur sem höggva sér leið í gegnum yfir-
borð jarðar, steypubílar með sínum dáleiðandi
snúningi og drunum, vörubílar sem bera sitt þunga
hlass og geta sturtað því af sér þegar minnst varir...
allt virkar þetta næstum dáleiðandi á litla krakka,
bæði stráka og stelpur.

Í Fjölskyldugarðinum geta litlir vinnuvélaá-
hugamenn fengið útrás fyrir áhuga sinn því þar má
finna vinnuvélar af hæfilegum stærðum og gerð-
um fyrir þau til að leika sér í. Og þá er sko gaman
að grafa, ekki síst þegar snjórinn er kominn. 

Vinnuvélaáhugafólk af
minni gerðinni fagnar
því að fá að prófa „al-
vöru“ gröfur.

Á mánudagsmorgun opnar Vélaver
sýningarsal í nýju húsnæði uppi á
Krókhálsi, sem stendur á tveggja
hektara lóð.

„Það verður töluvert rýmra um
okkur, við erum að fara úr tæplega
2.000 fermetra húsnæði í sér-
hannað 3.500 fermetra húsnæði,“
segir Magnús Ingþórsson, fram-
kvæmdastjóri Vélavers. Fyrirtækið
er ellefu ára gamalt og flytur inn
ýmiss konar vinnuvélar, svo sem
mjaltavélar, búvélar, krana, lyft-
ara, fjórhjól og kerrur.

Húsnæðið mun skiptast í verk-
stæði, lager og sýningarsal, sem
hvert fyrir sig eru þúsund fermetr-
ar á stærð, og um fimm hundruð
fermetra skrifstofuhúsnæði. Um

fjörutíumanns starfa hjá fyrir-
tækinu, en starfsemi þess hefur
meira en tvöfaldast á undanförn-

um tveimur árum. Vélaver er lokað
í dag vegna flutninga.

Góðar samgöngur hafa
löngum þótt brýn nauðsyn
í hverju landi og þar er Ís-
land engin undantekning.
Í gegnum tíðina hafa ýmis
tæki og tól verið notuð til
samgöngubóta og vega-
gerðar hér á landi. Vega-
gerðin hefur um nokkurt
skeið haldið upp á gamlar
vinnuvélar og gert þær
upp.

Fornfrægar minjar á Skógum

Var á rakstrarvél með hesti fyrir
ANDREA JÓNSDÓTTIR, ÚTVARPSKONA.

Hefurðu einhvern tímann unnið
á vinnuvél?
„Ég keyrði traktor í sveitinni í

gamla daga. Ég var reyndar allt of
ung til þess en þetta var öðruvísi í
sveitinni þá. Ég man að þegar ég
var svona tíu ára fékk ég að vera á
rakstrarvél sem var með hesti fyrir.
Það var náttúrulega vinnuvél.“

Ef þú þyrftir að vinna á vinnu-
vél, hvaða vél myndir þú velja?
„Ég hef einhvern veginn aldrei

haft neitt mikinn áhuga á vinnu-
vélum og ég er heldur ekki með
neina bíladellu. Ég læt mér bara
nægja að keyra heimilisbílinn.“

vinnuvélin }
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Þetta litla tæki hefur lifað fjórar 
gröfur og sparað mér milljónir. Siðan 
1992, í hvert sinn sem ég bæti gröfu 
við flotann byrja ég á að búa hana 

dýptarmæli. Hann margfaldar afköst 
gröfunnar og sparar mann í 

mælingavinnu.
Garðar Þorbjörnsson, Urð og Grjót

 Nákvæmnin er upp á sentimeter. Mælirinn sýnir 
dýpt, lárétta vegalengd, halla, opnun skóflu, o.s.frv. 
Setja má inn hæðarkvóta yfir sjávarmáli. 
Notar viðmiðun frá skóflu, leysigeisla eða GPS kerfi. 
Ocala dýptarmælirinn byggir á íslensku hugviti. Sími 510 5100

I N S T R U M E N T SI N S T R U M E N T S
Ocala

Leysir

Halli nákvæmlega 50%

Lóðréttur veggur

„Þetta er áttatíu stunda bóklegt
námskeið sem við kennum hérna í
Iðntæknistofnun, og fer yfirleitt
fram á kvöldin og um helgar,“ segir
Bjarni Bentsson, verkefnisstjóri
vinnuvélanámskeiðanna. „Þegar
menn eru búnir að fara í gegnum
þetta námskeið geta þeir farið að
þjálfa sig verklega á þessum tækj-
um. Það gerist yfirleitt bara hjá
vinnuveitendum þeirra eða þá að
þeir eiga tæki sjálfir og fá þá leið-
beinanda til að aðstoða sig.“

Leiðbeinendurnir eru oftast fólk
sem hefur unnið árum saman á
vinnuvélum og hefur öðlast
kennsluréttindi. Oft eru þetta eig-
endur gróinna fyrirtækja eða fólk
sem hefur lengi starfað í bransan-
um.

Bóklega námskeiðið kostar
49.900 krónur en svo þarf að greiða
fyrir verklegt próf, sem fulltrúar

Vinnueftirlitsins sinna, og skírtein-
isgjald.

Námskeiðið tekur til margs
konar vinnuvéla, svo sem krana,
malbikunarvéla, jarðvinnuvéla og
lyftara. Nemarnir læra um stjórnun
vinnuvéla, umhirðu vélabúnaðar og
notkun stjórnendahandbóka. Eins
fá þeir undirstöðufræðslu um
vökvakerfi, aflvél og drifrás.
Áhersla er lögð á beitingu og virkni
algengustu vinnuvéla, öryggis-
atriði, öryggiskröfur og aðrar opin-
berar og siðferðilegar kröfur varð-
andi starf vinnuvélstjóra, meðal
annars mannleg samskipti og vá-
tryggingar.

Þó námskeiðið fjalli um allar
gerðir vinnuvéla ráða menn hversu
mörg tæki þeir læra á. Ef þeir
ákveða svo síðar að bæta við sig er
ekki nauðsynlegt að taka bóklega
hlutann aftur. „Námskeiðið hjá okk-

ur dekkar alla tækjaflokkana en svo
er bara spurning hvar menn fara að
vinna, hvað þeir hafa þörf fyrir
marga tækjaflokka,“ segir Bjarni.

Á ársgrundvelli eru um sextán til
tuttugu námskeið haldin víðs vegar
um landið og sitja átta til 25 manns
hvert námskeið.

Myndi velja
stóra búkollu
ÓMAR RAGNARSSON,
FRÉTTAMAÐUR.

Hefur þú einhvern tímann
unnið á vinnuvél?
„Já, dráttarvél í sveitinni og svo
keyrði ég vörubíl í gamla daga.“

Ef þú þyrftir að vinna á vinnu-
vél, hvaða vél myndir þú velja?
„Ætli ég mundi ekki velja stóra
búkollu, framlenging á gamla
Fordinum hans pabba.“

vinnuvélin }

Gaman að
taka skarpar
beygjur
MARGRÉT LÁRA VIÐARS-
DÓTTIR, KNATTSPYRNU-
KONA.
Ef þú þyrftir að vinna á
vinnuvél, hvaða vél myndir
þú velja?

,,Ég hef keyrt
lyftara og það
var mjög gam-
an. Sérstaklega
að taka skarpar
beygjur og

svona.“

vinnuvélin }

Bjarni Bentsson sér um áttatíu stunda bóklegt vinnuvélanámskeið sem allir sem ætla sér
að vinna á stórum vinnuvélum verða að sitja.

Kennarar gjarnan eigendur gróinna fyrirtækja
Áður en þú færð réttindi til að stjórna stórum lyfturum eða krönum verðurðu fyrst að sitja áttatíu stunda bóklegt
vinnuvélanámskeið og taka svo verklegt próf.

Bílstjórinn Magnús Sigurðsson er í
draumadjobbinu.

„Alveg síðan ég var smápatti hefur
mig langað til þess að vinna með bíla.
Það er bara einfaldlega þrælgaman
að vinna á stórum trukkum,“ segir
Magnús, sem vinnur hjá GT verktök-
um í Reykjavík. Hann er bæði í

malarkeyrslu fyrir þá víðs vegar um
höfuðborgarsvæðið og Reykjanes og
fer í langferðir á Ísafjörð með gáma
fyrir Eimskip.

„Þá er maður í bílnum í átta til tíu
tíma og sefur svo í honum líka,“ segir
Magnús. Bíllinn sem hann ekur er
MAN trailer, kojubíll með olíumiðstöð

og er mjög vel útbúinn, að sögn
Magnúsar, þó ekki sé hann með kaffi-
vél eða ísskáp eins og sumir þeirra.

„Bílarnir eru svo þægilegir að það
er ekkert vandamál að halda sér vak-
andi en ef maður þreytist mikið
leggur maður sig bara í klukkutíma,“
segir hann. Magnús hefur alla tíð

verið með mikla ökutækjadellu og á
meðal annars Yamaha Virago mótor-
hjól og er félagi í Sniglunum. Hann
tók meiraprófið fyrir rúmum tuttugu
árum og hefur mestmegnis unnið á
stórum bílum síðan þó hann hafi
öðru hvoru reynt önnur störf líka, svo
sem verið á sjó.

Magnús Sigurðsson hefur alltaf verið með bíladellu, svo bílstjórastarfið á vel við hann. FRÉTTABLAÐIÐ/HEIÐA

Gaman að vinna á stórum trukkum
Stórir bílar hafa alltaf átt hug Magnúsar Sigurðssonar allan. þó rúm tuttugu ár séu liðin síðan hann tók meiraprófið
fyrst er hann enn jafn heillaður af starfinu.

Holdgervingur karlmennskunnar
FREYR EYJÓLFSSON, ÚTVARPSMAÐUR, POPPSPEKÚLANT OG
KARLMAÐUR.

Hvað er uppá-
haldsvinnuvélin
þín?
„Það er ein vinnu-
vél sem mér þykir
mjög vænt um.
Það er Partneri,
sem er steinsög
sem maður notar
til að saga í sundur
hellur. Hún stendur
fyrir nákvæmni,
hugvit, krafta og
þol, holdgervingur
karlmennskunnar.
Á meðan hellurykið
flæðir um lungun
og mjóhryggurinn
gliðnar hugsar
maður: ,,Já, ég er
íslenskur karl-
maður!“

vinnuvélin }
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Með því að kaupa metan gas er
neytandinn að kaupa íslenskt elds-
neyti frekar en innflutt því metan-
ið er tekið sem aukaafurð úr sorp-
haugunum í Álfsnesi, en Sorpu ber
að safna hauggasi sem myndast
við rotnum lífrænna úrgangsefna
á urðunarstað og nýta eftir fremsta
megni, en annars að brenna því.

„Við erum svolítið sér á báti hér
á landi, því það er ekki víða sem
gas er notað úr urðunarstöðum.
Það er algengara að notað sé gas
sem myndast við hreinsun á skólpi
eða vinnslu á öðru lífrænu efni,“
segir Björn Halldórsson, fram-
kvæmdastjóri Metans hf. sem sér
um dreifingu og sölu á gasinu, en
alls ættu sorphaugarnir að geta séð
um 4.000 smábílum fyrir eldsneyti.

Nú eru 47 metan- og bens-
ínknúnar bifreiðar á landinu og
tvær sem eingöngu ganga fyrir
metani. Auk þess munu tveir
Scania-strætisvagnar sem ein-
göngu ganga fyrir metani koma til
landsins síðar í þessum mánuði.
Flestir tvíorkubílanna eru smærri
vinnubifreiðar, svo sem pallbílar,
Citroën Berlingo, VW Transporter
og VW Caddy.

Minni mengun og hljóðlátari
vélar gera metanknúna sorpbíla og
strætisvagna afar aðlaðandi fyrir
sveitarfélög auk fyrirtækja sem
byggja afkomu sína mikið á akstri.

Enn sem komið er eru metan-

bílarnir aðeins dýrari í innkaup-
um, því setja þarf aukabúnað í þá,
svo þeir geti gengið bæði fyrir
metani og bensíni, en þó vegur
margt á móti sem gerir þá afar
aðlaðandi. Fastur afsláttur af
vörugjaldi upp á 240.000 krónur
er gefinn af smábílunum, sem

þýðir að þeir kosta orðið nánast
það sama og venjulegur bensínbíll.
Auk þess er metanið ódýrara en
bensínið, og þar fyrir utan eru
metanbílar undir 10.000 tonnum
undanþegnir þungaskatti.

Helsti ókosturinn er sá að ein-
göngu er hægt að kaupa metangas á

bensínstöð Esso á Bíldshöfða í
Reykjavík. Annar ókostur er að
smærri bílvélar eru kraftminni en
sambærilegar bensín- eða dísilvélar.

„En um leið og þú ert kominn
upp í 1.800 eða 2.000, 2,4 lítra vél,
þá finnurðu engan mun,“ segir
Björn.
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Nú eru alls 47 metan- og bensínknúnir bílar á landinu, auk tveggja sem eingöngu ganga fyrir metangasi, og hafa þeir reynst afar vel.

Sorphaugarnir geta séð um
4.000 smábílum fyrir eldsneyti
Síðan Metan hf. var stofnað fyrir sex árum síðan hafa 49 bifreiðar verið fluttar inn sem ganga annað hvort ein-
göngu fyrir metani eða eru tvíorkubifreiðar. Kostir þessara bifreiða eru ótvíræðir, þær menga mun minna en bensín-
og dísilbílar, eru töluvert hljóðlátari og jafnframt er metanið framleitt hér á landi.

„Þetta er afbragðsbíll, ég mæli hik-
laust með honum,“ segir Kristján
Ómarsson, sem ekur metanknúnum
sorpbíl fyrir Reykjavíkurborg.

Kristján hefur ekið sorpbíl fyrir
borgina í á fimmta ár en síðustu tíu
mánuðina hefur hann verið aðal-
stjórnandi metanknúna bílsins.

„Helsti munurinn er sá að hann

er hljóðlátari, mengar minna og
hann er að öllu leyti þægilegri í
akstri og liprari. Aðgengið inn í
hann er mjög gott, bæði fyrir vinnu-
mennina og bílstjórann, við löbbum
bara beint inn í hann, þetta er eins
og að fara inn í strætó og við þurf-
um ekki að príla upp í hann eins og
gömlu bílana,“ segir Kristján.

Metanknúnir bílar menga mun
minna en aðrir bílar – 113 metan-
knúnir VW Caddy bílar gefa frá sér
jafn mikinn koltvísýring og einn
samskonar bensínknúinn bíll. Auk
þess er hávaðamengunin mun
minni frá stærri metanknúnum
ökutækjum en þeim sem ganga
fyrir dísilolíu eða bensíni.

Kristján Ómarsson ekur metanknúnum sorpbíl fyrir Reykjavíkurborg og segir hann mun liprari en þá bensínknúnu. Fréttablaðið/Valli

Liprari, hljóðlátari og þægilegri í akstri
Metanknúni sorpbíllinn er afbragðsbíll að mati Kristjáns Ómarssonar bílstjóra.

