














































































Honda Accord 2,0 Comfort 6/2005, ek.
9 þ. km. Verð 1.990 þ.

Honda Accord Sport Tourer 8/2003, ek.
62 þ. km, ssk. Verð 1.890 þ.

Útsala 430 þ. Honda Civic 1.5I V-Tech
2/1997, ek. 140 þ. km, ssk. Verð 590 þ.

VW Polo Basicline 5/2004, 22 þ. km.
Verð 1.090 þ.

Suzuki Liana 4WD 1.6 9/2004, ek. 20 þ.
km. Verð 1.520 þ.

Útsala 780 þ. Honda CRV Rvi árg. ‘98,
ek. 141 þ. km. Ásett verð 1.050 þ.

Honda CRV Rvsi 7/1998, ek. 49 þ. km.
Verð 1.150 þ.

Útsala 750 þ. Honda CRV Rvsi 2/1998,
ek. 160 þ. km. Ásett verð 960 þ.

Aðalbílasalan
Bílakjarnanum Eirhöfða

110 Reykjavík
Sími: 551 7171

www.abs.is

Honda HRV Smart 1/2005, ek. 13 þ.
km, ssk. Verð 1.990 þ.

Honda Jazz 1.4 LS 6/2003, ek. 50 þ.
km. Verð 1.090 þ.

Hyundai Santa FE 6/2004, ek. 48 þ. km.
Verð 2.290 þ.

Kia Carens EX 5/2004, ek. 27 þ. km.
Verð 1.590 þ.

Útsala 390 þ. M. Benz 190E Sportl.
5/1992, ek. 177 þ. km. Ásett verð 690
þ.

Útsala 790 þ. Peugeot 206 XR 5/2003,
ek. 42 þ. km. Verð 1.120 þ.

Nissan Terrrano SR 6/1999, ek. 91 þ.
km. Verð 1.150 þ.

Opel Vectra Comfort 2.2L 1/2003, ek.
27 þ. km, ssk. Verð 1.590 þ.

Aðalbílasalan
Bílakjarnanum Eirhöfða

110 Reykjavík
Sími: 551 7171

www.abs.is

Honda HRV Sport 9/2004, ek. 28 þ.
km, ssk. Verð 1.990 þ.

Peugeot 406 1.6 árg. ‘97, ek. 149 þ. km.
Verð 390 þ.

Peugeot 406 STW 1.8 2/2001, ek. 87 þ.
km. Verð 890 þ.

Subaru Forrester CS Turbo 5/2001, ek.
53 þ. km. Verð 1.790 þ.

Útsala 1.190 þ. Suzuki Ignis GL 4WD
12/2004, ek. 30 þ. km. Ásett verð 1.330
þ.

Toyota Corolla L/B Luna 12/1997, ek.
82 þ. km, ssk. Verð 590 þ.

Suzuki Vitara JLXI 2/1999, ek. 58 þ. km.
Verð 690 þ.

Volvo S-40 2.0 10/1999, ek. 70 þ. km,
ssk. Verð 1.090 þ.

Aðalbílasalan
Bílakjarnanum Eirhöfða

110 Reykjavík
Sími: 551 7171

www.abs.is

Toyota Corolla Wagon Sol 5/2005, ek. 4
þ. km, ssk. Verð 2.160 þ.

Toyota Rav-4 1/1999, ek. 86 þ. km, ssk.
Verð 1.190 þ.

VW Golf Highline 9/1998, ek. 107 þ.
km, spoilerkitt, 17”. Verð 790 þ.

VW Golf Comfortline STW 6/2001, ek.
45 þ. km, ssk. Verð 1.090 þ.

VW Passat Highline 2.0 9/2004, ek. 11
þ. km. Verð 2.550 þ.

VW Golf V Comfortline 7/2004, ek. 10
þ. km, ssk. Verð 2.090 þ.

Útsala 890 þ. Daewoo Musso 602 EL
TDI 8/1998, ek. 105 þ. km, ssk. Ásett
verð 1.150 þ.

Aðalbílasalan
Bílakjarnanum Eirhöfða

110 Reykjavík
Sími: 551 7171

www.abs.is

Land Rover Discovery II TD-5 2/2000,
ek. 142 þ., 35”. Verð 1.950 þ.

Útsala 800 þ. Daewoo Tacuma CDX 2.0
5/2002, ek. 38 þ. km. Ásett verð 990 þ.

Útsala 700 þ. Ford Focus High Series
4/2000, ek. 94 þ. km, ssk. Ásett verð
890 þ.

Útsala 400 þ. Honda Civic 1.4 IS,
9/1997, ek. 133 þ. km. Ásett verð 590 þ.

“Útsala 300 þ.” Honda Civic 1.4i H/B
3/1997, ek. 142 þ. km. Ásett verð 550 þ.

Útlsala 780 þ. Honda CRV Rvsi
12/1998, ek. 140 þ. km, ssk, ásett verð
1.050 þ.

Útsala 670 þ. Honda HRV 6/1999, 86 þ.
km, ásett verð 890 þ.

Aðalbílasalan
Bílakjarnanum Eirhöfða

110 Reykjavík
Sími: 551 7171

www.abs.is

Útlsala 750 þ. Honda HRV Sport,
6/1999, 98 þ. km, ásett verð 990 þ.

Útlsala 650 þ. Honda HRV Sport,
4/1999, 114 þ. km, ásett verð 890 þ.

Útsala 790 þ. Honda HRV Sport,
8/2000, 90 þ. km, ásett verð 990 þ.

VW Sharan 1.8 Turbo 5/2002, ek. 82 þ.
km, ssk, verð 1.890 þ.

Útsala 290 þ. Peugeot 306 STW,
3/1998, ek. 106 þ. ásett verð 490 þ.

Peugeot 307 XR 7/2004, ek. 36 þ. km,
verð 1.330 þ.

Útsala 299 þ. Nissan 100NX GTI 2.0,
8/1992, ek. 123 þ. km, ásett verð 550 þ.

Aðalbílasalan
Bílakjarnanum Eirhöfða

110 Reykjavík
Sími: 551 7171

www.abs.is

[ ALLAR SMÁAUGLÝSINGAR VIKUNNAR Á visir.is ]

SMÁAUGLÝSINGASÍMINN 
ER OPINN ALLA DAGA 
KL. 8–22

SMÁAUGLÝSINGASÍMINN 
ER 550 5000
smaar@frettabladid.is / visir.is

TIL BIRTINGAR NÆSTA
DAG ÞARF AÐ PANTA
FYRIR KL. 14.30

AFGREIÐSLAN ER OPIN:
MÁNUDAG TIL MIÐVIKUDAGS     8–18
FIMMTUDAG OG FÖSTUDAG      8–19
LAUGARDAG 9–17 SUNNUDAG 11–16 



Peysur í uppáhaldi
BLS. 2 Guðrún Kristín Sveins-
björnsdóttir er eigandi GuST. 

Í vinnu sem gleði
BLS. 2 Kjólar eru áberandi í 
tískunni í vetur.

Kragar sem fylgihlutir
BLS. 4 Verslunin Spaksmanns-
spjarir selur fallega hönnun.

Ný náttföt á 
aðfangadagskvöld
BLS. 4 Íris Dögg Pétursdóttir
kaupir jólaföt í Spútnik.

Glaðleg barnaföt
BLS. 4 Barnatískan gengur út á
litagleði.

Gamaldags glamúr
BLS. 6 Síðkjólarnir eru flottir
fyrir jól og áramót.

Glitrandi gull
BLS. 6 Skinn, loðkragar og fleira
í Ingólfsstræti.

Djúpir og dramatískir
litir allsráðandi
BLS. 8 Vinsælustu fötin hjá
Rögnu Fróða.

Skraut í hár
BLS. 10 Skrautspangir í Kron.

Allt í gangi
BLS. 11 Nauðsynlegt að eiga
góða yfirhöfn.

Karlmennskutákn eða
skraut
BLS. 12 Bindi geta gert mikið
fyrir útlitið.

Bregðum undir okkur
betri fætinum
BLS. 13 Sokkabuxur eru hlýjar og
flottar.

Skutlulegir skvísuskór
BLS. 14 Skótískan í vetur er 
fjölbreytt.

EFNISYFIRLIT

tískublaðið
[ SÉRBLAÐ UM FÖT OG FYLGIHLUTI – FÖSTUDAGUR 11. NÓVEMBER 2005 ]

CAMILLA
SKOVGAARD
ný stjarna á skóhimni SJÁ BLS. 8

FLOTTIR
FYLGIHLUTIR
fullkomna útlitið SJÁ BLS. 15



Jafnt í vinnuna
sem gleðina
Kjólar eru áberandi í tískunni í vetur og henta við
nánast hvaða tækifæri sem er.

Kjólar eru kvenna prýði og um
þessar mundir er heilmikið til
af flottum kjólum í ótal út-
færslum í öllum helstu búðum
bæjarins. Kjólar eiga ekki að-
eins að vera til hátíðabrigða
heldur eiga konur að vera
duglegar að klæðast kjól
við minnsta tilefni og
sami kjóllinn getur vel
gengið jafnt á mánudegi
sem á laugardagskvöldi.

Hægt er að setja kjól í flottan
hversdagslegan búning til dæmis
með grófum sokkabuxum, stígvél-
um, bol eða síðri peysu. Sami kjóll
er svo allt annar við gyllta hæl-
askó og perlufesti. Kjólar henta
auðvitað misvel til daglegs brúks.
Snið og efni skipta miklu máli
hvort hægt er að nota flíkina
hvunndags. Í vetur eru einfaldir
kjólar málið og henta þeir jafnt í
vinnuna og partíið.
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Gallabuxur 
frá kr. 4.680

Bolir
frá kr. 1.980

Opið mán-fös 11-18
laugardaga 11-15

Vertu þú sjálf 
– vertu Bella donna

Peysurnar í uppáhaldi
Silkikjólar og síðpils seljast mikið á þessum tíma árs og
litirnir þessi jólin eru bæði djúpir og fallegir.
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Guðrún Kristín Sveinbjörnsdóttir fatahönnuður selur eingöngu íslenskar flíkur í verslun
sinni á Laugavegi 39.

Peysurnar hennar Guðrúnar Kristín-
ar Sveinbjörnsdóttur eru alltaf í
uppáhaldi hjá henni, enda seljast
þær best. „Þær eru upplagðar til
þess að fara í þegar maður kemur
heim úr jólaboðinu, eða jafnvel bara
að fara í utan yfir einfaldan kjól í
jólaboðinu sjálfu, þær eru alveg
nógu fínar til þess, sérstaklega ef
maður skreytir þær

með flottri nælu, og þá verður
manni heldur ekki kalt,“ segir Guð-
rún Kristín, eigandi GuSt verslunar-
innar á Laugavegi 39.

GuSt selur eingöngu íslensk föt,
hönnuð hér á landi. Guðrún Kristín
lærði fatahönnun í Iðnskólanum og
fór síðan í hönnunarnám í Þýska-
landi og framleiðir hún vörurnar í
GuSt sjálf. 

Eins og margir hönnuðir,
framleiðir Guðrún Kristín bara
örfá eintök af hverri spariflík,
svo minni líkur eru á að mað-
ur mæti í jólaboðið í sama kjól
og mágkonan.

Silkið sem hún pantaði í ár
er svart, djúp-turkísblátt,
plómulitt silki, dimmrautt og
fallega grænt, og notar hún
þessa liti í sparikjólana.
„Jólakjólar, síð pils og topp-
ar eru alltaf vinsælir. Ég
nota silki mikið í sparifatn-
aðinn,“ segir Guðrún

Kristín. Til dæmis er hún með
stutta silkikjóla með víðum

pilsum, og eins eru til síð víð
pils úr tafti og silkitoppar sem
eru bundnir við pilsin. „En svo
koma nýir silkikjólar fyrir jólin,“
segir hún.

Verðið í GuSt er mjög sann-
gjarnt, að sögn Guðrúnar, og
peysurnar kosta á milli 9.000 og
15.000 krónur hver.

12.400 kr. frá Nanso hjá Rögnu Fróða. 4.990 kr. í Vero Moda. 14.900 kr. í All Saints.

Þessi fallegi kjóll fæst í Whistles.

12.990 kr. í Kúltúr

47.300 kr. frá Feral Flair hjá
Rögnu Fróða.

25.900 kr. í All Saints.

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI



Henni finnst þú eldast fljótt.Finnst þér þú hafir ómótstæðilegt yfirbragð?

Þ V Í  Þ Ú  Á T T  Þ A Ð  L Í K A  S K I L I Ð

WRINKLE DE-CREASE
NNÆRANDI OG VINNUR Á MÓTI HRUKKUMYNDUN

RAKAGEFANDI NÆRING

www.lorealmen.com

Fyrstu hrukkurnar? Spyrntu á móti 
öldrunarferlinu, gerðu eitthvað!

Hrukkuvarnarkrem, rakagefandi húðnæring með BosweloxTM.

Strax eftir einn tíma dregur úr hrukkunum.
Á 4 vikum dregur verulega úr þeim.

Langvarandi rakagjöf, 
fitulaust innihald, klístrast ekki. 

Berið á eftir rakstur, hefur róandi áhrif á húðina.



Vesti kr.
2.250 ,
pólóbol-
ur kr.
1.499 ,
buxur kr.
2.500 í

Monsoon.

Bolur kr.
1.600, buxur kr.
2.600, sokkar
kr. 950, (tvö
pör) í Polarn &
Pyret.
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Barnatískan gengur oftast nær út á litagleði, mýkt og
þægindi í bland við nútímalega tískustrauma.
Grunnsniðin í barnafötum breytast lítið milli
ára en þegar áhrif frá hátískustraumum hvers
árs blandast við verður útkoman barnatíska. 
Það er oft erfitt að standast barnaföt, þau eru svo
lítil og falleg og hreyfa við öllum. Í vetur hafa litirnir
svolítið breyst á barnafötunum, innblástur fyrir lita-
samsetningar er sóttur nokkuð aftur í tímann eins og
til dæmis að blanda brúnu við appelsínugult og bæta
jafnvel gulu við. Litirnir eru líka á rómantísku nótun-
um, pastelbleikt og flöskugrænt
með vínrauði ívafi. Skæru litirnir
eru þó aldrei langt undan og
rauður og bleikur fyrir litlu
skvísuna og blátt fyrir litla gæj-
ann er alltaf klassíkt.

Íris Dögg Pétursdóttir blaðamaður
ætlar alveg pottþétt að kaupa sér
jólaföt í ár. ,,Ætli ég fari ekki og
eyði einhverri fúlgu í Spútnik, ég
hef mikið verið í þeirri búð upp á
síðkastið,“ segir Íris og bætir því
við að hún sé meira að segja byrj-
uð á kaupunum. ,,Ég er dálítið í
því að kaupa eina jólagjöf og

kaupa svo gjöf handa mér, kaupa
aðra jólagjöf og síðan eina handa
mér,“ segir Íris Dögg hlæjandi.
Hún ætlar meðal annars að kaupa
sér einhvern ótrúlega flottan jóla-
kjól þó hann muni kannski nýtast
líka á öðrum dögum en sjálfum
aðfangadeginum. ,,Ég er kannski
fín yfir jólamatinn en síðan er ég

ekki lengi að koma mér í náttfötin
og hef það bara kósý. Maður er að-
allega fínn milli jóla og nýárs og
auðvitað er nauðsynlegt að vera
ótrúlega glysgjarn og flottur á
gamlárskvöld,“ segir Íris sem verð-
ur líklega með heimatilbúinn
glimmerhatt á áramótunum.

Kragarnir sem seldir eru í Spak-
mannsspjörum eru bæði ullarkrag-
ar og fyrirferðarmeiri kragar úr
æðardúni. Ullarkragarnir fást í sex
litum og eru ýmist með steinum
eða án. Nota má kragana sem
hluta af heildarsetti, svartan kraga
við svartan bol, eða blanda þeim
saman við næstum hverja flík sem
finnst í fataskápnum. Kragarnir
eru í mismunandi stærðum. Garn-
ið er misteygjanlegt og hægt er að
fá bæði kraga sem falla þétt að
hálsinum og passa vel undir háls-
men, eða lausari kraga sem má
nota við vesti, kjóla, peysur eða
hvað sem er. Kragana má svo
skreyta enn frekar með því að nota
nælur eða hálsmen í stíl við aðra
liti í fatasettinu eða kragann sjálf-
an. Flott er að nota stór hálsmen í
sama lit. Kragarnir eru hlýir og
þægilegir í notkun. Hægt er að
nota kragana á köldum dögum og
eru þeir ekki eins fyrirferðarmiklir
og treflar. Auðvelt er að taka
kragann af sér og stinga ofan í
tösku og jafn auðvelt að setja
hann aftur um hálsinn.

Náttföt á aðfangadagskvöld
Íris Dögg Pétursdóttir ætlar að kaupa jólafötin sín í Spútnik og er meira að segja byrj-
uð á innkaupunum.

Íris Dögg telur að hún muni eyða fúlgu í Spútnik fyrir jólin.
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Gullfalleg & glaðleg barnaföt

Kápa kr. 4.090, húfa kr. 990, klútur kr. 490, buxur
kr. 1.790, sokkar kr. 360 í Du Pareil au Meme.

Peysa kr. 2.790, klútur kr.
490, buxur kr. 2.390 og
sokkar kr. 360 í Du Pareil
au Meme.

Kjóll kr. 3.750 í
og gullskór kr.

2.500
Monsoon.

Brúnar mokkasínur kr. 1.250 í
Monsoon

Húfur á kr. 1.250
í Monsoon.

VERSLUNIN SPAKMANNS-
SPJARIR SELUR FALLEGA
KRAGA SEM NOTA MÁ Í
STAÐ TREFLA EÐA SEM TÖFF
FYLGIHLUTI TIL AÐ LÍFGA
UPP Á HEILDARÚTLITIÐ.

KRAGAR SEM FYLGIHLUTIR

Hvítur æðardúnskragi með 
Swarkowski-kristöllum og ól.

Grár ullarkragi með nælu.

Fjólubláir og gráir
ullarkragar með fal-

legum blómanælum.

Fjólublár
ullarkragi.
Hálsmen
í sama lit.

Ullarkragi
grár.

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI
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TOPSHOP
SMÁRALIND

flíkin }

„Hún fylgir manni frá gamalli
tíð eftirvæntingin eftir nýjum
kjól fyrir jólin,“ segir Sif Gunn-
arsdóttir dreymin. Heldur síðan
áfram og útskýrir þessa duldu
þrá. „Þegar ég var krakki þá
saumaði amma nefnilega alltaf
á mig nýjan kjól fyrir hver jól.
Oft voru þeir kjólar úr fínflaueli
og með hvítum kraga, eða að
minnsta kosti eru þeir þannig í
minningunni. Þess vegna finnst
mér einhvern veginn alltaf að ég
eigi að fá nýjan kjól fyrir jólin
en það gerist reyndar æ sjaldnar
eftir því sem árin líða. Það er nú
svo sérkennilegt! En hún blund-
ar enn í mér löngunin eftir nýj-
um kjól og það væri ekki verra
að hann væri úr flaueli með
hvítum kraga.“

Langar í nýjan kjól
SIF GUNNARSDÓTTUR VERKEFNASTJÓRA HJÁ HÖFUÐBORG-
ARSTOFU LANGAR ALLTAF Í KJÓL FYRIR JÓLIN. 
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Glitrandi glimmer og gull
Skinn, loðkragar, pils,
toppar, kjólar, og skartið –
allt þetta fæst á einum
kraftmiklum stað í Ingólfs-
strætinu.

Í Ingólfsstræti 8 geturðu fundið allt
sem þig vantar fyrir jólaboðið. Frú
fiðrildi selur innflutt skart, nælur, úr,
hálsmen og fleira í rómantískum stíl,
og inn af versluninni er Pjúra, versl-
un fjögurra íslenskra fatahönnuða.

„Við erum frekar í ódýrari kant-
inum miðað við íslenska hönnuði,
reynum að vera á viðráðanlegu
verði. Til dæmis eru jólakjólarnir á
15.000 til 17.000 krónur, og pilsin
kosta frá 8.000 til 12.000 krónur,“
segir Elín Gunnarsdóttir, en auk
hennar standa Íris Eggertsdóttir, Kol-
brún Ýr Gunnarsdóttir og Hildur
Hinriksdóttir að Pjúra.

Þar sem hönnuðurnir eru fjórir, er
stíllinn afar fjölbreytilegur. 

„Það streyma
inn hjá okkur
kjólarnir núna
fyrir jólin, og
þeir eru teygj-
a n l e g i r ,
þægi legir,
hlýralausir,
með hlýr-

um, sumir al-
veg síðir og aðrir ná niður fyrir hné,“
segir Elín.

Mikið er um glitrandi efni, bæði
gull, silfur og glimmer, og þá oft í
bland við svart efni.

Eins er mikið af pilsum, bæði síð-
pils og styttri sem ná þó rétt niður
fyrir hné, og þau eru úr margs kyns
efnum, bæði bómull og silki, og ým-
iss konar á litinn, þó glimmer sé í
mörgum þeirra, sem og í toppunum.

„Það er svona glamúr stíll á
sparifötunum,“ segir Elín, en versl-
unin selur líka fylgihluti eins og
vettlinga og húfur.

Gamaldags
Hollywood-glamúr
Síðkjólarnir eru flottir fyrir
jólin og áramótin

Fátt er flottara en að ganga inn í
veislu í fallegum síðkjól og vekja
þannig eftirtekt. Tískufrömuðir
heimsins sýndu gott úrval af
smart síðkjólum þegar haust og
vetrartískan fyrir þetta árið var
kynnt og nú fer að líða að þeim
tíma þegar kjólarnir eru teknir
fram, jólum og áramótum. Það
sem einkennir kjólana í vetur
er fyrst og fremst fjölbreyti-
leiki í lita- og efnisvali. Mest
er þó um hlýralausa kjóla
sem teknir eru saman undir
brjóstunum og efnið er lif-
andi, frjálslegt og munúð-
arfullt. Margir eru gamal-
dags í útliti og er kven-
legur glamúr við völd.
Síðir og glitrandi eyrna-
lokkar og skinnsjal yfir axlirn-
ar eru vinsælustu fylgihlutirn-
ir en hárið er látið falla frjálst
eða tekið lauslega saman í
tagl neðan við hnakkann.
Litir eru sterkir og mikið
um mynstur, en sá svarti
er alltaf sígildur. Flott
er að skella stuttum
pels yfir síðkjólinn
svo pilsið sem á að
vera stórt og flögrandi fái að
njóta sín. 

HIldur Hinriksdóttir er ein fjögurra íslenskra fatahönnuða sem standa að versluninni
Pjúra í Ingólfsstræti.

Ævintýralegir kjólar frá
Jean Paul Gaultier.

Fagurgrænn kjóll
frá Jean Paul
Gaultier.

MYNDIR/GETTY

Hlýralaus kjóll frá Calvin Klein. Prinsessukjóll frá John Galliano. Þessi frá Lacroix er ótrúlega flottur.

Sérstaklega glæsi-
legur kjóll frá

Rochas.
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Hæðasmára 4 • Sími 544 5959

Camilla Skovgaard er danskur skóhönnuður sem starfar í
Bretlandi og hefur vakið mikla athygli fyrir hönnun sína.