Væri til að vinna
á götusópara
Sverrir Þór Sverrisson,
skemmtikraftur.

Hefur þú ein-
hvern tímann
unnið á vinnu-
vél?
„Já, ég hef unnið
á lyftara. Það var
hressandi upplif-
un.“

Ef þú þyrftir að vinna á vinnu-
vél, hvaða vél myndir þú velja?
„Ég væri til í að vinna á stórum
götusópara niðri í miðbæ svo ég
gæti dottið á kaffihús og fengið
mér latte og svona.“ 

vinnuvélin }

Gröfu sem leikfang
ÞÓRHALLUR SIGURÐSSON,
LEIKARI.

Hefur þú ein-
hvern tímann
unnið á vinnu-
vél?
„Já, hef unnið á
lyftara, svo var
traktor í sveitinni
og einnig vann

ég á gröfu.“

Ef þú þyrftir að vinna á vinnu-
vél, hvaða vél myndir þú velja?
„Mig myndi langa að vinna á

stórri og skemmtilegri gröfu.
Mig hefur oft langað til að
kaupa gröfu og leika mér á
henni.“

vinnuvélin }
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Dreymdi um lyftara-
starf hjá Eimskip
Hermann Gunnarsson 
fjölmiðlamaður

Hefur þú ein-
hvern tímann
unnið á vinnu-
vél?
„Aldrei afrekað
það en ég vann í
brotajárni hjá
Sindra hérna
áður fyrr og þá

erum við að tala um kraftmikl-
ar pressur sem krömdu saman
alls kyns rusl s.s. rafgeyma og
annað.“

Ef þú þyrftir að vinna á
vinnuvél, hvaða vél myndir
þú velja?
„Í gamla daga þegar ég var
strákur var draumastarfið lyft-
aravinna hjá Eimskip. Vonandi
rætist það einn daginn.“ 

vinnuvélin }

Á appelsínugulum
risatrukk
Einar Bárðarson 
Idol-dómari.

Hefur þú ein-
hvern tímann
unnið á vinnu-
vél?
„Já, ég vann á
traktor í sveit-

inni í gamla daga.“ 

Ef þú þyrftir að vinna á
vinnuvél, hvaða vél myndir
þú velja?
„Ég myndi vilja vinna á appel-
sínugulum Caterpillar risatrukk.“ 

vinnuvélin }

Langar að prófa
stóran krana
Egill Gilzenegger Einarson
pistlahöfundur og einka-
þjálfari.

Hefur þú ein-
hvern tímann
unnið á vinnu-
vél?
„Ég var að vinna
í Ikea hér áður
fyrr og þá vann

ég á lyftara.“

Ef þú þyrftir að vinna á
vinnuvél, hvaða vél myndir
þú velja?
„Ég gæti hugsað mér að vinna
á stórum krana. Ég held að það
væri mjög gaman og það er
hátt uppi. Mér finnst það alla-
vega hljóma spennandi.“

vinnuvélin }

„Við erum búnir að vera að störfum
síðan 1985, og höfum á þessum 20
árum boðið mjög hagkvæmar fjár-
mögnunarleiðir fyrir fyrirtæki í at-
vinnurekstri,“ segir Þórður Kr. Jó-
hannesson, aðstoðarframkvæmdar-
stjóri Glitnis.
Fyrirtækið býður upp á fjármögn-
unarleigu, kaupleigu, rekstrarleigu
og fjárfestingarlán til fjármögnunar
á atvinnutækjum. Leigurnar eru
form eignaleigu, sem þýðir að

Glitnir kaupir atvinnutækið og
leigir viðkomandi. Þessar leiðir
bjóða upp á allt að 100 prósenta
fjármögnun, en fjárfestingarlán er
hinsvegar skuldabréfalán með veði
í tækinu, og býður Glitnir upp á allt
að 65 prósenta fjármögnun. Yfir-
leitt finnur atvinnurekandinn tækið
sem hann vantar og hefur svo sam-
band við Glitni.
„Við erum að bjóða hagkvæm kjör,
fyrirtækin eru ekki að binda rekstr-

arféð, og margir nýta sér sveigjan-
legar greiðslur, sérstaklega verktak-
ar sem hafa meira að gera á sumrin
en veturna,“ segir Þórður.
Tækin sem Glitnir fjármagnar eru
allt frá prentvélum og tölvubúnaði,
upp í jarðýtur, vöru- og sendibíla
og aðrar stórvirkar vinnuvélar.

Hagkvæmar fjármögnunarleiðir
Ef fjárhagurinn leyfir ekki kaup á nauðsynlegu atvinnutæki, getur Glitnir hlaupið und-
ir bagga með þér
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Glitnir býður fyrirtækjum upp á góðar og
hagkvæmar fjármögnunarleiðir, og auðveld-

ar kaup á stórum jafnt sem smærri vélum.
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Venieri er rótgróið ítalskt fyrirtæki
sem hefur framleitt vinnuvélar allt
síðan 1947 og er einn þekktasti
vinnuvélaframleiðandi Evrópu í
dag. Frá Venieri kemur gæðafram-
leiðsla sem uppfyllir allar kröfur
sem íslenskir notendur gera til
vinnuvéla. Vélar og þjónusta ehf. er
umboðsaðili fyrir Venieri-vinnuvél-
ar á Íslandi og hefur nú ákveðið að
kynna vélarnar af fullum krafti. 

Fluttar eru inn tvær stærðir af
hjólaskóflum, en auk þess bæði lið-
stýrðar og fjórhjólastýrðar traktors-
gröfur. Úrval af skóflum og öðrum
aukahlutum sem notendur kann að
vanta við vélarnar er fullkomið, að
sögn Ágústar Schram, sölustjóra
vinnuvéladeildar hjá Vélum og
þjónustu ehf. „Venieri-vinnuvélar
eru sérstakar meðal annars að því

leyti að vélin er ekki fyrir framan
húsið, sem felur í sér að sá sem sit-
ur við stjórn hefur mun betri sýn út
úr stýrishúsi. Þær eru einnig með
stiglausri skiptingu, sem gerir það
að verkum að hægt er að keyra á
allt að 45 kílómetra hraða án þess
að skipt sé um gír,“ segir Ágúst. 

Umboðið fyrir Venieri-vinnuvél-
ar er hjá Vélum og þjónustu. Fyrir-
tækið er nokkuð ungt en ber eldra
nafn þar sem það var reist á grunni
fyrirtækis sem varð gjaldþrota árið
2004 en er nú þjónustuaðili fyrir
Venieri á Íslandi og sér um viðgerð-
ir og að útvega varahluti. Vélar og
þjónusta ehf. er einn stærsti inn-
flutningsaðili landbúnaðarvéla á
Íslandi og hefur fyrirtækið þjón-
ustusamning við Trukkinn, verk-
stæði á Akureyri.

60% MARKAÐSHLUTDEILD Á ÍSLANDI ÁRIÐ 2004
MANITOU skotbómulyftarar - Þarfur þjónn, sem uppfyllir ströngustu gæði og væntingar þeirra kröfuhörðustu.

HANN ER GRIMMUR!
MANITOU MLT 634 TURBO INTERCOOLER

- VIÐURKENND VARAHLUTAÞJÓNUSTA í 44 ár
- Útvegum notaða skotbómulyftara
- Úrval notaðra lyftara á lager

Fjórhjóladrifinn
Fjórhjólastýrður
Lyftigeta: 3.400 KG
Lyftihæð: 6.050 MM
Gafflar: 1.200 MM
Vél: Perkins Turbo intercooler, 123 HÖ
LOAD SENSING!! Samtímis glussahreyfingar
án aukins snúningshraða vélar.

HANN ER GRIMMUR!
MANITOU MLT 634 TURBO INTERCOOLER

SKOTBÓMULYFTARI

PON PÉTUR O. NIKULÁSSON ehf.
Melabraut 23 • 220 Hafnarfjörður

Símar 552 2650 & 552 0110 • FAX: 552 1588 • e-maiL: pon@pon.is

Ítölsk gæði í 
hjólaskóflum og
traktorsgröfum
Vélar og þjónusta ehf. hafa nýverið sett kraft í kynningu
á ítölskum vinnuvélum að gerðinni Venieri.

Venieri-vinnuvélar verða kynntar af krafti á næstunni.

Venieri-vinnuvélar henta vel við íslenskar aðstæður.



VÖRUBÍLADEKK
ný og sóluð

VÖRUBÍLAR & MALARVAGNARVÖRUBÍLAR & MALARVAGNAR

BÍLDEKK ehf.
Símar: 4711600 og 8966456

2ja og 3ja öxla malarvagnar.
Langendorf  2 öxla, verð  3.200,000+ vsk
Schmitz       3 öxla, verð ,2.420,000+ vsk

Nýir VOLVO FM12 8x4
Eigum fjóra á lager til afgreiðslu strax

Nýir MAN og BENZ vörubílar á betra verði

Bilexport á Íslandi ehf. (www.bilexport.dk) Bóas í síma 8925007 og 0045-4011007

Til afgreiðslu strax
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Dráttarstólar og 
dráttarkrókar

Vörur - þjónusta - upplýsingar
Tangarhöfða 4, sími 515 7200
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Í HAFNARFIRÐI ER LYFTULEIG-
AN ARMAR SEM LEIGIR ÚT
VINNULYFTUR OG LYFTARA.

Auðunn Guðmundsson, fram-
kvæmdastjóri Arma, segir að
fyrirtækið leigi út lyftur til bæði
fyrirtækja og einstaklinga. „Það eru
samt í svona níutíu prósentum til-
fella fyrirtæki sem leigja vélar hjá
okkur,“ segir hann. 

Auðunn segir að oftast þurfi að
hafa einhvers konar próf til þess að
mega vinna á lyfturnar. „Þetta er
svolítið flókið kerfi. Sumir eru með
próf á litlu lyfturnar en ekki þær
stóru því að það þarf annað próf á
þær.“

Auðunn segir að vélarnar séu
leigðar út í bæði skamman og lang-

an tíma. „Við höfum verið að leigja
út vélar alveg frá einum degi og
upp í tvö ár.“ Hann segir að fyrir-
tækið hafi verið stofnað árið 1999
og það hafi gengið mjög vel síðan
þá og mikil ásókn í það að fá leigð-
ar vinnulyftur og lyftara.

Leigutíminn frá einum degi 
og upp í tvö ár

HORF‹U EINSOG fiÉR S†NIST!

Yfir 300 sjónvarpsflættir og kvikmyndir
í stafrænum gæ›um á vísir.is

fiÚ ERT SJÓNVARPSSTJÓRI Á
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Liebherr-byggingarkranar eru al-
gengustu kranar á Íslandi og er talið
að þeir séu um 70-75% af öllum
krönum á landinu. Liebherr er þýsk
framleiðsla og er fyrirtækið einn
stærsti framleiðandi í heimi á vinnu-
vélum af hvers kyns tagi. Kranafram-
leiðsla þess er ekki einungis bundin
við staðlaðar útfærslur heldur sér-
smíðar það krana fyrir nær allar að-
stæður. 

Merkúr hefur verið með umboðið
fyrir Liebherr síðan 1998 og selur
allar gerðir af krönum fyrirtækisins.
Sala á krönum hjá Merkúr hefur verið
góð undanfarið en talsvert virðist
vera um það að verktakar séu að
endurnýja kranana sína. Hér á Íslandi
var á árum áður mest um það að
verktakar keyptu til sín notaða krana
og því er kranaflotinn orðinn nokkuð

gamall, samkvæmt Sigurjóni Alfreðs-
syni, sölufulltrúa hjá Merkúr. Líftími
krana er mismikill, en algengt er að
krana sé hægt að nýta í fimmtán til
tuttugu ár, sé honum haldið vel við. 

Í framleiðslu Liebherr er boðið upp
á ýmist sjálfreisandi krana, turn-
krana, grindarbómukrana og bíl-
krana. Sjálfreisandi krana tekur
skamman tíma að reisa með kapal-
stýringu eða fjarstýringu en þeir eru
til í mörgum útfærslum með mis-
munandi lyftigetu og í bómulengdum
sem ná frá tuttugu til fimmtíu metra.
Turnkranar eru stærri og þarf að not-
ast við bílkrana við uppsetningu á
þeim. Tekur það um það bil tvo til
fjóra daga, allt eftir stærð, gerð, hve
hátt á að reisa kranan og svo
framvegis. Turnkrana er hægt að fá í
bómulengdum sem ná frá þrjátíu til

áttatíu metra og með gífurlegri lyfti-
getu. Liebherr-hafnarkranar hafa
einnig notið mikilla vinsælda hér á
landi og hefur til dæmis nýlega verið
tekinn í notkun slíkur krani vegna ál-
vers á Reyðarfirði.

Vaxandi notkun forsteyptra ein-
inga í byggingaiðnaði hér á landi
hefur það í för með sér að verktakar
hafa verið að leita að frekari lyftigetu
til að hífa einingar af því tagi.
Stærstu kranar sem Merkúr hefur selt
til verktaka hér á landi eru af gerð-
inni 280 EC-H 16 og hafa alls selst
fjórir slíkir kranar hér. Bómulengd
þeirra er heilir 75 metrar og lyftigeta
þeirra er mest sextán tonn. Þó ber að
taka það fram að þetta eru alls ekki
stærstu kranar sem Liebherr framleið-
ir, en hámarkslyftigeta þess stærsta er
heil áttatíu tonn.

AUGL†SINGASÍMI

550 5000

FYLGIR FRÉTTABLA‹INU ALLA MI‹VIKUDAGA

Sögurnar, tölurnar, fólki›.

Algengustu kranar á Íslandi
Liebherr-byggingarkranar hafa notið mikilla vinsælda hér á landi í gegnum árin.

Mikið er af byggingarkrönum í hverfum sem er verið að byggja. Þessi mynd er tekin í Vallarhverfi í Hafnarfirði.

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI
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 PowerLuber
Smursprauta  með 12V hleðslurafhlöðu,
Það er árið 2005 - nýjir tímar ný tækni!

Sjálfvirk smurkerfi
fyrir vörubíla og vinnuvélar 
Allt að 300 smurstaðir.
Helstu kostir: Jafnari smurning,
minna stopp, betra endursöluverð

Skeifan 2. Sími 530 5900

ALLT TIL SMURNINGAALLT TIL SMURNINGA

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI

Toyota Industries Corporation
(TICO) er fyrsti framleiðandi
gaffallyftara sem hefur þróað á
eigin vegum rafmagnslyftara með
vetnisrafal. Var fyrsti lyftarinn af
þeirri gerð sýndur nýlega á CeMAT,
umfangsmestu kaupstefnu veraldar
fyrir flutningatæki. TICO-vetnis-
rafallinn er þróaður í samvinnu við
Toyota Motor Corporation (TMC).

Lyftari knúinn vetnisrafal þarf
skemmri tíma vegna endur-
hleðslu/áfyllinga en hefðbundinn

rafmagnslyftari með venjulega raf-
geyma sem þarf að endurhlaða í
hlutfalli við notkun, auk þess sem
bæta þarf vatni á geymana og jafn-
vel endurnýja þá. 

Annar þýðingarmikill kostur við
lyftara með vetnisrafal er að orkan
er jöfn og afköst lyftarans því
ávallt í hámarki en dala ekki með
fallandi spennu rafgeyma eins og
títt er með hefðbundna rafmagns-
lyftara. Þessir og fleiri kostir gera
lyftara með vetnisrafal eftirsóknar-
verða þar sem notkun slíkra tækja

er mest, svo sem í stór-
um vörumiðstöðvum
þar sem unnið er á vökt-
um allan sólarhringinn
og lyftarar notaðir
stanslaust. Stærri not-
endur geta reist og rekið
sína eigin vetnisáfyll-

ingarstöð. Lyftarar
knúnir vetnisrafal
munu því stuðla að
lækkun kostnaðar við
vörumeðhöndlun.

Þarf skemmri tíma 
í endurhleðslu
TICO hefur þróað rafmagnslyftara með vetnisrafal. Orkan
í honum er jöfn og því afköstin alltaf í hámarki, en
dvína ekki með fallandi spennu rafgeyma. 

Rafmagnslyftari með
vetnisrafal frá TICO.







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.

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 Maxima QX V6 3.0 nýskr. 07/’03,
ssk. Ek. 43 þús. km. Verð 2.590.000
100%lánamöguleikar, hafið samband
við söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Renault Megane nýskr. 05/’03, bsk. Ek.
62 þús. km. Verð 1.190.000 100% lána-
möguleikar, hafið samband við söluráð-
gjafa okkar í síma 525 8020.

Isuzu Trooper 3.0 nýskr. 03/’03, ssk. Ek.
52 þús. km. Verð 2.860.000 100%
lánamöguleikar, hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Opel Vectra 1.6GL nýskr. 06/’99, bsk.
Ek. 105 þús. km. Verð 730.000 100%
lánamöguleikar, hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Honda HR-V nýskr. 05/01 bsk. Ek. 61
þús. km Verð 1.190.000 100% lána-
möguleikar, hafið samband við söluráð-
gjafa okkar í síma 525 8020.

Renault Megane Scenic nýskr. 07/’99,
bsk. Ek. 88 þús. km. Verð 770.000. Til-
boð 550.000 100% lánamöguleikar,
hafið samband við söluráðgjafa okkar í
síma 525 8020.

Mitsubishi Galant nýskr. 10/’98, ssk. Ek.
127 þús. km. Verð 930.000. Tilboð
690.000 100% lánamöguleikar, hafið
samband við söluráðgjafa okkar í síma
525 8020.

Opel Astra 1.6GL nýskr. 09/’99, ssk. Ek.
84 þús. km. Verð 740.000. Tilboð
640.000 100% lánamöguleikar, hafið
samband við söluráðgjafa okkar í síma
525 8020.

Volkswagen Golf nýskr. 01/’04, bsk. Ek.
50 þús. km. Verð 1.890.000 100%
lánamöguleikar, hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Nissan Almera Acenta nýskr. 06/’05,
ssk. Ek. 3 þús. km. Verð 1.790.000
100% lánamöguleikar, hafið samband
við söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Subaru Outback nýskr. 06/’05, ssk. Ek.
11 þús. km. Verð 3.680.000. 100%
lánamöguleikar, hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Subaru Impreza GL nýskr. 05/’99, ssk.
Ek. 90 þús. km. Verð 790.000. Tilboð
590.000. 100% lánamöguleikar, hafið
samband við söluráðgjafa okkar í síma
525 8020.

Nissan Terrano II nýskr. 07/’98, bsk. Ek.
102 þús. km. Verð 1.120.000. 100%
lánamöguleikar, hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Mitsubishi Space Wagon STWi nýskr.
03/’00, ssk. Ek. 100 þús. km. Verð
980.000. Tilboð 780.000 100% lána-
möguleikar, hafið samband við söluráð-
gjafa okkar í síma 525 8020.

Opel Vectra nýskr. 03/’99, ssk. Ek. 138
þús. km. Verð 730.000. Tilboð 580.000
100% lánamöguleikar, hafið samband
við söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Toyota Corolla Wagon 4X4 nýskr.
02/’99, bsk. ek. 102 þús. km. Verð
780.000 100% lánamöguleikar, hafið
samband við söluráðgjafa okkar í síma
525 8020.

Opel Zafira Comfort nýskr. 02/’00, bsk.
ek. 105 þús. km. Verð 1.060.000. Tilboð
860.000. 100% lánamöguleikar, hafið
samband við söluráðgjafa okkar í síma
525 8020.

Suzuki Vitara nýskr. 07/’99, bsk. ek. 106.
þús. km. Verð 780.000. 100% lána-
möguleikar, hafið samband við söluráð-
gjafa okkar í síma 525 8020.

Mitsubishi Pajero GLS nýskr. 02/’04,
ssk. Ek. 49. þús. km. Verð 4.280.000.
100% lánamöguleikar, hafið samband
við söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Opel Astra-G-Caravan nýskr. 04/’01,
bsk. ek. 93 þús. km. Verð 740.000.
100% lánamöguleikar, hafið samband
við söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Nissan Maxima QX V6 3.0 nýskr.
11/’02, ssk. Ek. 61 þús. km. Verð
2.320.000. 100% lánamöguleikar, hafið
samband við söluráðgjafa okkar í síma
525 8020.

Nissan Almera Acenta nýskr. 10/05, ssk.
Ek. 10. þús. km. Verð 1.520.000. 100%
lánamöguleikar, hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Hyundai H-1 disel nýskr. 07/’03, bsk.
ek. 40 þús. km. Verð 2.390.000. 100%
lánamöguleikar, hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

SsangYoung Musso nýskr. 08/’98, ssk.
Ek. 119 þús. km. Verð 690.000. 100%
lánamöguleikar, hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Subaru Impreza GX nýskr. 09/’04, ssk.
Ek. 4 þús. km. Verð 1.890.000. 100%
lánamöguleikar, hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Opel Zafira Comfort nýskr. 04/’00, bsk.
ek. 96 þús. km. Verð 1.070.000. 100%
lánamöguleikar, hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Nissan Almera Comfort nýskr. 06/’01,
bsk. ek. 76 þús. km. Verð 790.000.
100% lánamöguleikar, hafið samband
við söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Subaru Impreza GX nýskr. 09/’02, ssk.
Ek. 88 þús. km. Verð 1.290.000. 100%
lánamöguleikar, hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Subaru Legacy Wagon nýskr. 04/’97,
ssk. Ek. 92 þús. km. Verð 890.000.
100% lánamöguleikar, hafið samband
við söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Opel Astra 1.6GL nýskr. 04/’00, ssk. Ek.
118 þús. km. Verð 760.000. 100% lána-
möguleikar, hafið samband við söluráð-
gjafa okkar í síma 525 8020.

Isuzu Trooper 3.0 nýskr. 01/’00, bsk. ek.
188 þús. km. Verð 1.420.000. 100%
lánamöguleikar, hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Peugeot 206 nýskr. 06/’01 bsk. ek. 105
þús. km. Verð 590.000. 100% lána-
möguleikar, hafið samband við söluráð-
gjafa okkar í síma 525 8020.

Opel Corsa Comfort nýskr. 05/’01, bsk.
ek. 76 þús. km. Verð 760.000. Tilboð
470.000. 100% lánamöguleikar, hafið
samband við söluráðgjafa okkar í síma
525 8020.

Nissan Terrano II SE nýskr. 06/’96, bsk.
ek. 169. þús. km. Verð 790.000. Tilboð
470.000 100% lánamöguleikar, hafið
samband við söluráðgjafa okkar í síma
525 8020.

Suzuki Grand Vitara XL-7 nýskr. 06/’02,
ssk. Ek. 52 þús. km. Verð 2.070.000.
100% lánamöguleikar, hafið samband
við söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Nissan Terrano Luxury nýskr. 05/’03,
ssk. Ek. 78 þús. km. Verð 2.790.000.
100% lánamöguleikar, hafið samband
við söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Nissan Terrano Luxury nýskr. 05/’03,
bsk. ek. 58 þús. km. Verð 2.640.000.
100% lánamöguleikar, hafið samband
við söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Subaru Impreza GX nýskr. 05/’03, ssk.
Ek. 77 þús. km. Verð 1.390.000. 100%
lánamöguleikar, hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Opel Astra 1.6GL nýskr. 02/’00, ssk. Ek.
61 þús. km. Verð 780.000 100% lána-
möguleikar, hafið samband við söluráð-
gjafa okkar í síma 525 8020.

Opel Swing nýskr. 01/’98, bsk. ek. 87
þús. km. Verð 420.000 100% lána-
möguleikar, hafið samband við söluráð-
gjafa okkar í síma 525 8020.

Ingvar Helgason
Sævarhöfða 2, 110 Rvk.

Sími: 525 8000
www.ih.is
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BMW 318 IA árgerð 2000. Ekinn 60 þ.
km. Verð kr. 1.980.000. Sjálfskiptur,
100% lán aðeins 36.000 á mán. SG Bíl-
ar s. 421 4444.

Hyundai Getz árgerð 2004. Ekinn 34 þ.
km. Verð kr. 1.290.000. Sjálfskiptur
100% lán aðeins 19.200 pr. mán. SG
Bílar s. 421 4444.

Hyundai Getz árgerð 2004. Ekinn 42 þ.
km. Verð kr. 1.190.000. 5 gírar 100%
lán aðeins 17.700 á mán SG Bílar s. 421
4444.

Opel Vectra GL 2000 árgerð 1997. Ekinn
133 þ. km. Verð kr. 690.000. Sjálfskipt-
ur. 100% lán aðeins 13.600 pr. mán. SG
Bílar s. 421 4444.

Toyota Avensis Terra árgerð 1998. Ekinn
153 þ. km. Verð kr. 580.000. 5 gírar.
100% lán aðeins 11.500 pr. mán. SG
Bílar s. 421 4444.

VW Golf GL 1.6 árgerð 1999. Ekinn 135
þ. km. Verð kr. 850.000. 5 gírar 100%
lán aðeins 16.700 pr. mán. SG Bílar s.
421 4444.

Jeppadekk á álfelgum 265/75 R 16
(32”) 4 stk til sölu, aðeins keyrt ca 1/2
vetur. Verðtilboð.

SG Bílasala
Brekkustíg 38, 260 Reykja-

nesbæ
Sími: 421 4444

Vw Golf stw 1,4 árgerð 1996, ekinn 120
þ. km. beinskiptur. Verð 350 þ. 100%
lán.

Toyota Carina E 1,8 beinskiptur, árg.
1997, ekinn 130 þ. verð 390 þ. 100%
lán.

Mikið úrval af vélsleðum í sýningarsal
okkar!

Bílamiðstöðin
Hyrjarhöfða 2, 112 Rvk.

Sími: 540 5800
www.bilasala.net

M.Benz ML 320, 7 manna. Árgerð
2000. Ekinn 66 þ. km. Verð kr.
2.790.000. Umboðsbíll

Höfðahöllin
Vagnhöfða 9, 110 Rvk.

Sími: 567 4840
www.hofdahollin.is

Nýr 2005 Dodge Magnum RT station.
5,7L Hemi, 340 hö. sjálfskiptur, lúga,
leðurinnrétting, rafm. í öllu, sjálfvirk loft-
kæling, Til sýnis á staðnum. Okkar verð:
4.390 þús.

Sparibíll ehf
Skúlagötu 17, 101 Reykjavík

Sími: 577 3344
www.sparibill.is

Mazda MPV nýr 7 manna bíll frá X4,
sjálfskiptur, ríkulega útbúinn, nokkrir lit-
ir í boði til afhendingar strax. Verð.
2.990þús. Upplýs. 565-2500 og
www.x4.is.

X4 ehf
Malarhöfði 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

Nauðsynlegt í bílinn í
kuldanum

Sambyggt start-og hleðslutæki með
loftdælu, 12 volt/ 17.2 Ah. 900 Amps.
Hlaðanlegt á 240, 24 og 12 voltum.
17.5 bar. loftpressa. Verð aðeins kr.
12.301 m. vsk. Vélaborg Krókhálsi 5F
Reykjavík(gengið inn frá Járnhálsi). Sími
414 8600 og Draupnisgötu 1, Akureyri.
Sími 464 8600.

Toyota Yaris Blue 10/’04 ek. 16 þ.
1300cc, bsk. Sumar- og vetrardekk á
felgum, græjur, þjónustubók o.fl. Ásett
1.470 þ. Áhvílandi 1.200 þ. 21 þ. á mán
S. 865 0091.

Nissan Patrol 3,0 Diesel, ekinn 112 þús.
km, sjálfskiptur, árg. 2000. Ný 33” dekk.
Verð 2.350.000. S. 898 2811.

VW Passat 1800 árg. ‘92, ek. 190 þús.
Verð 190 þús. Uppl. í s. 616 2597.

Chrysler Voyager árg. ‘93, 2,5 bensín.
Verð 180 þús. S. 616 2597.

Mitsubishi Galant til sölu árg. ‘91 lítur
vel út. Verð 95-105 þús. S. 691 3917.

2 nýskoðaðir bílar til sölu. Skoda Felicia
og Nissan Almera. Upplýsingar í s. 690
2959.

Óska eftir gömlum Mini. Helst cooper S.
Til í að borga gott verð. S. 865 5537.

Nissan Primera 2.0L SLX árg. ‘94 þarfn-
ast lagfæringa. Skipti eða sala. Uppl. í s.
847 0004.

2 góðir! Nissan Sunny árg. ‘94, 150 þ.
og Mitsub Lancer árg. ‘93, 120 þ. S. 661
6162.

Útsala, útsala!! T. Touring ‘90, ek. 170 þ.
Mjög heill, góður. Verð ? Charade ‘95, 3
d. Ek. 119 þ. S. + v. dekk. V. 95 þ. Báðir
nýsk. S. 844 6609.

Ódýr góður bíll! Hyundai Sonata ‘94,
2,0 ssk. Ek. 140 þ. V. 135 þ. S. 865
7365.

Toyota Carina II árg. ‘90, ek. 250 þús.
Mikið endurnýjaður s.s. öxulliðir, púst,
demparar og bremsur. CD, hitit í sæt-
um, álfelgur og heilsársdekk á felgum.
Verðhugm. 140 þús. Uppl. í s. 865
5384.

Nissan Almera SRX 1600 árg. ‘97 ek.
170 þús., sk. ‘06, glæný vetrard. Verð
290 þús. S. 662 3344.

Toyota Corolla árg. ‘96, ek. 112 þús.
Verð 350 þús. eða tilboð. Uppl. í s. 848
6958.