Tískuheimurinn hefur beint augum sínum að hinni dönsku Camillu
Skovgaard og dásamlega kvenlegri og fallegri hönnun hennar á skóm. Hún
hefur skotist hratt upp á stjörnuhimininn, en hún stofnaði fyrirtæki sitt
fyrir um rúmu ári síðan, en hefur strax ratað inn á topp tíu lista yfir
hönnuði sem vert er að fylgjast með. Hún hefur unnið til fjölda allra
af merkum verðlaunum fyrir hönnun sína, eins og Cordwainers
Innovation in Fashion Award; the World City Fashion, Museum of
London and Asprey & Garrad Best Shoe Design Award; the London
College of Fashion Award for Excellence in Footwear and Footwear
UK Young Designer of the Season Award. Hún útskrifaðist árið 2003
með hæstu einkunn úr Cordwainers College í Bretlandi, en áður en
hún hóf þar nám starfaði hún mikið í Furstadæmunum þar sem hún
hannaði fatnað á fjölskyldur furstans. „Mér fannst of mikið af
skóm sem verið er að framleiða væru í tísku akkúrat
núna og lifa ekki lengi, allt á kostnað glæsileika og
tímaleysis. Ég er alin upp við fagmennsku á meðal
viðskiptavina minna í Flóanum, og lærði þar að
skilja hversu mikilvægt það er að vera einstak-
ur og án málamiðlana bæði hvað varða gæði
og stíl,“ segir Camilla. Skóna hennar Camillu
er hægt að skoða og nálgast á vefsíðunni
www.camillaskovgaard.com.

Ný stjarna á 
skóhimnum

„Við vinnum alltaf mikið út frá
miklum litum, og höldum því alveg
áfram. Það er mikið um dramatíska
liti núna, dökkrauða, dökkur turkís,
og svartur með, en með miklum lit-
um í, og oft eitthvað gyllt líka,“
segir Ragna. „Eins kemur brúnn
sterkur inn líka.“
Fyrir utan tvískipt pils og toppa eru
kjólarnir alltaf sígildir á þessum
árstíma.

Ragna vinnur út frá sérgerðum efn-
um, og hannar fötin sjálf. Ef þér líst
vel á eitthvað sem þú sérð í verslun
hennar á annarri hæð á Laugarvegi
28, en finnur flíkina ekki í þinni
stærð, þá er minnsta málið að sér-
panta flíkina og saumar Ragna
hana þá.
Eins hefur Rögnu borist sendingar
af jólakjólum og fínni fötum frá
finnsku og japönsku hönnunarflík-
unum sem hún selur.
Eins selst mikið af sjölum, beltum
og lindum. „Fólk kaupir mikið af
sjölum á þessum tíma, og notar þau
við einfalda kjóla. Þá er fólk að
nota kjólinn síðan í fyrra, og lífgar
upp á hann og breytir honum með
þessum aukahlutum,“ segir Ragna.

Djúpir og dramatískir litir
Vinsælustu jólafötin í ár hjá Rögnu Fróða eru tvískipt pils og toppar, og eru litirnir
afar fallegir, djúpir og sterkir.

Ragna Fróða er afar upptekin þessa dagana við að
sauma jólafötin í ár. FRÉTTABLAÐIÐ/HEIÐA





10 ■■■■ { tíska } ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Ægifagurt
skraut í hárið
Þessar skemmtilegu hárspangir fást í KronKron á Lauga-
veginum.
Hárspangir eru mjög vinsælar um
þessar mundir, enda skemmtilegar
og glaðlegar í alla staði. Í verslun-
inni KronKron á Laugaveginum er
að finna mjög sérstakar og
skemmtilegar hárspangir sem lífga
svo sannarlega upp á tilveruna.
Þær eru með skemmtilegu skrauti
sem lítur nánast út eins og lítill

hattur á höfðinu. Þær eru sérstak-
lega flottar við einfaldan kjól eða
bara hversdags þegar maður er í
gallabuxum og stígvélum.

Fallegt er að hafa hárið slegið
eða jafnvel tekið upp í lausan hnút
í hnakkann og leyfa skrautinu á
spönginni þannig að njóta sín til
hins ýtrasta. 

Svört hárspöng með skrauti sem hentar
stuttu sem síðu hári. 

Þessi gengur jafnt hversdags sem spari. Þessi er flott þegar maður er kominn í síð-
kjólinn.

FR
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Smart hattur með skrauti.



■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ { tíska } ■■■■ 11

„Svo þetta er það sem 
kallað er undurmjúk 
barnshúð!“  

Farði með collageni, 
UPPLYFTING, sem vinnur  
gegn ótímabærri öldrun húðarinnar. 

FLOTT 
FÖT

str. 36-56

Eddufelli 2, sími 557 1730
Bæjarlind 6, sími 554 7030

Flestir stílar virðast vera í fullu gildi þegar kemur að kápum. Þær eru stutt-
ar, síðar og millisíðar og ýmist aðsniðnar í mittið eða víðar frá handvegi.
Allar ættu að geta fundið eitthvað við sitt hæfi enda gengur það sama fyrir
alla aldurshópa að sögn einnar kaupkonunnar. Stórir kragar

eru dálítið áberandi í ullarkápum, bæði háir upp og
aðrir sem hægt er að brjóta niður. Þegar keypt

er vönduð kápa virðast hinir sígildu
litir, svartur, brúnn, grár og kasmír-

brúnn, einna helst verða fyrir
valinu. Vatterðar kápur og
úlpur seljast líka vel að
sögn afgreiðslufólks,
bæði dúnkápur og
gervi, og ein af-
greiðslukonan orð-
aði það svo að al-
gengara væri að
konur keyptu sér úlpur
en kápur nú til dags,
einkum til hvers-

dagsnota. Hálfsíðu kápurnar
eru einnig mjög vinsælar enda
ganga þær jafnt við pils sem buxur.

Flestir stílar í fullu gildi
Nauðsynlegt er að eiga góða yfirhöfn, annað hvort kápu
eða úlpu – eða eitthvað þar á milli.

Í vetur er sígilt útlit allsráðandi og
þá sérstaklega þykkur kisulaga
eyeliner og eldrauðar varir. Rauður
varalitur fer flestum vel, en þó er
ráð að prófa litinn áður en hann er
keyptur, því rauður litur er ekki
alltaf sama og rauður litur. Hann á
ekki að vera of glansandi og heldur
ekki of mattur. Aðallega á hann að
vera sterkur og áberandi og gera
varirnar þykkar og kyssilegar. 

Hvað eyeliner varðar þá er það
ekki öllum gefið að setja hann á sig.
Gott ráð er að nota svartan eða
dökkan augnskugga með eyeliner til
þess að skerpa línuna og fylla upp í
glufur og göt.

Leikkonan Scarlett Johans-
son er oft með svartan
eyeliner og eldrauðan
varalit. Mjög sígilt.

Fáir státa af jafn fallegum
vörum og Angelina Jolie,
enda fer rauði liturinn
henni sérstaklega vel.

Hin granna Nicole Richie
notar mikið svartan
eyeliner. 

EYELINER OG RAUÐAR VARIR
HIÐ SÍGILDA ÚTLIT

Mara er merkið á
þessari hollensku
stuttkápu úr ull og
kasmír. Fæst hjá
Bernharði Laxdal á
34.900 og er líka til
síð.

Vönduð ítölsk al-
ullarkápa, steingrá
með háum kraga
frá Cinzia Rocca.
Kápur í því merki
fást í ýmsum snið-
um í kasmírlit,
dökkbrúnu og
gráu hjá Bern-
harði Laxdal á
Laugavegi 63 á
46.900 krónur.

Lillablá dúnúlpa fæst í
Parísartízkunni á 38.000.
Jakkinn innan undir kostar
28.000.

Þýsk svört stuttkápa úr
vönduðu efni sem er
sextíu prósent ull og
fjörutíu prósent angóra.
Merkið er Baxler. Hneppt
með tölum og einni
smellu efst og er með
klaufum upp í hliðarnar.
Flott bæði við buxur og
kjól. Fæst í Parísartízkunni
á Laugavegi og kostar
35.000.

Klassísk kápa sem passar
mörgum týpum. Sama
blanda og í stuttkápunni.
Fæst í Parísartízkunni og
kostar 38.000.

Þýsk Taifun-dún-
kápa frá Gerry
Weber. Fæst hjá
Bernharði Laxdal
og kostar nú
19.900 krónur.

Taifun-dúnúlpa
frá Gerry Weber.
Fæst hjá Bern-
harði Laxdal á
19.900 því
fimmtán
prósenta afslátt-
ur er á dúnúlp-
um og kápum í
versluninni. Tak-
ið eftir fallega
blóminu á
erminni. Því má
loka með
rennilás.



Fjólublátt bindi frá
Andrea Zori. Fæst í

Sævari Karli á
5.800 krónur.

Gráköflótt bindi frá
Armani. Fæst í Sæv-
ari Karli á 8.900 krón-
ur.

Skemmtilega
munstrað bindi frá

Joop. Fæst hjá
Sævari Karli á

7.800 krónur.

Gráröndótt bindi
frá Armani. Fæst
hjá Sævari Karli á
12.200 krónur.
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Bindi eru skemmtilegur hluti af
karlmannsklæðnaði. Hlutverk
þeirra er kannski ekki jafn veiga-
mikið og nærbuxna eða skyrtna
þar sem þau hlífa litlu en þau eru
ekki síður nauðsynleg. Sumir
ganga meira að segja svo langt að
segja að bindi séu karlmennsku-
tákn og má því til stuðnings nefna
að bindin hanga fyrir miðju og eru
nokkuð löng og mjó. Í það minnsta
geta menn með flott bindi ekki

verið annað en karlmannlegir.
Ýmsar reglur eru til um bindis-

notkun og má þar nefna að breidd-
in skal vera í samræmi við breidd
boðunga jakkans. Einnig er nauð-
synlegt að hnúturinn sé vel gerður
því annars getur hann verið mikið
lýti á fallegu bindi. Bindi eru til í
öllum regnbogans litum og skal
velja þau svo hæfi munstri og litum
á jakka og skyrtu. Bindin á mynd-
unum eru öll úr 100 prósent silki.

Karlmennskutákn eða
einungis skraut?
Bindi geta gert mikið fyrir útlitið. Huga þarf að litum og
munstri þeirra en einnig breidd og lengd.

Bindi frá Paolo da
Ponte. Rendur úr velúri
ofnar á. Fæst í Sævari
Karli á 5.800 krónur.

Grátt bindi frá Armani. Fæst í
Sævari Karli á 8.900 krónur.

Gul- og svartröndótt bindi. Fæst í Verslun
Guðsteins Eyjólfssonar á 2.200 krónur.

Bindi með gráum og grænum tónum.
Fæst í Verslun Guðsteins Eyjólfssonar
á 2.200 krónur.



Sokkabuxur fyrir veturinn
Sokkabuxur eru ekki bara hlýjar heldur líka flottar og nauðsynleg-
ar til að tolla í tískunni í vetur. 

Sokkabuxur eru einfaldlega málið í vetur.
Munstraðar, einlitar, skærlitar, daufar, þunn-
ar, þykkar, allt er leyfilegt svo framarlega
sem sést í fallegan fótlegg undan pilsfaldi
eða buxnaskálm. Fallegar sokkabuxur geta
gert skóna skemmtilegri, pilsin pæjulegri og
hnébuxurnar hógværari. Svo eru þær líka
bara flottar í sjálfum sér og vel hægt að láta
afganginn af útlitinu ráðast af gerð, lit og
tegund sokkabuxnanna. Það er hægt að fá
flottar sokkabuxur í mörgum búðum, má

nefna Stellu í Bankastræti, Sigurbog-
ann á Laugavegi, Sock Shop í Kringl-
unni og gamla góða Hagkaup svo fáar
búðir séu taldar. Meira að segja má
stundum detta niður á sokkabuxna-
fjársjóði í Kolaportinu. Það er því
engin afsökun, allir ættu að bregða
undir sig betri fætinum- í flottum
sokkabuxum!
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Allir regnbogans litir og
allt leyfilegt. Þykkar, svartar og sígildar. Sokkabuxurnar gera útslagið.