Bens 190E ‘91 sjálfsk. Þarfnast smá lagf.
Verð 350 þ. Uppl. í s. 565 2136.

Subaru Outback 2,5 ‘96 ekinn 160 þús.
Verð 500 þ. Skipti mögulega á yngri 4x4
fólksbíl. S. 868 7219.

‘99 Toyota Corolla. 1,6. Ný vetrardekk,
115. þ. km. Gott eintak, 590 þ. stgr. S.
893 3723.

Kia sportage ‘95 á 33” dekkjum ‘06
skoðun góður í snjóinn ath öll skipti
listav. 590 þús. s. 663 2086

Peugeot 406 7m. TD, ek. 257 þús. Fæst
gegn yfirtöku á láni + 100 þús. Engin
skipti. Atli Haukur s. 869 4348.

M. Benz C 180 sport árg. ‘94, ek. 174
þús., rafm. í öllu, leður, topplúga, ssk.,
álfelgur. Í toppstandi. Uppl. í s. 698
7382.

Mercedes Benz 560 SEC ‘88-’89 góður
bíll, um 300 hö. Uppl. í s. 691 6553.

Til sölu Toyota Avensis 2004. Ekinn 30
þús. Uppl. í s. 693 1813. Verð 2.260
þús.

Trooper 36” breyttur í toppstandi.
Lækkuð hlutföll, loftlæsing að framan.
Ný 35” dekk, nýtt púst, kastarar og kúp-
ling. Dráttarkúla, toppgrind, öflug loft-
dæla. Mikið endurnýjað í undirvagni og
hjólastilltur. Kony demparar, CB, GPS.
Ný yfirfarinn og sk. ‘06. 1 eigandi, reyk-
laus. Verð 1950 þús. kps@photo.is s.
892 3339.

2 milljónir +

1-2 milljónir

500-999 þús.

250-499 þús.

0-250 þús.

Bílar til sölu

13
SMÁAUGLÝSINGAR

FÖSTUDAGUR 4. nóvember 2005



14
SMÁAUGLÝSINGAR

Toyota Avensis Wagon Sol árg. 2004,
ek. 24 þús, uppl. í síma 896 7853.

Óska eftir dísel sendibíl eða pallbíl, vel
förnum. Árg. ‘99 eða yngra, 6-800 þús.
strg. Uppl. í s. 691 2189.

Jeppi óskast fyrir lítið. Allt kemur til
greina. Uppl. í s. 858 7019.

Toyota Yaris. Óska eftir að kaupa Yaris,
5 dyra, árg. ‘99-’01. Staðgr í boði. Tilboð
óskast, tinnagud@hotmail.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

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

Nissan Patrol Elegance ‘01. 38”. Ekinn
70 þús. Tilboð 3.3 m. stgr. Uppl. í s. 893
7374.

MMC Montero 12.2003, ek. 22 þ. km,
stórglæsilegur bíll sem selst langt undir
listaverði. S. 824 6231.

Einn með öllu! Mitsubishi Pajero árg.
2003, m/ dráttarkrók, ekinn 75.000.
Verð 4.190 þ. Nánari upplýsingar í s.
894 0255.

Grand Cherokee ‘96 4L vél, ástand gott.
Skoða skipti. Uppl. í s. 899 5801.

Til sölu Ford F250 árg. ‘99 ek. 153 þ.
km. Með snjótönn. Verð 1.9 m + vsk.
Uppl. í s. 451 0090.

Til sölu Chervolett Silverado Duramax
2500, árg. 2003, ek. 40 þ. Verð 3.450
þús. Áhv. 3.100 þ. Uppl. í s. 897 4583.

Til sölu Chevrolet Silverado Duramax
2500, árg. 2002, ek. 81 þ. Verð 2.990 þ.
Áhv. 2.700 þ. Uppl. í s. 897 4583.

Til sölu MMC Pajero 2,8 TDI 33” skr.
6/2001 Ek. 106 þús. Toppeintak. Til
sýnis hjá Toppbílum Klettshálsi 2, Árbæ.
Sími 587 2000.

Nissan Pathfinder V6 3L, sjálfsk. árg.
‘92. Ek. 210 þús. 4ra dyra, nýlega skoð-
aður. Verðhugmynd 160 þús. Uppl. í s.
865 5384.

Til sölu er glæsilegur Ford Explorer
Limited árgerð 2004. Bifreiðin er hlaðin
aukabúnaði leðursæti, m/fjórum stól-
um og bekk aftast. ekinn 39 þús. Verð-
tilboð. S. 698 3486 & 698 3487.

Landcruiser 80 VX árg. ‘93, ek. 275 þús.,
38” dekk, verð 1.850 þús. Uppl. í síma
699 8899.

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

Snjóplógar og snjókeðjur.
Útvegum með stuttum fyrirvara snjó-
plóga og snjókeðjur á traktorsgröfur,
hjólaskóflur og vörubíla. Vélaborg Krók-
hálsi 5F Reykjavík, (gengið inn frá Járn-
hálsi). Sími 414 8600 og Draupnisgötu
1 Akureyri. Sími 464 8600. Skoðið
einnig úrvalið á velaborg.is

Til sölu, KTM 550 ‘95 tvígengis vatns-
kælt mjög vel með farið hjól, búið að
vinna Íslandsmeistara titil í sandspyrnu.
Farinn stimpill. Selst því á 160 þús.
Uppl. í s. 616 7601 og 898 3641.

Arctic cat, Fire cat Snow Pro árg. ‘04.
Gróft belti og brúsagrind. S. 893 2550.

Til sölu ný kerra 130x250 cm. Uppl. í s.
865 3041.

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

Daxara 147 kerran verð 84.100 nú að-
eins 69.900. Allar kerrurnar seljast með
litlum útlitsgöllum. Allar kerrurnar eru
TUV viðurkenndar, galvaníseraðar, með
sturtubúnaði og hægt að geyma uppá
endann. Bjóðum vaxtalausar létt-
greiðslur til allt að 6 mánaða. Sendum
um allt land. Allt á að seljast fyrstir
koma fyrstir fá, Nánari Upplýsingar á
www.evro.is Evró-Ellingsen Granda-
garðar 2, Örfirisey Reykjavík. Símar 580
8500 & 533 1414.

Snjókeðjur
Útvegum með stuttum fyrirvara snjó-
keðjur undir vinnuvélar. Vélaborg Krók-
hálsi 5F (gengið inn frá Járnhálsi) 110
Rvk, sími 414 8600, Draupnisgötu 1,
603 Akureyri, sími 464 8600.

Lyftaravarahlutir:
Varahlutir í flestar tegundir lyftara. Keðj-
ur, masturslegur, dekk, gafflar o.fl. Véla-
borg Krókhálsi 5F (gengið inn frá Járn-
hálsi) 110 Rvk, 414 8600, Draupnisgötu
1, 603 Ak, 464 8600.

GoodYear nagladekk 195/55R15 til
sölu. Verð 25 þús. Uppl. í s. 562 2899 &
824 2899.

4 ca. hálfslitin 35” Mikey Thompson
2500kr/stk og 2 negld 14” dekk
1000kr/stk. Uppl. í s. 844 2162.

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

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

Varahlutir

Hjólbarðar

Lyftarar

Vinnuvélar

Fellihýsi

Kerrur

Vélsleðar

Mótorhjól

Vörubílar

Pallbílar

Jeppar

Bílar óskast

4. nóvember 2005  FÖSTUDAGUR

BÍLAR/VESPUR TIL SÖLU

Bílaland, B & L
Grjótháls 1, 110 Rvk.

Sími: 575 1230
www.bilaland.is
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Vélbúnaður og bodyhlutir í VW Golf,
Polo og Yaris ‘98 og yngri. Einnig Air-
bag. Kaupi bíla. Uppl. í s. 554 1610 &
892 7852.

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

Aðalpartasalan s. 565
9700

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

bilapartar.is
Bílapartar, erum flutt í Grænumýri 3
Mosfellsbæ, s. 587 7659. Erum ein-
göngu með Toyota. Kaupum Toyota-
bíla. Opið virka daga frá 10-18.

Partasalan Skemmuvegi 30, sími 557
7740. Eigum varahluti í Volvo, Opel,
Nissan, Toyota, Renault, Honda og
fleira.

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

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

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.

Hedd 557 7551
Bílapartasala sem sérhæfir sig í Musso,
Bens, VW, Skoda, Audi og fl. Opið mán.-
föst. 9-18. Skemmuvegur 16. S 557
7551.

Opel 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.

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

Plasthúðað galvaneshúðað vírnet-
spanetspanel. 200cm hæð: verð 1,388
p/meter. Upplýsingar í síma 533 3700
Atlantskaup efh. 

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

Óska eftir góðum vefstól. Uppl. í s. 554
2096 & 896 8111.

Til sölu vel með farin nýleg eldhúsinn-
rétting úr beiki 4x2m. Uppl. í s. 698
7400.

Selst ódýrt t.d. borð, stólar, innihurðar,
lampar ofl. Sjá myndir á www.inter-
net.is/guttgutt S. 696 7711.

Svakalega flottur í C-G skálum verð kr.
4.350,- og 4 tegundir af buxum fást í
stíl. Misty, Laugavegi 178, 105 Reykjavík
sími 551 3366. Mælum og veitum fag-
lega ráðgjöf.

Drifskaftaefni
Eigum til drifsköft og aukahluti t.d.
hjöruliði, hjöruliðsgafla, kúplingar, drif-
skaftsrör og hlífar o.fl. Vélaborg Krók-
hálsi 5F (gengið inn frá Járnhálsi) 110
Reykjavík, sími 414 8600, Draupnisgötu
1, 603 Akureyri, sími 464 8600.

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

Jólagjöfin í ár ekta pelsar frá 75 þús.
Einnig stórar stærðir. Takmarkað magn.
Vaxtalausar léttgreiðslur. Sigurstjarnan,
S. 588 4545. Fákafeni (bláu húsin)
Opið 11-18 virka daga og 11-15 laugar-
daga.

Óska eftir 28”+ sjónvarpi. Upplýsingar í
síma 867 6603.

Yamaha píanó v. 120 þ. Korg sp100
hardcase fylgir. V. 70 þ. S. 565 8832,
692 0598.

Hálfsárs gamall flygill til sölu. Uppl. í s.
897 0997.

Vinnuskúr-gámur. Vinnuskúr 2,20x3,85
með rafmagnstöflu, ofnum og glugg-
um. Kr. 140 þús. 20 feta gámur kr. 100
þús. Uppl. í s. 894 1454.

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

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

Nýleg Scheppach sambyggð trésmíða-
vél til sölu. Vélin er afréttari, þykktarhef-
ill og sög. Uppl. í s. 868 1313.

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.

Gallerí Símón. Leir og glerlistagallerí
Stórhöfða 16, 112 Reykjavík. S. 587
6010/692 0997. Opnunartími: Þriðju-
daga til föstudaga frá kl.14.00 - 18.00
og laugardaga frá kl. 12.00 - 15.00

Bókabúð Grímsbæ
25% afsláttur af öllum leikföngum í
nóvember.

Jólasveinn.is. Erum byrjaðir að taka nið-
ur pantanir. Söng og sprell jólasveinar,
þeir hressustu í bænum. Komum á jóla-
ballið, í jólaboðið, í jólaglöggið eða
með þér að sækja jólatré. [Kynning ehf]
S. 586 9000.

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

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

Bókhald, Vsk. & launauppgjör, Ársupp-
gjör, Skattframtöl, Kærur. Ódýr og góð
þjónusta. Sími 692 6910.

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

Eina verslun sinnar tegundar á landinu.
Erum með lausnir á öllum vandamál-
um. Opnunartímar verslunar: alla virka
daga 9-13. Föstudaga 9-18. laugara-
daga 11-14. Meindýravarnir Suðurlands
ehf, Gangheiði 59, 800 Selfoss. S. 482
3337 & 893 9121.

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

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

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

Þök, gluggar, hurðir, veggir, parket og
gólf. Smíðalausnir Jósep 899 3011.

Húsaviðhald.
Getum bætt við okkur verkefnum í
málningarvinnu, flísalögnum og fl.
Vönduð vinna. Upplýsingar í síma 892
2752 & 695 4661.

Flísalagnir.
Húsaviðgerðir, flísalagnir, flotlagnir, al-
mennt múrverk. 699 1434. Verkmúr
Ehf.

Hvað vilt þú láta gera?
Flísar, parket, málun, þrif. Tökum að
okkur öll innanhúsverk. Vinnum sam-
kvæmt þínum tímaþörfum. S. 861
2737.

Stífluþjónusta

Húsaviðhald

Búslóðaflutningar

Meindýravarnir

Málarar

Bókhald

Ræstingar

Hreingerningar

Jólaskemmtanir

Heildsala

Tilboð á blómum
Blómvendir 1.290.- Jólastjörnur
490.- Ástareldur 490.- Nóvem-

berkaktus 590.-
Blómið, Grensásvegi 50 S. 581

1330.

Rauð Lilja er ný blóma-
og gjafavöruverslun

Falleg og notaleg blómabúð á frá-
bærum stað í bænum. Blóm,

gjafir, og skreytingar við öll tilefni.
Sendum heim. Opið 11-20
föstud. og laugard. 11-22.

Rauð Lilja, Þverholti 5 s. 534
2550. Frá og með 1. des. er

opið alla daga 11-22.

Verslun

Vélar og verkfæri

Tölvur

Sjónvarp

Til bygginga

Hljóðfæri

Óskast keypt

Til sölu

Viðgerðir
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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.

Nýtt í Orkuverinu Egilshöllinni. Parta-
nudd og heilnudd. Uppl. í s. 594 9630.

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

Örlagalínan 908 1800 &
595 2001

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

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

908 6116 er spákonan Sirrý. Ástir, fjár-
mál, heilsa. Tímap. í s. 823 6393.

902 5555
Óska Spá. María sem var í Öl. er að spá
í öll spil, rúna steina og gefur góð ráð.
Frá 17.30-24 öll kvöld. Geymið auglýs-
inguna.

Spái í spil. Tek fólk heim, ræð einnig
drauma, gef góð ráð. Tímap. í síma 891
8727, Stella.

Tarot síminn 908 2200. Tarot, miðlun,
draumráðningar. Opið til 24:00 alla
daga.

Parket- og flísalagnir, gifsveggir o.fl.
Vönduð vinna, vanir menn. Sími 822
1216.

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

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

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

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

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

Þú getur það með Herbalife! 6 ára
reynsla/góð eftirfylgni. Edda Borg S.
896 4662.

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

Viltu verða stílisti?
Nám í útlitsráðgjöf. The Academy of
Colour and Style - útlits-og förðunar-
skóli. Uppl. í síma 533 5101.

Ævar Friðriksson. Kenni allan daginn.
Toyota Avensis 2004. Tek í akstursmat
og hjálpa við endurtökupróf. S. 863
7493 og 557 2493.

Til sölu 2 ára blástursofn á vegg, hellu-
borð og vifta, erum að rífa niður eld-
húsinnr. ef einhver hefur áhuga. Uppl. í
síma 897 6507 og 565 3007.

Ertu að leita að ekta am-
erísku rúmi?

Rekkjan, Skipholti 35. Sími 588 1955.

2ja manna rauður svefnsófi frá Línunni,
utanmál 190x95. Verð 25 þ. Uppl. í s.
844 5670.

Til sölu antík sófasett 3+1+1+sófaborð.
Tilboð óskast. Sími 862 9529.

20% AFSLÁTTUR
Ragazzi fötin kominn. Róbert Bangsi
...og unglingarnir Hlíðasmára 12,
Hverafold 1-3 www.robertbangsi.is sími
555 6688.

Fiskabúr.is
Skrautfiskaverslun Trönuhrauni 10
Hafnarfirði. Opið mán-lau 14-19. S. 544
2050 www.fiskabur.is

2 Chihuahua stelpur til sölu. Ættbókar-
færðar og bólusettar. Uppl. í s. 697
7263 & 691 2396.

Paradise Passion
6 vikna Basset Hound hvolpar. Frábær
og yndisleg heimilisdýr. Allar uppl. um
tegundina á basset.is s. 567 0944 &
663 6342.

Hundabúr-Hundabæli.
30% afsl.

Nutró þurrfóður fyrir hunda og ketti í
hæsta gæðaflokki. Full búð af nýjum
vörum. 30% afsl. af öllu. Opið mán. til
föst. 10 til 18, laugard. 10 til 16, sunnd.
12 til 16. Tokyo Hjallahrauni 4. Hfj. S.
565 8444.

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

Yndislegan 4ra mánaða hvolp,
Labrador/Bordercollí vanntar að kom-
ast á gott heimili sem allra fyrst. Mjög
barngóður. Fæst gefins. Upplýsingar í
síma 692 2542.

Mig vantar hund fyrir litlu Chihuahua
tíkina mína. Uppl. í s. 551 3599.

Til gefins. 6 vikna hvolpur (hundur). 1/4
íslenskur 3/4 labrador. Upplýsingar í s.
899 0716.

Fallegur Chihuahua hvolpur til sölu,
með ættbók. Uppl. í s. 849 0540.

Til sölu 1 siamse 2 oriental kettlingar
ættbókafærðir og bólusettir. Uppl. í
síma 698 3486 og 587 7452

Mjög vel með farin eldhúsinnrétting til
sölu ásamt eldavél og háf. Sími 663
5325.

www.sportvorugerdin.is

Fyrir veiðimenn

Ýmislegt

Dýrahald

Barnavörur

Antík

Húsgögn

Heimilistæki

Ökukennsla

Kennsla

Fæðubótarefni

Heilsuvörur

Trésmíði

Rafvirkjun

Síldarveisla Sægreifans
hefst í dag!

Síldarveisla Sægreifans hefst í
dag, föstudaginn 4. Nóvember. Í
boði verða yfir 20 útfærslur af

síldarréttum ásamt öðru góðgæti.
Einnig verða til sýnis sögulegar
myndir tengdar síldarævintýrum

hér á landi. Þessi mikla ham-
ingjuveisla stendur yfir fram að

jólum. Verið velkomin!
Sægreifinn Verbúð 8, við smá-

bátahöfnina, s. 553 1500.

Skemmtanir

Spádómar

Nudd

Tölvur
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Þroskandi jólagjafir fyrir
unga sem aldna. 
Skolavorubudin.is 

Dagljósarlampar með
stækkunargleri, 20% af-
sláttur. 
Skilavorubudin.is

Tilbúnar jólaföndurpakkn-
ingar og nýjar föndurbækur. 
Skolavorubudin.is 

Eldsteiktir hamborgarar. 
Glóð-inn Hofsvallagötu 

Kjötið úr Gallerý-Kjöt, án
aukaefna. 
Glóð-inn

Reynsluaktu Mazda í dag.
Komdu í Brimborg,
Bíldshöfða.

Við erum Mazda.
Brimborg, öruggur stað-
ur til að vera á.

Himnaríki, 
Hafnafjarðaleikhúsið

Hamborgarabúllan allir
kátir
Hamborgara-
búlla_Tómasar

10_ár í Mörkinni.
Mörg góð tilboð.
Yfirhafnir í úrvali.
Topphúsið.

Kuldaskór
Dynjandi

Mazda er á öruggum
stað.
Brimborg, Bíldshöfða.

Glerlist.is
Gler_í_gegn

Atlantsolía
Ávalt ódýr.

Allt fyrir kaffistofuna.
Kerfi
564-1400

Ársalir Fasteignamiðlun,
www.arsalir.is

Ökunám í fjarnámi.
ekill.is

Húfur, vettlingar, treflar.
Skarthúsið.

Handklæðaofnar í miklu
úrvali.
Ofnasmiðja Reykjavíkur.

Villeroy&Boch hreinlætis-
tæki.
Baðheiamar Fosshálsi.

Veldu góða skó.
Iljaskinn Háaleitisbraut.

Þú finnur allt um Edduna
2005 á 
vísir.is

Rúðuvökvi 2,5 ltr_249 kr 
Olís

Nýjar vörur- 
Belladonna.

Ný skartgripasending.
Skarthúsið.

Ókeypis prjónaklúbbur
Tinna.is

Réttur dagsins hamborg-
arar 
Hamborgara-
búlla_Tómasar

Ný úlpusending. 
Laxdal Laugavegi.

Hljómsveitin Logar laugar-
dagskvöld.
Klúbburinn við 
Gullinbrú.

Baðkör í úrvali.
Baðheimar, Fosshálsi.

Gjafavörur fyrir jólin.
Gallerí húsgögn, 
Dalvegi 18

20% afsláttur af öllum
rúmfatnaði í dag.
Verið Glæsibæ.

Dúndur tilboðsdagar.
Stílistinn, Hveragerði

Tjöruhreinsir 1 ltr_398 kr. 
Olís

Bingó í kvöld.
Allir velkomnir.
Vinabær.

Úrval af sængurgjöfum.
Móðurást Hamraborg.

Kuldagallar
Dynjandi

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

Heildarlausnir í skrifstofu-
húsgögnum
Á. Guðmundsson, 
Bæjarlind, Kópavogi

Ársalir Fasteignamiðlun,
533-4200.

1 kíló belgískt konfekt
990 kr.
Vínberið, Laugavegi.

Hamborgarabúllan ásta-
kveðjur
Hamborgara-
búlla_Tómasar

Gerðu sjálfur þitt gæða-
vín.
Áman.

Brjóstagjafabolir og
brjóstagjafahaldarar,
persónuleg þjónusta.
Móðurást, mjaltavéla-
leiga, Hamraborg.

Rúðusköfur frá 223 kr.
Olís

Baðmottur, 50% afsláttur.
Baðheimar, Fosshálsi. 

Ódýra belgíska konfektið
komið.
Vínberið, Laugavegi.

Inniskór í úrvali.
Iljaskinn Háaleitisbraut.

Bingó í kvöld.
Vinabær.

Bingó í kvöld klukkan
19:15.
Vinabær, Skipholti 33

Hamborgarabúllan áfram
Ísland
Hamborgarbúll-
an_Tómasar

Frostlögur 1 ltr_499 kr.
Olís

Taktu þátt og kjóstu stutt-
mynd ársins á vísir.is og
þú gætir unnið
miða á Edduhátíðina. 
vísir.is

Allt til víngerðar.
Áman.

Pilgrim skartgripir. 
Skarthúsið.

Álfabikarinn.
Móðurást Hamraborg.

Gallery húsgögn, 
Dalvegi 18

Fjölbreytt úrval.
Gler_í_gegn. 

Vegas, skemmtilega öðru-
vísi.
Vegas

Taktu þátt í kosningu um
sjónvarpsmann ársins á vís-
ir.is og þú gætir unnið
miða á Edduhátíðina.
vísir.is

Tilboðsdagar út þessa
viku.
Stílistinn.is

Vegas, opið öll kvöld.
Vegas

Vegas! Nýtt, nýtt.
Vegas 550 5000

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

Kaupmannahöfn Vester-
brú

Stúdíó íbúð með húsgögnum, ADSL og
sjónvarpi. Til leigu í 2-3 mánuði. Fínn
startpakki fyrir þá sem vilja kynna sér
möguleika Kaupmannahafnar. copen-
hagen@simnet.is

2ja til 3ja herb. íbúð leigist með öllu
innbúi. Sérinngangur og sérþvottaað-
staða. Uppl. í s. 692 8248.

Rúmgóð 2 herb. íbúð til leigu nálægt
Kringlunni. Laus strax. Uppl. í síma 895
1028.

4 herbergja íbúð í 108 Rvk. til leigu í eitt
ár. Aðeins reglusamt og skilvíst fólk
kemur til greina. Uppl. í síma 866 0950.

Herb. til leigu í Hafn. m. aðg. að wc, eld-
húsi, baði og þv.vél. Uppl. í s. 823 6465.

Til leigu kjallaraherb. Kópavogsmegin í
fossvogsdal. Aðgangur að wc. s. 865
8424.

Ungt par óskar eftir íbúð miðsvæðis í
Reykjavík á viðráðanlegu verði. Reglu-
semi og skilvísum greiðslum heitið.
Einnig meðmæli ef óskað er. S. 661
2628.

Lítil fjölskylda er að flytja aftur á klak-
ann. Vantar 3ja herb. íbúð í Kópavogi.
Uppl. í s. 849 2460.

Þrjár 17-18 ára stelpur óska eftir 3-4
herbergja íbúð á höfuðborgarsvæðinu.
Uppl. í s. 848 5898 & 659 1917.

3ja herbergja íbúð óskast sem fyrst.
Reglusemi og skilvísum greiðslum heit-
ið. (greiðsluþjónusta). Meðmæli ef ósk-
að er. Uppl. í s. 660 7750.

Kennara kvk. vantar litla 2ja herbergja
íbúð miðsvæðis í Reykjavík. Sími 845
2149, Jóhanna.

Stúdíóíbúð óskast til leigu í Rvk. á verð-
bilinu 35-50 þús. Tímabundið til allt að
8 mán. án leigusamnings. Uppl. í s. 848
4941 & 691 1567.

Óska eftir 3ja-4ja herb íbúð. Á höfuð-
borgasvæði eða nágrenni. Uppl s. 478
2002

Skrifstofuherbergi til leigu í Ármúlan-
um. Góð aðstaða, hagstæð kjör. S. 899
3760.

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

Til leigu 27 fm bílskúrar. Heitt og kallt
vatn, hiti, 3ja fasa tengill. Hentar vel
sem geymsluhúsnæði eða sem vinnu-
aðstaða. Upplýsingar í síma 892 5829
og 697 9703

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

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

Vegna aukinna verkefna
Vantar okkur hæft kynningarfólk í
Reykjavík, Akureyri og á landsbyggðinni
strax til starfa. Mikilvægt að viðkomandi
hafi ánægju af samskiptum og sé áreið-
anlegur og stundvís. Snyrtimennska og
lífsgleði er áskilin. Fólk á aldrinum 25
og eldri sérstaklega velkomið. Áhuga-
samir hafi samband við Þórönnu Gunn-
arsdóttir hjá Kynningu ehf. í síma 586
9000 eða í GSM 869 1641. Einnig má
senda umsóknir á anna@kynning.is.

Kaffihús - Hafnafjörður
Veitingahúsið Café Aroma óskar eftir að
ráða starfsfólk á kvöld og helgarvaktir.
Nánari upplýsingar veitir Jón í s. 555
6996 & á www.aroma.is

Laghenta einstaklinga vantar til starfa á
hraðþjónustu Max1, Bíldshöfða Reykja-
vík. Áhugasamir leiti upplýsinga fyrir 8
nóvember í síma 515 7093 milli kl. 16-
17 virka daga.

Starfskraftur óskast í fullt starf. Æskilegt
að viðkomandi sé m.k 25 ára. Góð laun
í boði fyrir réttan aðila. Uppl. hjá
Stjörnusól Fjarðargötu 17, Hafn. S. 555
7272.

Bílstjóri
Óskum eftir að ráða traustan og

duglegan bílstjóra með meirapróf.
Uppl. í s. 863 2048.

Samlokugerð
Vantar fólk til starfa í samloku-
gerð, dagvinna eða vaktavinna.
Upplýsingar gefur verkstjóri á

staðnum.
Sómi ehf Gilsbúð 9, 210 Garða-

bæ.

Pizzubakara vantar.
Pizzubakara vantar á Mangó Pizzu
Grafarvogi. Góð laun í boði fyrir

rétt fólk.
Upplýsingar í staðnum eða í

síma 660 7750.

Afgreiðslufólk!
Afgreiðslufólk vantar á Mangó

grill, Grafarvogi.
Upplýsingar í síma 577 1800,

Anna.

Vörumeðhöndlun og
Merkingar

Hýsing-vöruhótel leitar að elju-
sömu og kraftmiklu starfsfólki í
vörumeðhöndlun og merkingar.
Hýsing er þjónustufyrirtæki fyrir

sérvöru sem veitir örugga og
fljóta þjónustu til viðskiptavina

sinna. Vinnutími er frá 8-17. Með
nýlegu bónuskerfi geta starfs-
menn náð allt að 20% launa-

hækkun á mánuði. Einnig getum
við bætt við okkur fólki í kvöld og

helgarvinnu í Nóvember. Um-
sækjendur þurfa að geta byrjað

strax.
Nánari upplýsingar veitir Júlí-

us Steinn Kristjánsson á
staðnum, að Skútuvogi 9, eða í

s. 530 5697.