Lopapeysu-
brjálæði
GÖMLU GÓÐU LOPAPEYS-
URNAR ERU AÐ RÍSA UPP
AFTUR, JAFNT HJÁ UNGUM
SEM ÖLDNUM.
Ekkert lát virðist vera á vinsæld-
um lopapeysa þessa dagana.
Þær þykja sannarlega ekki
lummulegar eða ömmulegar
eins og þótti hér áður fyrr, nei,
nú eru þær aðaltískan. Einnig
hafa verið gerðar alls konar út-
gáfur af peysunum, til dæmis
renndar peysur sem eru þrengri
en hið hefðbundna snið. Í öðru
lagi hefur prjónamunstrið verið
notað á aðrar flíkur sem eru
kannski ekki einu sinni úr ull. Í
þriðja lagi hafa verið gerðar
ýmsar tilraunir með gömlu góðu
ullina og hægt að finna nánast
hvað sem er úr henni.

V-hálsmál
slá í gegn
Þegar gengið er í gegnum herrafata-
deildir helstu tískuvöruverslana lands-
ins má vel sjá hversu áberandi V-háls-
mál eru orðin. V-hálsmálin hafa
reyndar alltaf þótt klassísk og munu
væntanlega halda áfram að þykja
það. Núna verða v-hálsmálin á bol-
um, peysum og vestum sífellt algeng-
ari og þykja hvers manns prýði. Það
er vissulega ekki hægt að neita því að
v-lagið lífgar mjög upp á hálsmálið
því það hefur verið afar fábreytt síð-
ustu ár hjá strákum. Það eru því
margir sem fagna vinsældum v-háls-
málsins enda er það á ferð klassískt
og fallegt snið sem fer öllum.
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Skutlulegir og skrautlegir skvísuskór 

Margar konur kannast við skóárátt-
una sem hrjáir mann með reglulegu
millibili allt árið um kring. Skór eru
líka ómissandi hluti af heildarútlit-
inu og skipta verulegu máli. Skó-
tískan í vetur er breið eins og tísk-
an öll, háir hælar eru vinsælir og
sólinn þykknar hægt og sígandi. Þó
táin sé að breikka þá eru mjóu
tærnar fullkomlega ásættanlegar og
kvenlegir skór í öskubuskustíl eru
alltaf flottir. Lægri hælar eru líka
áberandi, sérstaklega á stígvélum
enda ganga þau mun betur í slabb-
inu hérna heldur en mjóir 9 senti-
metrar. Þegar kemur að skóm í fín-
ni kantinum þá er það bróderí, gull

og steinar sem skiptir máli. Kven-
leikinn er í fyrirrúmi og litirnir eru
mikið fjólublátt og grænt, og brúnt
og gyllt er líka hámóðins. Að öllum
öðrum skóm ólöstuðum þá er ör-
uggt að Gucci-lakkskórnir í Noma
skáka flestum öðrum í kynþokka og
kvenleika þetta misserið. 

Skótískan í vetur er breið eins og tískan öll, háir hælar
eru vinsælir og sólinn þykkist hægt og sígandi.

18.990 kr. í
Whistles.

12.990 kr. í
GS Skór.

22.600 kr.
í 38 Þrep.

9.900 kr.í
The Shoe
Studio.

8.900 kr. í The
Shoe Studio.

9.990 kr. í
GS Skór.

16.990 kr.
í Whistles.

19.800 kr. í
38 Þrep.

Lakkskór frá Gucci í Noma. FRÉTTABLAÐIÐ/HARI/VALLI



Litríkir treflar
STRÁKARNIR LÁTA EKKI SITT
EFTIR LIGGJA Í TÍSKU-
STRAUMUNUM.
Köflóttir og röndóttir treflar í
allskyns litum sjást nú á karl-
mannshálsum hvert sem litið er.
Konur eru ekki þær einu sem
leggja upp úr fallegum fylgihlut-
um eins og treflum og húfum.
Karlmennirnir sækja líka í fallega
hluti og nú eru litríkir treflar það
heitasta. Hægt er að velja sér mis-
hátt „metróstig“ ef svo má að
orði komast. Sumir kjósa bleika
tóna aðrir bláa en margir fara ör-
uggu leiðina og velja sér svart og
grátt eða jarðarliti. Svo er auðvelt
að fá vettlinga og húfu í stíl við
trefilinn enda er það ávallt
heildarútlitið sem skiptir
mestu máli. Ekki er
heldur úr vegi að eiga
fleiri en einn trefill í
mismunandi lit-
um. Þá er hægt
að stílisera við
jakkalitinn eða
sk y r t u l i t i n n
eða jafnvel við
f a t a v a l
kærustunnar.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ { tíska } ■■■■ 15

Fylgihlutir eru ekki bara smart, heldur nauðsynlegir til að full-
komna heildarútlitið. Ein flott taska getur skipt sköpum og því er
ekki verra að eiga nokkrar töskur í mismunandi litum og útgáfum.
Ein taska þarf að ganga við allt, önnur við sparifötin og enn önn-

ur þarf að vera nægilega nett til að hægt sé að fara með
hana á dansgólfið. Töskurnar hér á myndunum fást

allar í Friis & co á Laugaveginum en þar er ótrúlegt
úrval af töskum. Einnig er þar að finna þessi úr
sem eru óneitanlega flott og vottar fyrir smá

glamúr á þykku leðurólunum þar sem semilíu-
steinum er raðað upp. Það er mun smartara
að vita hvað tímanum líður með því að kíkja
á flotta úrið á handleggnum í stað þess að róta
alltaf í töskunni til að finna farsímann. En
hvað sem tímanum líður er það á hreinu að
fylgihlutirnir skipta máli. Töskur og úr í Friis
& co á Laugaveginum.

Fjólublár flottur
Það er á hreinu að fjólublái liturinn
þykir sérstaklega flottur um þessar
mundir. Ekki ómerkari manneskja en
Madonna lætur vart sjá sig um þess-
ar mundir nema hún sé í einhverju
fjólubláu og á MTV-verðlaunahátíð-
inni sem haldin var nýlega var hún í
fjólubláum leðurjakka og fjólubláum
leðurstígvélum í stíl. Fjólublái litur-

inn er mjúkur en töff
á sama tíma og

það verður að
segjast eins og
er að að hann
er hrikalega

sexí.

Fullkomið heildarútlit með flottum fylgihlutum
Flott úr á handleggnum og pæjuleg taska.





Nýr Renault Trafic Stuttur L1H1. 1,9L tur-
bo disel, 100 hö., ABS., Rafm. rúður, sam-
læsingar, ofl. Afhendingartími um 4 vikur.
Listaverð án vsk. 1.919 þús. Okkar verð án
vsk. 1.411 þús. Þú sparar 508 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

Sérlega sparneytin Opel Astra 2002, ek-
inn 92.000 km. Álfelgur, samlæsingar
og fl. Ásett verð 950.000 kr. 100 % lán
möguleiki.

Automax
Sími: 899 4681

www.automax.is

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

Volvo 740 station árg. ‘91, nýskoðaður.
Góður bíll. Ath. ýmis eignaskipti eða
bein sala. S. 856 2422.

Góður Bíll!
Opel Astra 1600 station, árgerð ‘95, ek-
inn 148 þús. sk. ‘06, dráttarkúla, sumar
og vetrardekk. Uppl. í s. 565 4208 &
662 4684.

Langar þig í BMW 520 (E34) árg. ‘89.
Hann er ógangfær en er óryðgaður og
lítur sæmilega út. Fittipaldi 17” felgur
loprofil dekk, filmur í aftur rúðum, topp
lúga, rafmagn í rúðum, cd. Verð hug-
mynd 75.000 kr. Uppl. í síma 866 2434.

Til sölu Toyota Hiace ‘92, 4x4, ek. 330
þús., bensín, nýskoðaður án athuga-
semda. Góður bíll á góðu verði. Uppl. í
s. 895 6007, Samúel.

180 þús. stgr. Mazda 626 GLXi 5 dyra,
ssk., ek. 160 þús., sk. ‘06. Frábær fjöl-
skyldubíll. Uppl. í s. 869 2521.

Opel Corsa ‘96, 1400cc, sjálfsk, rauður,
ek. 92 þús. Sk. ‘06. Verð 190.000. S.
693 5300.

Til sölu VW Golf árg. ‘93, sk. ‘06, ek. 165
þús. Tilboð óskast. Uppl. í s. 867 7124
milli kl. 17 & 19.

Ódýrir og góðir. Renault Twingo árg. ‘97.
Verð 195 þús. Daihatsu Charade árg.
‘96, ssk. Verð 195 þús. Get tekið ódýrari
uppí, sem má vera bilaður. S. 896 6744.

Nissan Sunny 1,6, rauður, CD, allur ný-
yfirfarinn og nýskoðaður. Einnig KTM
250SX ‘00. Uppl. í s. 865 6958.

Til sölu VW Golf, 3ja dyra árg. ‘95. Ek.
171 þ., geislaspilari og álfelgur. Vel með
farinn. Verð 150 þ. Uppl. í s. 899 9804
eða 695 1760.

Opel Corsa Swing 1.4 Árg. 1997, ekinn
129 þ. rauður. Skoðaður ‘06, án aths.
Mjög vel með farinn. 5 gírar, 3 dyr,
heilsársdekk. Tilboð 270.000 kr. Uppl.
820 3303.

Til sölu góður bíll!
VW Caravella, 8 manna, árg. ‘91, ek.
156 þús. 5,2L, ný tímareim, startari,
bremsudiskar og fl. Bíllinn lítur vel út. S.
849 5768.

Toppbíll til sölu!!
Honda Civic árg. ‘97, ek. 142 þús.,
álfelgur. Í toppstandi. Verð 430 þús.
Uppl. í s. 820 9496.

Toppbíll
Til sölu Hyundai Elantra GLs 1.6, árg.
‘98, ekinn aðeins 77 þús., ssk., sumar +
ný vetradekk, dráttarbeisli, vindskeið,
álfelgur, ný tímareim, ný skoðaður.
Uppl. í s. 481 2782 & 866 4161.

Útsala - 30% afsláttur! VW Passat ‘97,
bsk. 1.6, ek. 160 þ. Listaverð 590 þ.
Fæst á 413 þ. stgr! S. 861 7199.

Til sölu Subaru Legacy Wagon árg. ‘95,
ek. 165 þús., beinsk., 2000 vél. Glæsi-
legur bíl. Uppl. í s. 892 9610.

Svört Opel Astra 2000 árg. ek. 69.000
þús. flottur og vel með farin tilboð
óskast. Dísa s. 869 9133.

Toyota Yaris T-sport 1.5 vél, árg. 2002,
ekinn 89 þús., grásans., 3 dyra, filmur í
rúðum, spoiler, CD, álfelgur. Topp bíll.
Verð 950 þús. S. 892 7852.

Skoda Octavia 1.6 árg. ‘99. Bíll í topp-
standi og mikið yfirfarinn, ný tímareim
o.mfl. sumar og vetrardekk Nánari uppl.
í s. 861 2938.

Vel með farinn Toyota Avensis 01/2003,
ek. 66.000, ljósgrænn, bensín knúinn,
1800cc slagrými, 5 dyra, bsk., 5 gíra,
reyklaus, smurbók/þjónustubók o.fl.
Verð 1.540.000. Uppl. í s. 840 5799.