Atvinna í boði

Gisting

Geymsluhúsnæði

Atvinnuhúsnæði

Húsnæði óskast

Húsnæði í boði

Ef þú hefur áhuga að slást í hóp blaðbera hafðu þá
endilega samband í síma 5858330. 
Okkur vantar blaðbera í eftirtalin hverfi: 

Á virkum dögum: 
101-21 Blómvallagata 

Brávallagata 
Hringbraut 
Ljósvallagata 
Ásvallagata 

101-22 Hávallagata 
Túngata 

101-24 Ránargata 
101-36 Vesturgata 
101-37 Hólavallagata 

Suðurgata 
Túngata 

101-38 Sólvallagata 
101-39 Bjarkargata 

Hringbraut 
Suðurgata 
Tjarnargata 

101-40 Bergþórugata 
Njálsgata 
Snorrabraut 

101-41 Bergþórugata 
Njálsgata 

101-43 Barónsstígur 
Egilsgata 
Leifsgata 
Þorfinnsgata 

101-44 Bræðraborgarstígur 
Drafnarstígur 

101-45 Blómvallagata 
Brávallagata 
Hofsvallagata 
Hringbraut 
Ásvallagata 

101-46 Baldursgata 
101-49 Aðalstræti 

Lækjargata 
Pósthússtræti 
Tryggvagata 

101-54 Baldursgata 
Spítalastígur 
Týsgata 
Óðinsgata 

101-56 Brekkustígur 
Holtsgata 
Sólvallagata 
Vesturvallagata 

101-58 Garðastræti 
104-03 Laugarásvegur 

Sunnuvegur 
104-07 Langholtsvegur 
104-20 Skeiðarvogur 
104-24 Skipasund 

Sæviðarsund 
105-01 Auðarstræti 

Bollagata 
Gunnarsbraut 
Guðrúnargata 
Miklabraut 
Snorrabraut 

105-02 Flókagata 
Hrefnugata 
Kjartansgata 

105-03 Grettisgata 
Karlagata 
Njálsgata 
Skarphéðinsgata 
Þverholt 

105-06 Hjálmholt 
Skipholt 
Vatnsholt 

105-07 Flókagata 
105-12 Langahlíð 

Skaftahlíð 
105-13 Reynihlíð 

Suðurhlíð 
Víðihlíð 

105-28 Hofteigur 
Laugateigur 

105-37 Bólstaðarhlíð 
Langahlíð 
Úthlíð 

105-40 Hamrahlíð 
Stigahlíð 

105-47 Flókagata 
Skeggjagata 

107-01 Hringbraut 
107-07 Birkimelur 

Reynimelur 
Víðimelur 

107-10 Fálkagata 
107-11 Fornhagi 

Hjarðarhagi 
107-13 Ægisíða 
107-14 Faxaskjól 

Sörlaskjól 
107-17 Kaplaskjólsvegur 

Nesvegur 
107-20 Boðagrandi 

Fjörugrandi 
Keilugrandi 

107-21 Aflagrandi 
107-22 Bárugrandi 

Flyðrugrandi 
Álagrandi 

107-23 Kaplaskjólsvegur 
Reynimelur 

107-25 Flyðrugrandi 
Meistaravellir 

107-30 Dunhagi 
Smyrilsvegur 
Þrastargata 

109-30 Hnjúkasel 
Hálsasel 

109-34 Jörfabakki 
Írabakki 

109-35 Seljabraut 
109-36 Jakasel 
110-17 Álakvísl 
111-21 Vesturberg 
112-09 Fannafold 
112-11 Logafold 
112-26 Dofraborgir 

Dvergaborgir 
Goðaborgir 

112-36 Bakkastaðir 
112-37 Bakkastaðir 

Barðastaðir 
113-02 Maríubaugur 
113-05 Ólafsgeisli 
113-08 Gvendargeisli 
170-09 Lindarbraut 

Vallarbraut 
200-07 Kópavogsbraut 

Þinghólsbraut 

200-08 Kársnesbraut 
200-11 Hraunbraut 

Kársnesbraut 
200-17 Hjallabrekka 

Nýbýlavegur 
200-48 Kársnesbraut 

Litlavör 
200-56 Þinghólsbraut 
200-57 Bakkabraut 

Hafnarbraut 
Vesturvör 

203-01 Andarhvarf 
Asparhvarf 
Ennishvarf o.fl.

203-02 Breiðahvarf 
Fannahvarf 
Fellahvarf 

210-02 Hegranes 
Tjaldanes 

210-04 Kríunes 
Súlunes 
Þernunes 

210-12 Iðnbúð 
Smiðsbúð 
Ásbúð 

210-15 Garðaflöt 
Smáraflöt 
Stekkjarflöt 

210-22 Holtsbúð 
210-25 Asparlundur 

Einilundur 
Hvannalundur 
Skógarlundur o.fl.

210-26 Dalsbyggð 
Hæðarbyggð 

210-28 Garðatorg 
Heiðarlundur 
Hofslundur 
Kirkjulundur 

210-32 Holtsbúð 
210-33 Ásbúð 
210-41 Engimýri 

Fífumýri 
Krókamýri 
Langamýri 

220-27 Háakinn 
Kaldakinn 
Stekkjarkinn 

220-32 Hamarsbraut 
Hellubraut 
Hlíðarbraut 
Holtsgata o.fl.

220-33 Hringbraut 
Strandgata 

220-34 Hringbraut 
Selvogsgata 

220-55 Suðurgata 
221-10 Berjahlíð 

Birkihlíð 
Bjarmahlíð 
Brekkuhlíð o.fl.

221-18 Blómvellir 
Burknavellir 

225-01 Blátún 
Hátún 
Skólatún 

225-05 Bjarnastaðavör 
Gerðakot 
Hákotsvör 
Litlabæjarvör o.fl.

225-07 Lambhagi 
Miðskógar 

225-11 Austurtún 
Smáratún 
Suðurtún 

230-01 Bragavellir 
Gígjuvellir 
Ránarvellir 
Sjafnarvellir 
Týsvellir o.fl.

230-10 Hringbraut 
Miðtún 
Sunnubraut 
Sóltún 
Tjarnargata o.fl.

230-11 Faxabraut 
Háholt 
Lyngholt 
Skólavegur 

230-13 Hafnargata 
Hringbraut 
Suðurgata 

230-14 Austurgata 
Framnesvegur 
Hrannargata 
Suðurgata 
Vatnsnesvegur 

230-16 Brekkubraut 
Mánagata 
Sólvallagata 
Vatnsnesvegur 
Ásabraut 

240-06 Arnarhraun 
Borgarhraun 
Leynisbraut 
Leynisbrún 
Staðarhraun 

245-01 Bjarmaland 
Brekkustígur 
Klapparstígur 
Miðnestorg 
Norðurgata 
Tjarnargata o.fl.

250-05 Garðaveg 
Garðbraut 
Melabraut 
Melteigur 
Nýjaland-Kríuland o.fl.

270-03 Barrholt 
Bergholt 
Njarðarholt 
Urðarholt o.fl.

270-06 Bjargartangi 
Borgartangi 
Bugðutangi 

270-07 Bjarkarholt 
Dalatangi 
Grundartangi 
Hlaðhamrar 

800-09 Háengi 
Háengi 6 
Starengi o.fl.

800-15 Birkivellir 
Hrísholt 
Merkiland o.fl.

AUGL†SINGASÍMI
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Ný Bónsuverslun.
Erum að opna nýja Bónusverslun í
Hafnarfirði og vantar fólk til afgreiðslu-
starfa á kassa og áfyllingar. Áhugasamir
geta sótt um á www.bonus.is eða í
versluninni í Hafnarfirði.

Nýtt viðskiptatækifæri. Viltu prufa eitt-
hvað nýtt? Ertu búinn að vera lengi að
leita að nýjua tækifæri? Viltu vera með
frá byrjun þá ferðu inn á www.sim-
net.is/okkarheimur og ég mun hafa
samband og kynna þetta fyrir þér

Frystihús í Hafnarfirði
Óskum eftir starfsfólki til starfa við
snyrtingu og pökkun á flökum. Uppl.
hjá verkstjóra í s. 565 0516.

Vantar starfskraft í afgreiðslu í sjoppu
með grilli. Svæði 110. Á kvöldin og um
helgar. Góð laun. S. 567 9999.

Bakaríið Hraunbergi 4 óskar eftir að
ráða starfskraft í ræstingar. Vinnutími ca
3 tímar á bilinu 13-18. Nánari uppl. í s.
897 8101 & 863 8009.

Sölumaður
Vantar sölumann í heildverslun tíma-
bundið til áramóta. Upplýsingar sendist
á tölvupóst audunn75@hotmail.com

Starfsmaður óskast nú þegar í hjól-
barðadeild Bræðranna Ormsson, Lág-
múla 9. Uppl. í síma 530 2846 og 899
2844.

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

Óskum eftir konum í næturklúbb á
aldrinum 20-35 ára. Uppl. í s. 868
6080.

Starfskraftur óskast á sólbaðsstofu.
Vinnutími 13-19 ekki yngri en 25 ára.
Uppl. í s. 567 8780.

Starfsfólk óskast í 100% vinnu og auka-
vinnu í sjoppu. Þarf að vera orðinn 18
ára. Uppl. í s. 661 4524 & 553 9522.

Ertu að leita að aukavinnu með skólan-
um, kvöld og helgarvinna. Ef þú hefur
áhuga hafðu þá samband í síma 846
2117.

Óska eftir vel launaðri aukavinnu frá 17
- 24 og eða helgar. Er 44 ára. S. 895
1423.

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

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

Einkamál

Aron, baron, ceron, daron, tharon,
eron, faron, garon, haron, iron,

jaron, karon, laron, laggo, gaggo,
garðó, gróðró, halló, seljó, mento,

verzló, fiskó, enska, franska,
spænska, grænka, kingska, latína,

innska, finnska, gæska, laxa,
Valkveðja

Árni B. stúd.is

Ýmislegt

Tilkynningar

Atvinna óskast

Leikskólinn Áltfaborg,
Safamýri 32, 108 Rvk.
Óskum eftir leikskólakenn-

ara/leiðbeinanda í 100% störf.
Upplýsingar gefur Kolbrún Vig-
fúsdóttir leikskólastjóri í síma

581 2488 & 695 9833.

Járniðnaðarmenn
Óskum eftir að ráða vélvirkja,

járniðnaðarmenn, nema.
Upplýsingar í síma 896 2336 &

896 2335.

energia óskar eftir
Starskröftum í eftirtalin störf:

Vaktstjóra, þjóna/þjónustufólk í
sal, matreiðslumenn/nema og
uppvask. Í boði fyrir rétta aðila
eru bæði 100% störf og hluta-

störf.
Upplýsingar í s. 864 6600 &

896 4000 eða senda á
energia@energia.is.

Kentucky Fried Chicken
Faxafeni

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

Góð laun í boði fyrir rétta fólkið. .
Umsóknareyðublöð á staðnum.

KFC.
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– stærsti fjölmiðillinn

LEITIN HEFST HÉR!

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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Reykjavíkurborg
Skipulags- og byggingarsvið

Auglýsing um nýtt 
deiliskipulag í Reykjavík

Í samræmi við 25. gr. skipulags- og byggingar-
laga nr. 73/1997, með síðari breytingum, er hér
með auglýst tillaga að nýju deiliskipulagi í
Reykjavík. 

Reitur 1.254 – Melar.
Tillaga að deiliskipulagi reits 1.254 Melar sem
afmarkast af Hofsvallagötu, Hagamel 42 til og
með 52 og Reynimel 57 til og með 68. Innan
reits eru einnig hús við Grenimel 39 til og með 49.
Tillagan gerir ráð fyrir m.a að byggja megi við
Grenimel 46 og Reynimel 66 innan bygginga-
reits eða ný hús byggð innan byggingareits
verði gömlu húsin rifin, gæta skal vel að
samræmi og er mikilvægt að nýbyggingar falli
vel að umhverfinu og þeirri byggð sem fyrir er.
Á öðrum lóðum þar sem nýtingarhlutfall er
innan við 0,75 er heimilt að byggja litlar við-
byggingar í samræmi við byggingarstíl hús-
anna og loka svölum með gleri. Á lóðinni að
Hagamel 42 er ekki bílgeymsla og verður gert
ráð fyrir byggingareit fyrir bílgeymslu. Einnig
má byggja litlar geymslur á baklóðum allt að
5m2 og 2,50m á hæð. Um nánari útfærslur er
vísað til greinargerðar og lýsingar á uppdrætti.
Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Tillagan liggur frammi í upplýsingaskála
skipulags- og byggingarsviðs Reykjavíkur-
borgar í Borgartúni 3, 1. hæð, virka daga kl.
8:20 – 16:15, frá 4. nóvember til og með 16.
desember 2005. Einnig má sjá tillöguna á
heimasíðu sviðsins, www.skipbygg.is. Eru þeir
sem telja sig eiga hagsmuna að gæta hvattir til
að kynna sér tillöguna. Ábendingum og
athugasemdum við tillöguna skal skila skrif-
lega eða á netfangið skipulag@rvk.is, til skipu-
lags- og byggingarsviðs (merkt skipulags-
fulltrúa) eigi síðar en  16. desember 2005.
Þeir sem eigi gera athugasemdir innan
tilskilins frests, teljast samþykkja tillöguna. 

Reykjavík, 4. nóvember 2005 
Skipulagsfulltrúi Reykjavíkur

TILKYNNINGAR

Heimsókn frá Færeyum
Um helgina er færeyskur prestur, Jógvan Fríðriksson og 
sönghópur í heimsókn í Færeyska Sjómannaheimilinu.

Í þessu sambandi verður samkoma föstudaginn kl. 20.30.
Laugardaginn kl. 20.30 verður kvöldvaka.

Sunnudaginn kl. 15.00 verður guðsþjónusta í Háteigskirkju.
Jógvan Fríðriksson prédikar. 

Boðið verður kaffi í Sjómannaheimilinu á eftir.

Allir eru hjartanlega velkomnir.
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KÓPAVOGSBÆR

Auglýsing um afgreiðslu bæjarstjórnar Kópavogs á
auglýstri tillögu að breyttu aðalskipulagi.

Í samræmi við 3. mgr. 18. gr. skipulags- og byggingarlaga nr. 73/1997, með síðari breyt-
ingum, er hér með auglýst afgreiðsla bæjarstjórnar Kópavogs á eftirfarandi tillögu:

Kópavogstún. Breytt aðalskipulag.
Á fundi bæjarstjórnar Kópavogs 11. október 2005 var lögð
fram til síðari umræðu tillaga Bæjarskipulags að breyttu Að-
alskipulagi Kópavogs 2000-2012. Skipulagssvæðið af-
markast af Urðarbraut í vestur, Kópavogsbraut í norður,
Hafnarfjarðarvegi í austur og Kópavogi til suðurs. Í breyting-
unni felst að svæði fyrir þjónustustofnanir verður íbúðar-
svæði og opin svæði. Mörk bæjarverndar á svæðinu norð-
an gamla Kópavogsbæjarins breytist á þann hátt að opið
svæði með bæjarvernd, um 3.500 m2 að flatarmáli, víkur
fyrir blandaðri landnotkun (þjónustu og opnu svæði til sér-
stakra nota). Aðkoma verður frá Urðarbraut og Kópavogs-
braut. Gert er ráð fyrir nýju hringtorgi á Kópavogsbraut
norðan Sunnuhlíðar og breytingu á vegtengingu að hring-
torgi á Digranesvegi í miðbæ Kópavogs með akreinum
bæði til suðurs og norðurs. Gert er ráð fyrir nýjum aðal-
göngustígum um miðbik svæðisins. Breytingin er sett fram
á uppdrætti í mkv. 1:10.000 ásamt greinargerð dags. í apr-
íl 2005. Hin auglýsta tillaga að breyttu aðalskipulagi Kópa-
vogstúns náði til um 14 ha lands (svæði undir bæjarvernd
undanskilið) og á því var í tillögunni gert ráð fyrir að byggð-
ar yrðu alls 325 íbúðir í einbýlishúsum, parhúsum og fjöl-
býlishúsum auk 57 þjónustuíbúða. Var þéttleiki byggðarinn-
ar áætlaður 23-27 íbúðir á ha og fyrirhugaður íbúafjöldi lið-
lega 1000. Tillagan var auglýst í samræmi við 18. gr. skipu-
lags- og byggingarlaga nr. 73/1997 frá 13. júlí til 10. ágúst
2005 með athugasemdafresti til 24. ágúst 2005. Athuga-
semdir og ábendingar bárust. Tillagan var lögð fram að nýju
í skipulagsnefnd 4. október 2005 ásamt þeim athugasemd-
um og ábendingum er bárust á kynningartíma og umsögn
Bæjarskipulags um framangreindar athugasemdir og
ábendingar. Er umsögnin dags. 4. október 2005. Á fundi
nefndarinnar var jafnframt lögð fram sameiginleg yfirlýsing
Landspítala – háskólasjúkarahúss og Kópavogsbæjar dags.
4. október 2005. Í yfirlýsingunni kemur m.a. fram að aðilar
eru í sameiningu að fara yfir núverandi starfsemi LSH á
Kópavogstúni. Meðal þess sem rætt hefur verið er nýting

aðliggjandi lóða Kópavogsbæjar og eru aðilar sammála um
að unnið verði áfram að skipulagi á þessu svæði á grund-
velli þess ramma sem settur hefur verið og að líknarstarf-
semi LSH verði áfram staðsett á Kópavogstúni í núverandi
húsnæði. Í niðurlagi yfirlýsingarinnar segir að stefnt sé að
ljúka ìviðræðunum og skipulagsvinnu á næstu mánuðum
með niðurstöðu sem báðir aðilar geta sætt sig viðî. Skipu-
lagsnefnd samþykkti með tilvísan í yfirlýsinguna að fresta
skipulagi á ìmiðjusvæðiî Kópavogstúns. Frestunin nær til
4.3 ha lands þar sem fyrirhugaðar voru 122 íbúðir í fjölbýli
og 6 einbýlishús eða samtals 128 íbúðir af þeim 325 íbúð-
um auk 57 þjónustuíbúða sem fyrirhugaðar voru á skipu-
lagssvæðinu. Á því svæði sem aðalskipulagsbreytingin nær
til og hér um ræðir er áætlað að verði samtals 197 nýjar
íbúðir auk 57 nýrra þjónustuíbúða. Miðað við um 10 ha ný-
byggingarsvæði (14,0 ha – 4,3 ha sem frestunin nær til)
verður þéttleiki byggðarinnar um 20 íbúðir á ha (25 íbúðir
á ha ef þjónustuíbúðirnar eru meðtaldar). Áætlaður íbúa-
fjöldi á svæðinu miðað við 3 íbúa á íbúð og 1,5 íbúa í þjón-
ustuíbúð er um 690 íbúar. Tillagan var samþykkt eins og að
ofan greinir 11. október 2005 með áorðnum breytingum
ásamt umsögn Bæjarskipulags um framkomnar athuga-
semdir og ábendingar. Bæjaryfirvöld hafa sent þeim er at-
hugasemdir gerðu umsögn sína. Aðalskipulagsbreytingin
hefur verið send Skipulagsstofnun sem gerir tillögu til um-
hverfisráðherra um afgreiðslu. 

Nánari upplýsingar eða gögn um ofangreinda skipulagsá-
ætlun og afgreiðslu hennar er hægt að nálgast á Bæjar-
skipulagi Kópavogs, Fannborg 6, 200 Kópavogi, milli kl.
8:00 og 16:00 mánudaga til fimmtudaga og á föstudögum
frá 8:00 til 14:00.

Skipulagsstjóri Kópavogs.

TILKYNNINGAR

SÍMI 533 4040
FAX 533 4041
OPIÐ MÁN.-FIM. 9-18 OG FÖS. 9-17
Dan V.S. Wiium hdl., l gg. fasteignasali

Ármúli 21, Reykjavík • kjoreign@kjoreign.is • www.kjoreign.is

T R A U S T O G Ö R U G G Þ J Ó N U S TA

Reisulegt
endaraðhús
með sérstæðum
38.0 fm bílskúr.
Húsið er 214,6
fm. Alls 252,6
fm

Í kjallara er sér inngangur og möguleiki á sér íbúð.
Staðsetning hússins er einstaklega góð, gróinn og
skjólsæll staður.  Verð 55,5 millj. 

LAUGALÆKUR - BÍLSKÚR

Tveggja hæða
hús á frábærum
stað í kópavogs-
dalnum. Stærð
206,4 fm. Skiptist
í tvær stofur, 3 -
4 herbergi, tvö

baðherbergi, eldhús, þvottahús og innb.bískúr.
Góður og skjólsæll staður. Þaksvalir og sólpallur.
Stutt í alla þjónustu og skóla.  LAUST FLJÓTLEGA. 

LINDASMÁRI - ENDARAÐHÚS

Rúmgóð og falleg
5 herb. horníbúð
um 123 fm. á
1.hæð í lyftuhúsi
ásamt stæði í
sameiginlegri bíl-
geymslu. Fjögur

svefnherbergi. Góðar innréttingar. 
GLÆSILEGT ÚTSÝNI.

HAMRABORG - ÚTSÝNI

HÖRÐALAND
Glæsileg og
mikið endur-
nýjuð 4ra herb.
endaíbúð á
efstuhæð í litlu
fjölbýli á falleg-
um og rólegum

stað. Eldhús með nýlegum ljósum viðarinnrétt-
ingum. Fallegt útsýni. Suður svalir. Hús og
sameign í góðu ástandi. Verð: 22,8 millj.

Ólafur Guðmundsson
Sölumaður Simi: 8964090

Kristinn Valur Wiium
Sölumaður Simi: 8966913
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Dan V.S. Wiium hdl., l gg. fasteignasali

Ármúli 21, Reykjavík • kjoreign@kjoreign.is • www.kjoreign.is

T R A U S T O G Ö R U G G Þ J Ó N U S TA

VANTAR-VANTAR:
Fasteignasölunni KJöreign hefur verið
falið að auglýsa eftir 2ja herb. íbúðum í fjöl-
býlishúsum. Um er að ræða ákveðna og fjár-
sterka kaupendur. 

Hafið samband við sölumenn Kjöreignar. 
sími - 533-4040

Ólafur Guðmundsson
Sölumaður Simi: 8964090

Kristinn Valur Wiium
Sölumaður Simi: 8966913

Atvinnu-húsnæði til leigu
100-170 m2 til leigu í húsnæði Baðhússins. 

Brautarholti 20. 105 Rvk.

Hentar vel fyrir t.d. hárgreiðslustofu.
Nánari upplýsingar veitir

Berglind Halldórsd á berglind@isf.is



















































VIÐ TÆKIÐ Bergsteinn Sigurðsson er bara nokkuð sáttur við íslenskt sjónvarp.

17.05 Leiðarljós 17.50 Táknmálsfréttir 18.00
Tobbi tvisvar (10:26) 18.25 Villt dýr (10:26) 

SKJÁREINN

12.45 Í fínu formi 2005 13.00 George Lopez
(6:24) 13.30 Night Court (9:13) 13.55 Fresh
Prince of Bel Air (7:25) 14.20 Punk'd (5:8)
(e) 14.45 Apprentice 3, The (1:18) 16.00
Barnatími Stöðvar 2 17.45 Bold and the
Beautiful 18.05 Neighbours

SJÓNVARPIÐ

22.25

SASS

▼

Bíó

21.35

LISTEN UP 

▼

Gaman

22.00

THE YES MEN

▼

Heimildarmynd

20.35

CHARMED

▼

Drama

20.00

MOTORWORLD 

▼

íþróttir

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 
20.00 Arrested Development (13:22) (Tómir

asnar)
20.30 Idol – Stjörnuleit 3 (6:45) (Niðurskurð-

ur) Nú liggur leiðin í Salinn í Kópavogi
þar sem dómnefndin fær það vanda-
sama verk að skera niður hóp kepp-
enda í 35 sem áfram komast. 2005.

21.35 Listen Up (3:22) (Takið eftir) Nýir
gamanþættir með hinum eina sanna
George úr Seinfeld í aðalhlutverki,
leikaranum hársnauða, Jason Alexand-
er. 

22.00 Blue Collar TV (12:32) (Grínsmiðjan)
22.25 Nine Lives (Níu líf) Gráglettin og

spennandi hasarmynd með Wesley
Snipes úr Blade.

0.05 American Wedding (Bönnuð börnum)
1.45 Beverly Hills Cop 2 (Bönnuð börnum)
3.25 Equilibrium (Stranglega bönnuð börn-
um) 5.10 Strákarnir 5.40 Fréttir og Ísland í
dag 6.45 Tónlistarmyndbönd frá Popp TíVí 

0.15 Dómsdagur nú (b.i. 16) 3.30 Útvarps-
fréttir í dagskrárlok 

18.30 Ungar ofurhetjur (24:26) 
19.00 Fréttir, íþróttir og veður 
19.35 Kastljós
20.10 Latibær
20.40 Litli gíslinn (Little Miss Marker) Banda-

rísk gamanmynd frá 1980 um veð-
mangara sem tekur dóttur fjárhættu-
spilara í pant og situr uppi með hana. 

22.25 Meistaraþjófarnir (Sass) Þýsk glæpa-
mynd frá 2001 um bræðurna Franz og
Erich Sass, alræmda innbrotsþjófa í
Berlín á þriðja og fjórða áratug síð-
ustu aldar. Leikstjóri er Carlo Rola og
meðal leikenda eru Ben Becker,
Jürgen Vogel, Henry Hübchen, Frank
Sieckel og Karin Baal. Atriði í mynd-
inni eru ekki við hæfi barna. 

23.25 Weeds (5:10) 23.55 HEX (5:19) 0.40
David Letterman 1.25 David Letterman 

18.30 Fréttir Stöðvar 2 
19.00 Laguna Beach (5:11) 
19.30 Idol extra 2005/2006 Idol prufurnar eru

á fullu á Egilsstöðum.
20.30 Joan Of Arcadia (18:23) 
21.15 Tru Calling (19:20) 

22.00 The Yes Men Bráðfyndin, hárbeitt og
fróðleg heimildarmynd um lítinn hóp
hrekkjalóma/hugsjónamanna sem við
fylgjumst með á ferðalagi um heiminn
í nafni The World Trade Organization,
stofnunar sem þeir tengjast í raun og
veru ekki neitt. Í nafni stofnunarinnar
koma þeir hins vegar fram í fjölmiðl-
um með fáránlegan málatilbúning og
halda hneykslanlega fyrirlestra án
þess að nokkurn mann gruni neitt.
2003. 

23.00 Battlestar Galactica 23.45 Íslenski
bachelorinn (e) 0.40 Silvía Nótt (e) 1.05 Tvö-
faldur Jay Leno (e) 2.35 Óstöðvandi tónlist 

19.20 Þak yfir höfuðið Umsjón hefur Hlynur
Sigurðsson.

19.30 The King of Queens (e) Bandarískir
gamanþættir.

20.00 Spurningaþátturinn Spark 
20.35 Charmed Bandarískir þættir um þrjár

fagrar og kyngimagnaðar örlaganornir.
Piper langar í venjulegt líf með Wyatt
og Phoebe langar til þess að vera
með sinn eigin rabbþátt.

21.20 Complete Savages 
21.45 Ripley's Believe it or not! Í þáttunum er

farið um heim allan, rætt við og fjall-
að um óvenjulegar aðstæður, sér-
kennilega einstaklinga og furðuleg
fyrirbæri.

22.30 Dirty Sanchez Í þættinum kynnumst
við nýjum fleti á því hvað sársauki
getur verið.

17.25 Cheers 17.50 Upphitun 18.20 Íslenski
bachelorinn (e) 

6.00 Tempo 8.00 Með allt á hreinu 10.00
Interstate 60 12.00 Double Bill 14.00 Með
allt á hreinu 16.00 Interstate 60 18.00 Dou-
ble Bill 20.00 Tempo Spennumynd með róm-
antísku ívafi. 22.00 Charlie's Angels: Full Throttle
(B. börnum) 0.00 Confidence (Str. b. börnum)
2.00 The North Hollywood Shoot-Out (Str. b. börn-
um) 4.00 Charlie's Angels: Full Throttle (B. börnum)

OMEGA E! ENTERTAINMENT

12.00 The E! True Hollywood Story 13.00 E! News 13.30
Gastineau Girls 14.00 101 Juiciest Hollywood Hookups 15.00
101 Juiciest Hollywood Hookups 16.00 101 Juiciest Hollywood
Hookups17.00101 Juiciest Hollywood Hookups 18.00Kill Rea-
lity 19.00 E! News 19.30 The Soup UK 20.00 The E! True
Hollywood Story 21.00 101 Juiciest Hollywood Hookups 22.00
Rich Kids: Cattle Drive 23.00 Wild On Tara 23.30 Wild On Tara
0.00 E! News 0.30 The Soup UK 1.00 Rich Kids: Cattle Drive 

AKSJÓN

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

7.00 Olíssport 7.30 Olíssport 8.00 Olíssport
8.30 Olíssport 

23.45 NBA TV Daily 2005/2006 1.45 A1
Grand Prix 2.55 A1 Grand Prix 

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

19.00 Gillette-sportpakkinn Íþróttir í lofti, láði
og legi.

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

20.00 Motorworld Kraftmikill þáttur um allt
það nýjasta í heimi akstursíþrótta.
Rallíbílar,kappakstursbílar, vélhjól og
ótal margt fleira. 

20.30 UEFA Champions League (Meistaradeild
Evrópu fréttaþáttur)

21.00 And They Walked Away (Sloppið
naumlega)

22.15 World Series of Poker (HM í póker)
Slyngustu fjárhættuspilarar veraldar
mæta til leiks á HM í póker.

18.00 Olíssport 

STÖÐ 2 BÍÓ

Í hvaða kvikmynd hljómaði þessi setning:

ÚR BÍÓHEIMUM

Svar:
Steve McCroskey úr kvikmyndinni
Airplane! árið 1980

„Looks like I picked the wrong week to quit
amphetamines“

Sú var tíðin að Skjár einn var fersk
sjónvarpsstöð og skemmtileg, stútfull
af spræku fólki sem fékk að rasa út,
stjórnendum var róterað á milli þátta
og Egill Helgason stjórnaði unglinga-
þætti í hiphop-múnderingu (og leið vel í
henni ef ég man rétt). Jú, vissulega var
margt amatörslegt og klossað en auð-
velt að fyrirgefa það því gleðin var svo
mikil og bráðsmitandi. Það stirndi af
Skjá einum um aldamótin. 

Svo fór allt á versta veg. Skjár einn
staðnaði. Þættirnir sem voru nýir og
ferskir fyrir hálfum áratug eru það
ekki lengur og því líka takmörk sett
hversu mörg afbrigði af CSI eða Law
and order má þola. Úff. Á Skjá einum
þurfa menn að hugsa sinn gang. 