Tilboð 1.440 þ.
Til sölu MMC L-200 ‘00, dísel, 5 gíra,
Double cap, með húsi, 4x4, ek. 82 þús.
Uppl. í s. 899 4275.

Tilboð 340 þ.
Toyota Corolla XLi 1,3 ‘97, 5 dyra, 5 gíra,
ek. 153 þús. Fallegur bíll. Uppl. í s. 899
4275.

Toyota Avensis ‘04. Ekinn 30. þús.
Álfelgur. Verð 2.230 þús. Uppl. í síma
693 1813.

Til Sölu GMC Duramax 2003 SLT Loa-
ded 4” púst, 120 HP kubbur, DVD, leð-
ur, 35” breyting, spoilerar, pallhús.
Uppl. í s. 660 6707.

Subaru Legacy árg. ‘04, ek. 16.000.
Sjálfsk. 4x4. Verð 2.150.000. Uppl. í s.
897 1160.

Volvo S40 05/’03, ek. 40 þús. Konubíll.
Verðtilboð óskast. Uppl. í s. 865 6663.

Hyundai Santa Fe skrd. 11.’04, ek. 17
þús. Sjálfskiptur, dráttarkr., sumar og
vetrardekk. Verð 2.570 þús. S. 895
1009.

Óska eftir sparneytnum bíl á verðbilinu
100-150 þús., skoðuðum og helst með
nagladekkjum. Uppl. í s. 699 3548.

20 - 100 þús. Bifreið óskast, flest kem-
ur til greina, má vera bilaður eða klesst-
ur. Uppl. í s. 869 2521.

Óska eftir ódýrum bíl, 10-50 þús. Allt
kemur til greina. Sími 661 3548.

Isuzu Trooper TDI 3.0 35’’ 8/2001.
Beinskiptur, álfelgur, dráttarkúla, geisla-
spilari, húddhlíf, kastaragrind, kastarar,
rafdrifnar rúður, rafdrifnir speglar. Ekinn
109 þ. km., 7 manna. Verð 2.490.000,
tilboð 2.240.000. Topp bíll, klár í vetur-
inn. Uppl. í síma 896 3233.

M. Benz ML 320 AMG
Sport

árg. ‘01, ekinn 74 þús. m. Óaðfinnan-
legur bíll. í toppstandi. Topplúga, 20”
álfelgur, DVD, sjónvarp o.fl. Verð 3.490
þús. Áhv. 1.750 þús. Uppl. í s. 693
9030.

Jeep Grand Cherokee 2005 með nýja
laginu frá kr. 2.650.000! Valinn Jeppi
ársins 2005 af bílablöðum í USA.
Splúnkunýjir eða næstum nýjir lítið
eknir Jeep bílar langt undir markaðs-
verði. Útvegum einnig frá öðrum fram-
leiðendum, t.d. Ford og Hummer. Allt
að 5 ára ábyrgð og bílalán fæst á alla
bíla frá Islandus.com. Nýjir og nýlegir
bílar langt undir markaðsverði. Sími
552 2000 www.islandus.com

Jeppar

Bílar óskast

2 milljónir +

1-2 milljónir

500-999 þús.

250-499 þús.

0-250 þús.

Bílar til sölu
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Ssang Yong Musso E 29 TDI árg 98
ek.130 þ.km. sjálfsk. V.1,190,-
Lán.550,-

Jeep Grand Cherokee Overland 4,7
árg.03 ek.38 þ.km. V.3,350,-
Sk.m/ód.

Chevrolet Tahoe LS árg. 11/96 ek.113
þ.m. V.1,200,- Lán. 650,- Sk.m/ód.

Mmc Pajero GLS V-6 árg.91 ek.289
þ.km. Sjálfsk. V.270,- sk.m/ód.

Suzuki Jimny 31“ 06/01 ek.14 þ.km.
Sjálfsk. V.990,- Lán.682,- sk.m.d/ód.

Nissan Patrol Elegance 3,0 35“ 04/02
ek.69 þ.km. sjálfsk. V.3,450,-
Lán.2,360,- sk.m/ód.

Opel Corsa 1,2 Comfort '01 ek.84
þ.km. 5 gíra. V.790,- Lán.512,-

Lincoln Navigator Ultimate árg.04 ek.18
þ.m. V.5,700,- sk.m/ód. TILBOÐ 4,700,-
STGR.

Jeep Grand Cherokee Laredo 4,7 '02
ek.91 þ.m. V.2,450,- sk.m/ód. TILBOÐ
1,880,-STGR.

Honda Accord Sport 08/05 ek.9 þ.km.
Sjálfsk. V.2,390,- Lán.1,883,- sk.m/ód.

Isuzu Trooper 3.0 TDI 38“ árg.01 ek.78
þ.km. Sjálfsk. TILBOÐ 3,250,-
LÁN.1,037,- Sk.m/ód.

Hyundai Starex GRX 2.5 TDI 10/04
Ek.82 þ.km. V.2,550,- Lán.2,390,- TIL-
BOÐ LÁN+50 Þ.

Honda CRV Advance 03/04 ek.30
þ.km. Sjálfsk. V.2,690,- Lán.1,950,-

Hyundai Starex 4x4 TD 2.5 árg.99
ek.210 þ.km. 5.gíra. V.1,090,-
Lán.520,- sk.m.d/ód.

Skoda Octavia GLXI 1.6 árg. 09/01
ek.43 þ.km. 5.gírar. V.690,-

KAUPENDUR ATHUGIÐ!!!
Við getur útvegað allar gerðir bíla-

lána og upplýsingar um lánakjör. Get-
um útvegað ódýra Ástandsskoðun!!!

ATHUGIÐ!!!
Um 70 bílar á staðnum á öllum verð-

um og 1000 bíla á skrá.

SELJENDUR ATHUGIÐ!!!
Erum með góðan vel upplýstan inni

sal (Ekkert innigjald)
Við auglýsum bílana á staðnum með

mynd í blöðunum
Einnig auglýsum við alla bíla með
mynd sem eru skrá á bilasölur.is 
og á mbl.is. Getum útvegað ódýar

Ástandsskoðun!!!

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

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

Skoaðu myndirnar á  
www.bilamarkadurinn.is

Toyota Avensis Sol árg.98 ek.91
þ.km. Sjálfsk. V.900,-

BMW X5 4,4 06/01 Ek.71 þ.km.
TILBOÐ  ÓSKAST.

Toyota Hi-Lux Double Cab árg.92
ek.250 þ.km. 5.gíra. V.490,-

Lexus RX 300 Luxury 08/04 ek 13
þ.km V. 4900,- Lán 3683,- 

KAUPENDUR
ATHUGIÐ!

Fjöldi bíla á
staðnum á tilboði

BÍLAR/VESPUR TIL SÖLU
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Nýja eða nýlega jeppa færðu ódýrara
hjá Islandus.com. Útvegum frá öllum
helstu framleiðendum langt undir
markaðsverði. 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

ML500 2002 Gullmoli Hlaðinn búnaði
á borð við leður, dráttarpakka, regn-
skynjara, bi-xenon, minni í sætum,
hraðast., ný dekk o.m.fl. Ek. 70 þ. km.
Verð 3,9 m stgr. Listaverð 5,1 m. Stend-
ur hja Bill.is. S. 577 3777.

Til sölu Nissan Patrol árgerð 1994,
álfelgur, 35” brettakantar, stigbretti,
túrbína, upphækkaður, intecooler o.fl.
Nýupptekinn vél og ný kúpling. Ekinn
184.000 km. Verð 790.000. Verður til
sýnis í R.vík um helgina. Uppl. í s. 893
3778.

Til sölu Ford Mustang árg. 1971. Verð-
hugmynd 850 þ. Uppl. í síma 893 8627.

2006 Ford F150 Lariat kominn og fæst
hjá Islandus.com undir markaðsverði!
Einnig Dodge RAM og Toyota Hilux
Diesel pallbílar á tilboðsverði. Hægt að
velja um fjölda lita og aukabúnað Við
útvegum allar gerðir pallbíla t.d. Ford
Explorer SportTrack, Nánari upplýsingar
í síma 552 2000 og á www.is-
landus.com www.islandus.com

Toyota Hilux Diesel ‘99, ek. 149.000,
breyttur 33”, hús, stigbretti. Ásett verð
1.650.000, skipti möguleg. Uppl. í síma
865 7945.

L200 Diesel ‘98 árg. 33”, 1 eigandi. Ek-
inn 114 þ. Ásett verð 1.100 þ. Uppl. í
síma 865 7945.

Útsala, útsala, útsala. Yamaha YZ 250F
árg. 2005. Nýtt verð 650.000. Yamaha
YZ 250T árg. 2005. Nýtt verð 650.000.
Yamaha WR 450F árg. 2004. Verð
590.000. Honda CRF 450 árg. 2005.
Verð 640.000. Suzuki RMZ 250 árg.
2004. Verð 470.000. S. 898 2811 Plus
gallery ehf.

Kawasaki KX250cc árg ‘92 mikið endur-
nýjað. Hjólið er í góðu standi, fylgir
hjálmur, brynja og standari (heldur því
á lofti). Uppl. í s. 869 8540/695 9199.

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.

Brothamar til sölu, passar á Feremec
traktorsgröfu. DMB S500. Nýtt stál fylg-
ir. S. 892 9138.

Óska eftir snjótönn eða plóg á traktors-
gröfu. Uppl. í síma 892 9011.

35” Durango XTR nelgd á 5 gata álfelg-
um verð 55 þ uppl 8954093 eftir kl 19

Fyrstur kemur fyrstur fær. Nánast óslitin
15 tommu nagladekk á álfelgum til
sölu, aðeins 20.000. Dekk 195/65 15.
Álfelgur undan Opel Zafíra, 5x110 gata-
stærð. Uppl. í síma 586 1211 & 820
2459.

Nagladekk, lítið notuð, til sölu
185/65R14. Uppl. í s. 693 1421.

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.

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.

Stigar hringstigar og handrið á lager. Til
í 38mm þykku beiki, gler og einnig stál.
Mjög hagstætt verð. Einnig ryðfrí fittings
fáanleg á sama stað. Atlantskaup ehf.
Uppl. í s. 533 3700.

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

Tveir sérsmíðaðir bekkir á hjólum upp-
lagðir fyrir nudd og snyrtistofur. 17 þús.
kr. bekkurinn. Uppl. í s. 899 3081.

40 feta gámur til sölu. Er til sýnis við
Verbúð 69 Grandagarði. Uppl. í s. 893
5590 & 821 6664.

Til sölu borðstofuborð + 6 stólar, skenk-
ur, ísskápur 160cm, hvítar innihurðir.
Uppl. í s. 661 8196 & 899 0314.

Til sölu dökkbrúnt borðstofuborð + 6
stólar og glerskápur í stíl. Verð 40 þús.
Uppl. í s. 565 7607 & 692 3849.

Til sölu amerískt sófasett 2 bakháir stól-
ar, 2ja sæta sófi og 3ja sæta sófi = 7
sæta sett. Lítur út sem nýtt. Ótrúlegt
verð 85.000. Uppl. í s. 566 6415 & 896
0415.

Settu saman sjálfur
handriðakerfi tilbúið til uppsetningar.
Verðdæmi handrið á mynd 3m, 10.970
pr.m Ryðfrítt stál, ál, galvanhúðað stál,
trélistar og gler, hentar vel á stiga og
svalir. Engin bið, ótrúlega hagstæð verð.
Stigalagerinn, Dalbrekku 26, s 564
1890

Óska eftir að kaupa Overlock-saumvél.
Uppl. í s. 867 3460.

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

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

Hljómsveitin Road Kill bráðvantar
trommara í efnilegt rokkband. Uppl. í s.
692 8965.