Sjónvarpsstöðin Sirkus á
víst að höfða til sama mark-
hóps og Skjár einn enda er
að mörgu leyti á þeim
áþekkur bragur. Sirkus
gekk hins vegar ekki nógu
langt. Í stað þess að taka
upp þráðinn þar sem Skjár
einn fór að dala og gera
þetta almennilega var
ákveðið að stæla samkeppn-
isaðilann í núverandi
ástandi. Afraksturinn er út-
vötnuð eftirlíking af staðn-
aðri stöð. Á Sirkus hafa
verið sýndir með óáhugaverðari þátt-
um sem birst hafa í íslensku sjónvarpi
og er þar af nógu að taka. 

En að öðru. Þegar strák-
arnir í 70 mínútum voru
shanghæjaðir af Popptíví
yfir á Stöð tvö fékk ég á til-
finninguna að það væri upp-
hafið að endalokunum hjá
þeim. Það virðist því miður
vera að rætast og hug-
myndirnar að komast í þrot.
Ef ég sé enn eitt innslagið
sem felur í sér að Strákarn-
ir spígspora um fáklæddir
eða naktir verð ég ekki
gerður ábyrgur gjörða
minna. Kalli gæti dottið af

þakinu.
En svona almennt er ég bara nokkuð

sáttur við sjónvarpsdagskrána. 

Dagskrá allan sólarhringinn.
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Sta›na›ur skjár og flunnur sirkus

ENSKI BOLTINN

▼

▼

▼

▼

14.00 WBA – Newcastle frá 30.10 16.00 Middles-
brough – Man. Utd frá 29.10 18.00 Að leikslokum
(e)

19.00 Upphitun
19.30 Spurningaþátturinn Spark (e) 
20.00 Spurningaþátturinn Spark 
20.30 Stuðningsmannaþátturinn „Liðið mitt“ (e) 
21.30 Upphitun (e)
22.00 Að leikslokum (e) 

23.00 Stuðningsmannaþátturinn „Liðið mitt“ (e)
0.00 Upphitun (e) 0.30 Tottenham – Arsenal frá
29.10 2.30 Dagskrárlok

▼

STRÁKARNIR Hverjir skyldu
skemmta sér meira yfir þætt-
inum, þeir eða áhorfendur?



FÖSTUDAGUR 4. nóvember 2005 53

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 12.50 Dánarfregnir
13.00 Vítt og breitt 14.03 Útvarpssagan 14.30
Miðdegistónar  15.03 Uppá teningnum 16.13
Fimm fjórðu 17.03 Víðsjá 18.00 Fréttir 

18.25 Spegillinn 19.00 Lög unga fólksins
19.30 Heimsókn 20.30 Kvöldtónar 21.00
Drengur verður skáld 21.55 Orð kvöldsins
22.15 Pipar og salt 23.00 Kvöldgestir 

0.10 Útvarpað á samtengdum rásum

5.00 Reykjavík Síðdegis. 7.00 Ísland Í Bítið
9.00 Ívar Guðmundsson 

12.00 Hádegisfréttir 12.20 Óskalagahádegi
Bylgjunnar 13.00 Bjarni Arason 16.00 Reykja-
vík Síðdegis 

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

16.00 Fréttir 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 Popp og ról  

22.10 Næturvaktin 0.00 Fréttir 

FM 95,7 Effemm / Zúúber tónlistarstöðin

FM 102,2 Útvarp Latibær / Fjölskyldu útvarp

FM 102,9 Lindin / Kristilegt efni

FM 96,7 Létt / Tónlist og afþreying

FM 105,5 Útvarp Boðun / Kristilegt efni

FM 89,5 Kiss / Nýja bítið í bænum

FM 88,5 XA-Radíó / 12 spora efni

FM 91,9 XFM / Tónlist og afþreying

FM 104,5 Radíó Reykjavík / Tónlist og afþreying

6.05 Árla dags 6.50 Bæn 7.30 Morgunvaktin
9.05 Óskastundin 9.50 Leikfimi 10.13 Sagna-
slóð 11.03 Samfélagið í nærmynd 12.00
Fréttayfirlit 12.03 Hádegisútvarp

TALSTÖÐIN FM 90,9

12.25 Fréttaviðtalið. 13.10 Birta 14.10
Hrafnaþing 15.10 Síðdegisþáttur Fréttastöðv-
arinnar 17.59 Á kassanum. Illugi Jökulsson.
18.30 Fréttir Stöðvar 2 19.00 Ísland í dag 

19.30 Morgunútvarpið e. 20.30 Allt og sumt
e. 21.30 Á kassanum e. 22.00 Fréttir Stöðvar
2 og Ísland í dag e. 0.30 Hrafnaþing e. 

1.15 Birta e. 2.00 Fréttaviðtalið e. 

6.58 Ísland í bítið. Samsent með Stöð 2
9.10 Allt og sumt   

6.05 Einn og hálfur Magnúsi R. Einarssyni
7.30 Morgunvaktin 8.30 Einn og hálfur með
Gesti Einari 10.03 Brot úr degi 12.03 Hádeg-
isútvarp 12.20 Hádegisfréttir 12.45 Poppland 

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

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

Illræmdir bifvélavirkjar

VIÐ MÆLUM MEÐ...

Sjónvarpið kl. 22.25
»

SKY NEWS
Fréttir allan sólarhringinn.

CNN INTERNATIONAL
Fréttir allan sólarhringinn.

FOX NEWS
Fréttir allan sólarhringinn.

EUROSPORT
12.30 Football: UEFA Champions League 13.30 Football: UEFA Champions
League 14.30 Bowls: International Open United Kingdom 16.00 Tennis: WTA
Tournament Philadelphia 19.00 Football: Top 24 Clubs 19.30 Football: UEFA
Champions League 21.00 Strongest Man: Olympic Team Hungary 22.00
Xtreme Sports: Yoz Xtreme 22.30 Xtreme Sports: Xgames 05 23.30 News:
Eurosportnews Report 23.45 Football: Top 24 Clubs 0.15 News: Eurosport-
news Report

BBC PRIME
12.00To the Manor Born 12.30Dad's Army 13.00Two Thousand Acres of Sky
14.00 Teletubbies Everywhere 14.10 Little Robots 14.20 Andy Pandy 14.25
William's Wish Wellingtons 14.30 Boogie Beebies 14.45 Fimbles15.05 Tikka-
billa15.3550/5016.00The Life Laundry 16.30Ready Steady Cook 17.15The
Weakest Link 18.00 Holby City 19.00 The Life of Mammals 20.00 French and
Saunders 20.30 Manchild 21.00 Knowing Me, Knowing You... With Alan
Partridge 21.30 Crime and Punishment 23.00 The Scold's Bridle 0.00 Well-
ington: the Iron Duke 1.00 The Lost Liner and the Empire's Gold 2.00 Suenos
World Spanish

NATIONAL GEOGRAPHIC
12.00 Seconds From Disaster 13.00 Legends of The Ice World 14.00 When
Expeditions Go Wrong 15.00 Storm Stories 15.30 Storm Stories 16.00 Er-
uption At Pinatubo 17.00 Seconds From Disaster 18.00 Explorations 18.30
Demolition Squad 19.00 Sea of Snakes 20.00 When Expeditions Go Wrong
21.00 Howard Hughes – The Real Aviator 22.00 The Body Hunters 23.00 Air
Crash Investigation 0.00 Howard Hughes – The Real Aviator 1.00 Explorations
1.30 Demolition Squad

ANIMAL PLANET 
12.00 Meerkat Manor 12.30 Monkey Business 13.00 Big Cat Diary 13.30
Predator's Prey 14.00 Living with Wolves 15.00 Animal Cops Detroit 16.00 Pet
Rescue16.30 Wildlife SOS 17.00 Amazing Animal Videos 17.30 Big Cat Diary
18.00 Meerkat Manor 18.30 Monkey Business 19.00 Animals A-Z 19.30
Predator's Prey 20.00 Animal Precinct 21.00 Miami Animal Police 22.00
Meerkat Manor 22.30 Monkey Business 23.00 Venom ER 0.00 Pet Rescue
0.30 Wildlife SOS 1.00 Animal Precinct 

DISCOVERY 
12.05 Anatomy of a Blackout 13.00 Rex Hunt Fishing Adventures 13.30 Lake
Escapes 14.00 Extreme Engineering 15.00 Extreme Machines 16.00
Scrapheap Challenge 17.00 Thunder Races 18.00 American Chopper 19.00
Mythbusters 20.00 Brainiac 21.00 Biker Build-Off 22.00 Spy 23.00 Myt-
hbusters0.00 Forensic Detectives 1.00 FBI Files 

MTV
11.00 Mtv Europe Music Awards 2005 14.00 Wishlist15.00 Trl 16.00 Dismis-
sed16.30 Just See Mtv 17.30 Mtv Out Takes 18.00 Dance Floor Chart 19.00
Punk'd19.30 Viva LA Bam 20.00 Wild Boyz 20.30 The Osbournes 21.00 Top
10 AT Ten – Diddy 22.00 I Want A Famous Face 22.30Wonder Showzen 23.00
Partyzone

VH1
12.00 So 80s 12.30 VH1 Hits 15.00 VH1 Weekly Album Charts 16.00 So 80s
17.00 VH1's Viewers Jukebox 18.00 Smells Like the 90's 19.00 VH1 Classic
19.30 MTV at the Movies 20.00 The Greatest 22.00 Friday Rock Videos 0.30
Flipside1.00 Chill Out 1.30 VH1 Hits 

CLUB
11.50 Awesome Interiors 12.20 Innertainment 12.45 Come! See! Buy! 13.10
Crimes of Fashion 13.35 Arresting Design 14.00 Staying in Style 14.30 The
Review15.00Girls Behaving Badly 15.25The Villa 16.10The Roseanne Show
17.00Yoga Zone 17.25The Method 17.50Hollywood One on One 18.15The
Review 18.40 Girls Behaving Badly 19.05 It's a Girl Thing 19.30 Lofty Ideas
20.00 Arresting Design 20.25 Single Girls 21.15 Sextacy 22.10 Ex-Rated
22.35 Sex and the Settee 23.00 Cheaters0.00 Simply Indian 0.30 City Hospi-
tal1.25 Girls Behaving Badly 1.50 Completely Hammered 

CARTOON NETWORK 
12.00Cow and Chicken 12.30Sheep in the Big City 13.00Dexter's Laboratory
13.30The Powerpuff Girls 14.00Pet Alien 14.30Ed, Edd n Eddy 15.00Teena-
ge Mutant Ninja Turtles 15.30Battle B-Daman 16.00Hi Hi Puffy AmiYumi 16.30
Atomic Betty 17.00 Foster's Home for Imaginary Friends 17.30 Looney Tunes
18.00Duck Dodgers in the 24 1/2 Century 18.30Charlie Brown Specials 19.00
What's New Scooby-Doo? 19.30 Tom and Jerry 20.00 The Flintstones 20.30
Looney Tunes 21.00 Dastardly & Muttley in Their Flying Machines 21.30 Scoo-
by-Doo22.00 Tom and Jerry 23.00 Dexter's Laboratory 23.30 The Powerpuff
Girls0.00 Johnny Bravo 0.30 Ed, Edd n Eddy 1.00 Skipper & Skeeto 

JETIX
11.50 Braceface 12.20 Jacob two-two 12.50 So Little Time 13.20
Goosebumps 13.50 Black Hole High 14.15 Spider-Man 14.40 Moville My-
steries15.05 Digimon II 15.30 Totally Spies 16.00 W.I.T.C.H. 16.30 Sonic X 

MGM
11.45 Rage 13.25 Namu, The Killer Whale 14.55 Alias Jesse James 16.30
Land of Doom 18.00 Sins OF The Father 19.35 The Little Death 21.05 Devil's
Brigade23.15 Vietnam Texas 0.45 Sonny Boy 

TCM
20.00 The Sunshine Boys 21.50 Brass Target 23.40 The Appointment 1.35
Border Incident 3.15 The Conspirators

HALLMARK
12.00 Gentle Ben: Black Gold 13.45 Voyage of the Unicorn 15.15 Not Just
Another Affair 17.00 Alice Through the Looking Glass 18.30 McLeod's
Daughters 19.15 Love Songs 21.00 Within These Walls 22.30 Lonesome
Dove: The Series 23.15 Stranger in Town 1.00 Within These Walls 

BBC FOOD
12.00 Wild and Fresh 12.30 Ching's Kitchen 13.00 Secret Recipes 13.30 A
Cook's Tour 14.00 Made to Order 14.30 United States of Reza 15.00 Off the
Menu 15.30 Deck Dates 16.00 Soul Food 16.30 Masterchef Goes Large
17.00 Nigel Slater's Real Food 17.30 Forever Summer With Nigella 18.00 The
Thirsty Traveler 18.30 Great Wine Walks 19.00 Gary Rhodes 19.30 Wild Har-
vest 20.00 Neil Perry Rockpool Sessions 20.30 The Tanner Brothers 21.00
Secret Recipes 21.30Giorgio Locatelli – Pure Italian 22.00The Best 22.30Sat-
urday Kitchen 

DR1
12.00 Udefra 13.00 Jan i naturen 13.30 Showtime: Udfordringen 14.00 TV
Avisen med vejret 14.20 Forsvundne danskere 14.50 Nyheder på tegnsprog
15.00 Boogie Listen 16.00 Svampebob Firkant 16.20 Jungletrommer 16.30
AMIGO 17.00 Fredagsbio 17.10 Postmand Per 17.30 TV Avisen med Sport
og Vejret 18.00 Disney Sjov 19.00 Showtime 20.00 TV Avisen 20.30
Showtime: Kåringen 20.45 Stepmom22.45 Blind terror 0.10 Boogie Listen

SV1
12.05Mat/Tina12.45Tv-huset14.00Debatt15.00Rapport15.10Gomorron
Sverige 15.55 Utgrävarna 16.25 Mitt i naturen 16.55 Helgmålsringning 17.00
BoliBompa 17.01 Supersnällasilversara och Stålhenrik 17.25 Popverkstan
17.45 Cirkustrixarna 18.00 Combo 18.30 Rapport 19.00 Doobidoo 20.00
Hundtricket21.45Popcorn 22.15Rapport22.25Kulturnyheterna 22.35Lolita
1.05 Sändning från SVT24

Sass
Sass-bræðrunum var líkt við

Hróa Hött.

Sjónvarpið sýnir í kvöld þýska
glæpamynd frá 2001 um bræð-
urna Franz og Erich Sass, al-
ræmda innbrotsþjófa í Berlín á
þriðja og fjórða áratug síðustu
aldar. Bræðurnir störfuðu sem
bifvélavirkjar en eftir að þeir hófu
afbrotaferil sinn og urðu frægir af
myrkraverkum sínum var þeim
gjarnan líkt við Hróa hött. Myndin
þykir sérstaklega vel gerð og í
henni er dregin upp raunsönn
mynd af verkamannahverfum og
yfirstéttarklúbbum og börum
Berlínar á árunum milli stríða.
Carlo Rola leikstýrir.