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

Bílalyfta 2.5 tonna, fjögurra pósta, til
sölu. Upplýsingar í síma 896 4495.

Eldvarnarhurðir. Þrjár hurðir í stálkörm-
um til sölu, stærðir 80x200 cm. með
læsingum og hurðarpumpum. Verð 35
þús. stykkið. Uppl. í símum 840 0040,
840 0041 eða 840 0042.

Til bygginga

Vélar og verkfæri

Tölvur

Tónlist

Sjónvarp

Hljóðfæri

Óskast keypt

Til sölu

Viðgerðir

Varahlutir

Hjólbarðar

Aukahlutir í bíla

Lyftarar

Vinnuvélar

Fellihýsi

Kerrur

Mótorhjól

Pallbílar

Fornbílar

11. nóvember 2005  FÖSTUDAGUR
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Bókabúð Grímsbæ
25% afsláttur af öllum leikföngum í
nóvember.

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.

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

Heildarlausn fyrir húsfé-
lög og fyrirtæki

Ræsting sameigna og fyrtækja,umsjón
sorpgeymslunar, teppahreinsun,
gluggaþvottur, bónvinna, veggjaþrif,o,fl.
Senda tilboðsbeiðnir á husfelag@hus-
felag.is www.husfelag.is Húsfélaga-
þjónustan ehf Sími 863 8855.

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

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.

Búslóðaflutningar

MálararHreingerningar

Jólaskemmtanir
Verslun

Heildsala
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– stærsti fjölmiðillinn

Hvort sem þú ert einstaklingur í atvinnuleit eða stjórnandi að 

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

Allt – atvinna er dreift með Fréttablaðinu

inn á 95 þúsund heimili  alla sunnudaga .
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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.

Tek að mér allt alm. viðhald húsa, s.s.
málun, múrun, flísa-& parketlagnir og
trésmíði. Föst tilboð eða tímavinna. S.
616 1569.

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.

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

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

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.

Englaljós til þín.
Ertu óhamingjusamur/söm? Viltu vita
meira?Tarot lestur og fáðu svör við
spurningunum þínum. 908 5050. Lára
kl. 16:00 til kl. 24:00.

902 5555
Óska Spá. María sem var í Öl. er að spá
í öll spil, rúna steina og gefur góð ráð.
Frá 19.30-24 öll kvöld. Geymið auglýs-
inguna.

Hvað viltu vita um ástina, fjármálin og
fleira. Tímapantanir í s. 587 2767
e.kl.15.

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

Ísetning á innihurðum, parketlagnir o.fl.
Sími 696 4255, Trélind ehf.

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.

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 einfaldlega ná betri heilsu?
Shapeworks-NouriFusion, það virkar!
Hafðu samband. Sigrún, s. 694 1433.

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.

Aukakennsla í stærðfræði fyrir 9. og 10.
bekk. Uppl. í s. 863 2569. Geymið aug-
lýsinguna.

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

Nýtt og glæsilegt!
Lazyboy leðursófasett 3+1+1. Kostar
nýtt 295 þús. Fæst á 200.000. Upplýs-
ingar í s. 861 0315.

Til sölu falleg og vel með farin búslóð.
Sófasett, borðstofusett, skápar og
skenkur. Selst á sanngjörnu verði. Upp-
lýsingar í síma 661 9916.

Sófa og hornborð (sett) m. gleri frá Lín-
unni (st. 106x122, 71x61). V. 38 þ.
Keypt 2004 á kr. 50 þús. S. 692 7266.

Fallegur, grænn, 8 manna hornsófi til
sölu. Lítur vel út. Uppl. í s. 867 9339.

Rafmagnsstillanlegt rúm til sölu v/flutn-
inga. 1,30x2, 2ja ára frá Marco. Verð 60
þ. Kostar nýtt 160 þ. Uppl. í s. 861 4655
& 898 8533.

Ísskápur og rúm 1,05 á breidd til sölu,
fæst á mjög lágu verði. S. 868 5128.

60 ára gamalt íslenskt sófasett, 3+1+1.
Þarfnast lagfæringar, gott áklæði, selst
ódýrt. Á sama stað orbitek, grand sport,
stigvél. Íris s. 866 2622.

ÚTSALA ÚTSALA!
25 % afsláttur af öllum vörum. 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

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.

Poodle hvolpar 7 vikna fara ekki úr hár-
um. S. 663 4085 & 862 8088 e.kl.18.

Hundaræktunin í Dals-
mynni

Var beðin um að selja 4 mán, Boston
Terrier hvolp. Uppl. í s. 566 8417.

Ísl. hvolpar án ættbókar, óska eftir góðu
heimili. Uppl. í s. 899 3660 eða hord-
ur.com\hvolpar

Til sölu chihuahua hvolpar. Upplýsingar
Anna s. 868 6058 & 551 9637
gessi@simnet.is

4ra mánaða Schaffer hvolpur til sölu á
40.000 vegna breyttra heimilisað-
stæðna. Uppl. í s. 821 7316.

Opið hús milli 12 og 17 alla helgina.
Kynnum 2 ný og glæsileg Frístundahús
til útleigu. Kaffi og veitingar í boði allir
velkomnir.Minniborgir Grímnesi S: 868-
3592 www.minniborgir.is

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

BAIKAL tvíhleypurnar 3” einn gikkur,
hlaupval, lausar þrengingar. Traustar
byssur. Tilboð kr. 44.900. Sjóbúðin Ak-
ureyri s. 462 6120. www.sjobudin.is

www.sportvorugerdin.is

Fyrir veiðimenn

Byssur

Gisting

Dýrahald

Barnavörur

Antík

Húsgögn

Ökukennsla

Kennsla

Fæðubótarefni

Heilsuvörur

Trésmíði

Rafvirkjun

Spádómar

Tölvur

Stífluþjónusta

Húsaviðhald
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Vetrarfatnaður
Dynjandi

Ljóslifandi tilboð.
Blómaval.

Himnaríki, 
Hafnafjarðaleikhúsið

made_in_iceland.is

Tökum vel á móti hópum
í jólahlaðborð. Borðskort í
Bláa lónið,
heilsulind innifalin.
Bláa lónið.

Erum flutt á Laugaveg 13,
Gullkúnst Helgu

Tékk-Kristall.
Afmælisbomba.
Bombutilboð aðeins í
dag.
Tékk-Kristall, Kringlunni.

Rúðusköfur frá 223 kr.
Olís

Jólahlaðborð og lifandi
tónlist í Bláa lóninu,
heilsulind.
Bláa lónið.

Vertu með í milljónapotti.
Lottó.is

Ljósamyndir, 499 krónur.
Blómaval.

Allt fyrir kaffistofuna.
Kerfi
564-1400

Ökunám í fjarnámi.
ekill.is

Inniskór í úrvali.
Iljaskinn Háaleitisbraut.

Baðmottur, 50% afsláttur.
Baðheimar, Fosshálsi. 

Leyndarmál eftir Gunn-
hildi Hrólfsdóttur.
Útgefandi

Bingó í kvöld. Allir vel-
komnir.
Vinabær.

Ljósakúlur 1990 krónur.
Blómaval 

Mundu eftir milljónunum.
Lottó.

Nýjar vörur- 
Belladonna.

Útitré með ljósum.
Verð frá 4900,-
Blómaval.

Villeroy&Boch hreinlætis-
tæki.
Baðheiamar Fosshálsi.

Gallery húsgögn,
Dalvegi 18

Knickerbox 10 ára.
20% afsláttur frá mánu-
degi til sunnudags.
Knickerbox Laugavegi,
Knickerbox Kringlunni.

Tilbúnar jólaföndurpakkn-
ingar og nýjar föndurbækur.
Skólavörubúðin.is

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

Útsala útsala! 25% afslátt-
ur.
Róbert Bangsi.

Leiðiskrossar frá 3990
krónum.
Blómaval.

Allt til víngerðar.
Áman.

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

Handklæðaofnar í miklu
úrvali.
Ofnasmiðja Reykjavíkur.

Þroskandi jólagjafir fyrir
unga sem aldna.
Skólavörubúðin.is

Kuldaskór
Dynjandi

Gerðu sjálfur þitt gæða-
vín.
Áman.

Nýtt kortatímabil.
Opið til átta virka daga.
Ikea.

Allt fyrir mömmuna og
litla krílið.
Móðurást Hamraborg.

Jólatilboð, handklæði
með merkingu.
Verið, Glæsibæ.

Frostlögur 1 ltr_499 kr.
Olís

Baðkör í úrvali.
Baðheimar, Fosshálsi.

Rúðuvökvi 2,5 ltr_249 kr 
Olís

Bingó í kvöld
Vinabær.

Stígvél í úrvali.
Iljaskinn Háaleitisbraut.

Úrval af sængurgjöfum.
Móðurást Hamraborg.

Jólin þín byrja í 
Ikea.

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

Mikið úrval sófasetta.
Gallerí húsgögn, 
Dalvegi 18

Vegas, opið öll kvöld.
Vegas

Vegas, skemmtilega öðru-
vísi.
Vegas

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

70% hlustenda samkeyrðra 
auglýsinga Bylgjunnar, Létt 96,7 og 
Talstöðvarinnar eru 50 ára og yngri.  

 

ÞINN MARKHÓPUR?

Eitt símtal – meiri útbreiðsla – lægra verð

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

á einfaldan og ódýran hátt.
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Glæsileg íbúð eða allt húsið til sölu eða
leigu. Tvær 170m2 íbúðir til leigu, önn-
ur með húsgögnum. Einnig er hægt að
kaupa fasteignina samtals 440m2 og
þá fylgir til viðbótar 80m2 íbúð eða
vinnustofa. Mjög skemmtilega staðsett
umkringt útivistarsvæðum neðst í
Breiðholti, nálægt Mjódd, skólar, kirkjur,
íþróttamiðstöð og verslanir í göngufjar-
lægð. Nánari upplýsingar á netinu:
www.pulsinn.com/hus

Til leigu gott húsnæði 90 fm, sem getur
bæði hentað sem íbúð fyrir laghenta
eða vinnustofa. Glæsilegt útsýni yfir
grafarvoginn. S. 892 0655.

Þingholtin
4ra herb. 2 sv.herb. 2 stofur, 100 fm
góð íbúð á hæð í steinhúsi í nágrenni
við miðborgina. Leigist í 1 ár. Reyklaust
og skilvíst fólk sendi uppl. til FBL merkt
“Reglusemi2” fyrir fimmtud. 17. nóv.

3 herb. íbúð á Lindargötu til leigu í
nokkra mánuði. Verð 85 þús. með hita
og rafm. Uppl. í s. 660 8505.

3. herb. íbúð óskast í Reykjavík eða
nágr. fyrir jól. Langtímaleiga. Skilvísi og
reglusemi í fyrirrúmi. Fyrirframgr. skv.
samkomulagi. Uppl. sendist á post-
sendingar@hotmail.com eða í síma
869 4164.

Reglusöm, skilvís, 26 ára með barn á
leiðinni, óskar eftir lítilli íbúð/stúdíó á
höfuðborgarsv. kr. 45-50 þ. S. 692
7279.

Eldri kk óskar eftir herb. með aðstöðu
að öllu eða stúdíóíbúð á sv. 105 og 101.
Uppl. í s. 845 4816.

S.O.S óska eftir snyrtilegri stúdíó íbúð
strax. Skilvisum greiðslum heitið. S. 849
4965.

Par óskar eftir snyrtilegri 2 herbergja
íbúð, (ekki í kjallara) í langtímaleigu í
reykjavík. Á verðbilinu 50-60 þús.
Reglusemi og skilvísum greiðslum heit-
ið. Upplýsingar í síma 699 2778.

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

50 fm á jarðhæð til leigu í Faxafeni 12.
Uppl. í s. 533 5550.

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

Gisting Vantar ykkur gistingu? Erum
með GLÆSILEGAR Hótelíbúðir að
Reykjavíkurveg 72 í Hafnafirði Tilboð í
gistingu nóvember/desember/janúar
Frá föstudegi-mánudags. KR 3.000.- á
mann hver nótt BP Hótelíbúðir Sími
540-9700 Netfang bphotelqbphotel.is
Heimasíða bphotel.is

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

Bakarí í Hfj. óskar eftir að ráða starfs-
mann í fullt starf í afgreiðslu sem fyrst.
S. 555 0480.

Viltu vinna með hressu
fólki á skemmtilegum

vinnustað?
Þá erum við að leita að þér. Okk-
ur vantar starfsmann í hlutastarf í

vaktavinnu sem er jákvæður,
hress og skemmtilegur. 18 ára

aldur er skilyrði.
Hlöllabátar Bíldshöfða. Upp-
lýsingar á staðnum og í síma

892 9846.

Atvinna í boði

Gisting

Geymsluhúsnæði

Atvinnuhúsnæði

Húsnæði óskast

Húsnæði í boði

– smáauglýsingar sem allir sjá

SMÁAUGLÝSINGAR FRÉTTABLAÐSINS

YFIR 150.000
GESTIR DAGLEGA

EÐA Á VISIR.IS
PÖNTUNARSÍMI 550 5000



Veitingahús óskar eftir vönum uppvask-
ara í eldhús og vönum manni á bar.
Einnig aðstoðarfólk í sal. Kvöld og helg-
ar vinna. Uppl. í s. 699 2363.

Góð laun í boði!
Óskum eftir borðdömum/dansara.
Reynsla ekki skilyrði. Uppl. í s. 868
6080.

Apótek
Lyfjatækni eða vanan starfsmann vant-
ar í Árbæjarapótek. Upplýsingar gefur
Kristján í s. 567 4200.

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

Atvinna - góð laun
Starfskraftur óskast í efnalaug - þvotta-
hús. Framtíðarstarf. Uppl. í s. 897 6954
Efnalaug Árbæjar.

20 ára karlmaður í Rvk. óskar eftir
vinnu, opinn fyrir öllu. Sími 867 9647.

20 ára kvk óskar eftir kvöld og helgar-
vinnu. Upplýsingar í síma 867 2229 e.
kl. 15.

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

Viltu vera memm?
300 manns eru núna að spjalla saman
inni á einkamal.is. Eftir hverju ert þú að
bíða? Einkamál.is

Sjáðu verðin. Finndu gæðin. Veitinga-
staðurinn Glóð-inn við Vesturbæjarlaug.

Einkamál

Atvinna óskast

Gröfumenn
Vantar mann á nýja hjólavél Kom-

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

Hellulagningaraðilar og
verkamenn

Vana aðila vantar í hellulagnir
einnig verkamenn.

Uppl. í síma 822 2661.

Pítan Skipholti
Óskar eftir starfsfólki í fullt starf í
vaktavinnu í sal. Góð laun í boð

fyrir rétt fólk. Framtíðarstarf.
Einnig vantar á kvöld og helgar-

vaktir.
Umsóknareyðublöð á staðnum

og einnig á www.pitan.is

Mosfellsbakarí
Mosfellsbakarí á Háaleitisbraut

58-60, Rvk. óskar eftir góðu fólki
til starfa í afgreiðslu. Vinnutíminn
er frá 13:00-18:30 virka daga og

einn dag aðra hverja helgi frá
7:30 - 16:30.

Nánari upplýsingar veitir Ellisif
í síma 553 5280 eða 660 2153.

Bakaríið hjá Jóa Fel
Bakríið og sælkeraverslun Jóa Fel
Kleppsvegi. Vantar hresst og dug-

legt starfsfólk. Tvískiptar vaktir.
Uppl. á fást hjá Lindu í síma

863 7579 eða á staðnum. Bak-
aríið Hjá Jóa Fel, Kleppsvegi

152.
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TILKYNNINGAR

Glæsileg 3ja herbergja eign á einum eftir-
sóttasta stað í Grafarholtinu. Íbúðin er 78,6 fm með um 25 fm einkalóð.  
Íbúðin er sérlega vel skipulögð, björt, opin og með vönduðum innrétting-
um. Allar innréttingar sérsmíðaðar.  Samliggjandi stofa og eldhús. Gengið 
er út um eldhús í stóran garð með nýjum leiktækjum. Þvottaherbergi með 
sérsmíðuðum skáp og hillum. Baðherbergi er flísalagt hólf í gólf með 
baðkari.  Rúmgóð flísalögð geymsla. Glæsilegt útsýni. Verð 18,9 millj.
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HÁTÚN 6A
SÍMI 5 12 12 12 - Netfang: foss@foss.is
FAX 5 12 12 13 - Bragi Björnsson, 

  lögmaður og lögg.fast.

MARÍUBAUGUR
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SELTJARNARNES - SÉRHÆÐ  
+ BÍLSKÚR = 29,9 MILL.

HÁTÚN 6A
SÍMI 5 12 12 12 - Netfang: foss@foss.is
FAX 5 12 12 13 - Bragi Björnsson, lögmaður

Um er að ræða fallega efri sérhæð ásamt bílskúr á eftirsóttum 
stað við Tjarnarstíg. Hæðin er sérlega björt og opin. 4 svefn-
herb. eru í íbúðinni. Baðherb. er nýl. standsett með tengi fyrir 
þv.vél.  Stofa, borðst., eldh. og alrými, dökkt parket á gólfum.  
Eldhús með nýlegri og fallegri viðarinnr., vönduð tæki. Flísal. 
svalir með útsýni. Stutt er í alla þjón. Laus í des. Nánari uppl. 
veitir Úlfar hjá Foss sími 897 9030

Allt um mat
á föstudögum í Fréttablaðinu.

Allt sem þú þarft
og meira til
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BJARNARSTÍGUR 101 RVÍK.

50 fm tveggja herbergja íbúð á jarðhæð í þríbýlishúsi, í hjarta borg-
arinnar. Íbúðin skiptist í hol, svefnherbergi og stofu, eldhús. Salerni,
flísar á gólfi og sturtuklefa. Sérgeymsla og sameiginlegt þvottahús.
Skjólgóður garður er bak við húsið. Verð 12,3 millj. 

BJARNHÓLASTÍGUR 200 KÓP

Einbýlshús á tveim hæðum á frábærum stað í grónu hverfi í Kópa-
vogi. Neðri hæð: Forstofa og hol, svefnherbergi, snyrting, þvottahús.
Eldhús, borðstofa og stór parketlögð setustofa með útgengi á sólver-
önd og fallegan garð. Efri hæð: Hjónaherbergi með útgengi á stórar
suður-svalir, tvö svefnherbergi, sjónvarpshol og baðgerbergi sem er
flísalagt hólf í gólf. Allt umhverfi hússins er hið snyrtilegasta, garður
mjög fallegur, bílastæði lögð munstursteypu og vel hefur verið stað-
ið að viðhaldi húss lóðar. Verð: 45,5 millj. 

BRATTAHLÍÐ HOFSÓSI

Húsið, sem er 87,8 fm steinhús, var byggt árið1924, en var gert
upp1990, stendur í kvosinni í miðju gamla bæjarins, með útsýni yfir
höfnina, Skagafjörð og Drangey. Í húsinu eru tvö svefnherbergi ann-
að með kojum. Stofa með eldhúskróki, baðherbergi m/sturtu, sólpall-
ur. Kjallarinn er ófrágenginn. Frábært tækifæri til þess eignast afdrep
fjarri skarkala þéttbýlisins. VERÐ 6,2 millj. 

JÖLDUGRÓF 
682 fermetra lóð í Jöldugróf í Reykjavík. (Blesugróf) Á lóðinni stend-
ur eins og er 79 fm timbur hús, sem er í lélegu ástandi. Samkvæmt
deiliskipulagi er heimilt að byggja allt að 300 fermetra einbýlis hús á
lóðinni. Verð: Tilboð

SKÓGARHJALLI KÓPAVOGI

EINBÝLISHÚS Á TVEIMUR HÆÐUM Í SUÐURHLÍÐUM KÓPA-
VOGS. Neðri hæð: Forstofa, flísalögð: Hol, tvö rúmgóð parketlögð
svefnherbergi, annað með úthengi út á sólverönd. Baðherbergi, flí-
salagt hólf í gólf og með sturtuklefa. Tvær rúmgóðar geymslur, sem
gengið er inn í utanfrá. Hringstigi er á milli hæða. Efri hæð: Stór stofa
og borðstofa, parketlagðar. Þrjú rúmgóð, parketlögð herbergi. Eld-
hús með fallegri innréttingu og vönduðum tækjum. Baðherbergi með
góðri innréttingu, baðkari og sturtuklefa, flísalagt. Þvottahús er stórt
og með útgengi út á verönd. Á húsinu eru tvennar svalir og eru báð-
ar yfirbyggðar og með opnanlegum glerhurðum. Hiti er í stéttum og
bílaplani, byggingarleyfi er fyrir 52 fm bílskúr. VERÐ 49 millj.

Borgartúni 29 - Sími 530 7200
Ásgeir E. Gunnarsson lögg. fasteignasali
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Sími: 530 7200 – Netfang:husanaust@husanaust.is

Nýtt deiliskipulag fyrir 
miðsvæðið á Álftanesi
Í samræmi við 1. mgr. 25. gr. skipulags- og bygging-
arlaga nr. 73/1997 er hér með auglýst til kynningar
tillaga að nýju deiliskipulagi miðsvæðis á Álftanesi.
Tillaga að nýju deiliskipulagi nær til íbúðabyggðar,
atvinnustarfsemi og byggð Eirar. 

Tillagan verður til sýnis á skrifstofu sveitarfélagsins
Álftaness, Bjarnastöðum, frá og með 11. nóvember
2005 til 9. desember 2005.
Þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er hér
með gefinn kostur á að gera athugasemdir við til-
löguna. Frestur til að skila inn athugasemdum er til
23. desember 2005.

Skila skal inn skriflegum athugasemdum á skrifstofu
sveitarfélagsins, Bjarnastöðum, 225 Álftanesi. Hver
sá sem eigi gerir athugasemdir við tillögurnar fyrir
tilskilinn frest telst samþykkja hana.

Álftanesi 9. nóvember 2005.

Guðmundur G. Gunnarsson
Bæjarstjóri

Síðumúla 27 – Sími 588 4477
Ingóflur Gissurarson lögg.fasteignasali.

Glæsilegar 2ja, 3ja og 4ra herb. íbúðir til afhendingar svo til strax á
góðu verði og frábærum greiðslukjörum. Um er að ræða 2ja herb. 94
fm íb., verð 19,5 millj. 3ja herb. 109 fm íb., verð 22,8 millj. og 4ra
herb. um 120 fm íb. verð 25,9 millj. Allar með sérinngangi og stæði í
bílskýli í litlum 3ja hæða 6 íbúða fjölbýlum á mjög góðum stað í Norð-
lingaholti. Fallegt útsýni úr flestum íb. Sérlega rúmgóðar og velskipu-
lagðar íbúðir fullb. án gólfefna með flísalögðu baði. Greiðsludæmi:
3ja herb. íbúð: Verð 22,8 millj. Lán frá banka 80% 18,2 millj.
(gr.byrði: ca 78 þús. pr.mán). Milligjöf 4,6 millj. greiðist á allt að
3 árum vaxtalaust. Allar nánari uppl. veita sölumenn Valhallar.
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Norðlingaholt – Rauðavað
Frábær greiðslukjör – Vaxtalaus útborgun í allt að 3 ár

Basar á vinnustofu / iðjuþjálfun
Laugardaginn 12. nóvember kl. 13-17 og mánudag-
inn 14. nóvember kl. 10-16 verður hinn árlegi basar
á vinnustofu / iðjuþjálfun Hrafnistu í Reykjavík.

Mjög falleg handiðn og nytsamlegir hlutir eru til sölu.
Komið og gerið góð kaup í jólagjafirnar.

Ættingjaband Hrafnistu er með kaffi og vöfflusölu kl.
14 á Helgafelli.

Kveðja
Starfsfólk vinnustofu / iðjuþjálfunar.

Sigrún Gissurardóttir, löggiltur fasteignasali

Vorum að fá til sölu-
meðferðar 170,8 fm
einbýlishús með 42,5
fm bílskúr alls 213,3
fm. Húsið er á 2

hæðum. Á neðri hæð er forst., hol, 2 herb., stofur með arinn og
sólst. með arinn, eldhús og baðherb. Á efri hæð er geymsla, gang-
ur, 3 herb. og mögul. að setja upp eldhús í einu þeirra, dagst. og
baðherb. Bílsk. er sérstæður með hita, rafmagni, vatni og sjálfvirk-
um hurðaropnara. Innaf bílskúr er gott vinnuherb. Húsinu hefur
alltaf verið velviðhaldið. Afh. gæti orðið fyrir jól. Verð 45 millj.
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LANGAGERÐI 
MEÐ BÍLSKÚR OG ÚTSÝNI

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

Frábært verð – Einstakt tækifæri

Brekkusel 2, 109 - Rvk.

272 fm endaraðhús á þremur hæðum með
sérstæðum bílskúr.
Verð AÐEINS 34,9 millj.
Allar frekari upplýsingar veita 
Ingi Björn í síma 5959011 
eða Kristberg í síma 5959029
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Orlofsnefnd húsmæðra í Reykjavík

Aðventuferð til Kaupmannahafnar á vegum á Or-
lofsnefndar húsmæðra í Reykjavik verður farin dag-
ana 8. – 11.des. næstkomandi. Örfá sæti laus. 

Innifalið: Flug, flugvallarskattur, gisting, morgun-
verður, akstur til og frá flugvelli, „julefrokost“,
gönguferð um Íslendingaslóðir, dagsferð og íslensk
fararstjórn.

Skráning sem fyrst hjá utanlandsdeild Ferðaskrif-
stofu Guðmundar Jónassonar í síma 511 1515.

Orlofsnefnd húsmæðra í Reykjavík 

Aðalskipulag Mýrdalshrepps 
2005-2025

Mánudaginn 14. nóvember nk. kl. 20:00 verður hald-
inn opinn fundur í Leikskálum í Vík þar sem kynntar
verða hugmyndir um nýja veglínu hringvegar 1 um
Mýrdal sem og hugmyndir um gönguleiðir. 
Þeir sem áhuga hafa á málinu eða telja sig hafa
hagsmuna að gæta eru hvattir til að mæta og kynna
sér hugmyndirnar. Aðilar geta síðan komið skriflegum
sjónarmiðum sínum á framfæri við skipulags- og
byggingarnefnd innan viku frá fundinum. 
Hugmyndirnar má finna á vef Mýrdalshrepps
www.vik.is . 
Endanleg tillaga að aðalskipulagi verður síðan auglýst
formlega í samræmi við skipulags- og byggingarlög.

Sveitarstjóri







Umsjón: nánar á visir.is

Óhefðbundin lífeyrissala
Auglýsingar Landsbankans um sér-
eignasparnað þar sem lesendur blaða fengu per-
sónulegt ómerkt bréf frá mótframlaginu sínu,
vöktu talsverða athygli. Og reynda hneykslan ein-
hverra. Umræður voru um auglýsingarnar á
kaffistofum út um allan bæ og Rás 2 var með
símatíma um málið. Þangað hringdi maður að
nafni Eiríkur Jónsson og ræddi um sölumennsku
bankanna á séreignasparnaði. Hann hvatti til
þess að fólk hefði varan á og snéri sér fyrst til líf-
eyrissjóðsins síns. Hann sagðist þekkja til mála
vegna vinnu sinnar. Lísa Pálsdóttir spurði þá
hvað hann gerði og svaraði þá Eiríkur því
að hann væri formaður Kennarasam-
bandsins. Eiríkur lét þess hins vegar ekki
getið að hann er stjórnarmaður í Lífeyris-
sjóði starfsmanna ríkisins. Það eru því
greinilega fleiri en Landsbankinn sem
beita óhefðbundnum aðferðum við að
fá fólk í séreignasparnað hjá sér.

Ættbogi í Flögu

Almennt séð er það talið jákvætt á markaði
þegar innherjar kaupa í félögum. Það

er jafnan talið til marks um að þeir
sem gerst þekkja telji bréf félags
vanmetin á markaði og séu tilbúnir
til að hætta meira fé í félagið. Að
undanförnu hafa innherjar keypt í
Flögu og tilkynnt það til kauphallar

með viðeigandi hætti. Hér hafa
verið á ferðinni Bogi Páls-
son og tengdir aðilar,
dóttir hans og stjúpson-
ur. Gárungar á markaðn-
um skemmta sér yfir
þessum tilkynningum
þegar þeir haf ekkert
annað að gera og
kalla þetta nú ætt-
bogakaupin í Flögu.

MESTA HÆKKUN

ICEX-15 4.688 Fjöldi viðskipta: 166
Velta: 654 milljónir

-0,13% 

MESTA LÆKKUN

MARKAÐSFRÉTTIR...

Viðskiptahallinn í Bandaríkjunum sló
enn á ný met. Hann nam 66.1 milljarði
dollara í september eða rúmum fjögur
þúsund milljörðum króna og hefur aldrei
verið meiri í einum mánuði. Meðal
ástæna hallans er að vegna fellibylja hef-
ur þurft að flytja inn meiri olíu en ella.

Vaxtaákvörðunardagur var í Bretlandi í
gær. Enski seðlabankinn ákvað að halda
stýrivöxtum óbreyttum og verða þeir því
áfram 4,5 prósent. Ákvörðunini var í
samræmi við væntingar markaðarins.

Íbúðalánasjóður hefur birt endur-
skoðaða áætlun um útgáfu Íbúðabréfa
fyrir yfirstandandi ár. Gert er ráð fyrir 7,2
milljarða minni útgáfu frá fyrri áætlun.
Skýringin er að gert er ráð fyrir minni
útlánum sjóðsins, auk þess sem sjóður-
inn muni auka nýtingu eigin lausafjár.

34 11. nóvember 2005  FÖSTUDAGUR

Peningaskápurinn…

Actavis 43,50 +0,23% ...
Bakkavör 44,50 -0,67% ... FL Group 13,95 -0,71% ... Flaga 3,88 -
0,51% ... HB Grandi 9,30 +0,00% ... Íslandsbanki 15,30 +0,00%
... Jarðboranir 22,10 +0,00% ... KB banki 593,00 -0,50% ... Kög-
un 55,40 -0,18% ... Landsbankinn 22,80 +0,00% ... Marel 64,20
+0,31% ... SÍF 4,38 +0,00% ... Straumur 14,30 +1,42% ... Össur
97,50 +0,00%

Atorka Group 1,79%
Straumur-Burðarás 1,42%
Marel 0,31%

FL Group -0,71%
Bakkavör -0,67%
Mosaic -0,58%

HLUTABRÉF Í ÚRVALSVÍSITÖLU:

Styrmir Þór Bragason, sem lét af
störfum í haust sem fram-
kvæmdastjóri Atorku Group,
fékk 160 milljónir króna vegna
uppgjörs á kaupréttarsamningi
sem hann gerði við félagið. Þetta
kemur fram í níu mánaða upp-
gjöri félagsins sem bar birt í gær. 

Styrmir átti rétt á að kaupa um
35 milljónir hluta að nafnverði í
Atorku á genginu 2,95 og um átján
milljónir hluta í Afli fjárfesting-
arfélagi, sem er dótturfélag At-
orku, á genginu 2,02. Réttinn
mátti nýta frá 2005-2007. Gengi
bréfa í Atorku stóð í gær í 5,7
krónum á hlut.

Hagnaður Atorku var 224
milljónir króna á þriðja ársfjórð-
ungi samanborðið við 751 milljón
króna á sama tímabili í fyrra.
Þetta er mikill umsnúningur frá
öðrum ársfjórðungi þegar félagið
tapaði nærri sex hundruð milljón-
um króna. Frá áramótum hefur
félagið hagnast um 641 milljón
króna.

Aðeins Landsbankinn spáði
fyrir um afkomu Atorku en hann
bjóst við að hagnaðurinn yrði 341
milljón króna.

Hreinar fjármunatekjur námu
um sex hundruð milljónum á þriðja
ársfjórðungi og lækkuðu um 340
milljónir á milli ára. Rekstrar-
kostnaður hækkaði úr fimmtán
milljónum króna í 286 milljónir
sem stafar aðallega af gjaldfærslu
fyrrnefnds kaupréttarsamnings og
aðkeyptrar þjónustu.

Heildareignir Atorka námu í
lok september um 18,6 milljörð-
um króna. Eigið fé var á sama
tíma um 8,5 milljarðar. Arðsemi
eigin fjár er um ellefu prósent á
ársgrundvelli sem er undir lang-
tímamarkmiðum stjórnenda fé-

lagsins. Stjórnendur Atorku eru
bjartsýnir á framhaldið en fjórði
ársfjórðungur fer vel af stað.

Stærstu hlutabréfaeignir At-
orku liggja í Jarðborunum og
bresku iðnaðarfyrirtækjunum
Low&Bonar og NWF. - eþa

Starfslokin kostuðu 
Atorku 160 milljónir
Uppgjör á kaupréttarsamningi fyrrverandi framkvæmdastjóra nam 160 millj-
ónum. Fyrirtæki› hagnast um 640 milljónir á árinu en afkoma á flri›ja árs-
fjór›ungi dregst verulega saman á milli ára.

Sænska lággjaldaflugfélagið
FlyMe, sem er meðal annars í
eigu Straums-Burðaráss og fjár-
festingafélagsins Fons, tilkynnti
í gær að félagið ætlaði að hefja
flug til tólf nýrra áfangastaða frá
Landvetter-flugvellinum í Gauta-
borg. Áfangastaðirnir verða vin-
sælir sumardvalarstaðir og borg-
ir í Evrópu. Félagið hefur sölu á
ferðum til hinna nýju áfanga-
staða í dag og fyrstu ferðirnar
eru áætlaðar 30. mars næstkom-
andi.

Samhliða þessum breytingum
var tilkynnt að Jóhannes Georgs-
son verður nýr framkvæmda-
stjóri félagsins. Hann er einn af
stofnendum Iceland Express og
var áður framkvæmdastjóri SAS
á Íslandi. FlyMe var stofnað í
mars 2004 og hefur einkum flogið
innanlands í Svíþjóð.

Samhliða þessu verður hlutafé
aukið og segir Björn Olegård,
stjórnarfromaður FlyMe að áform
séu um að fjölga áfangastöðum
enn frekar. „Við erum heppin að fá
Jóhannes til okkar. Hann hefur að

undanförnu endurskipulagt leiða-
kerfið og nýtingu á flugflotanum.
Það er líka mikill styrkur fyrir
okkur að hafa Pálma Haraldsson

sem bakhjarl í félaginu, enda fáir
menn í Evrópu sem hafa meiri
kunnáttu en hann á þessu sviði,“
segir Björn. - hb/hh

FlyMe fl‡gur til tólf n‡rra áfangasta›a
Jóhannes Georgsson n‡r framkvæmdastjóri sænska lággjaldaflugfélagsins.

KAUPHÖLL ÍSLANDS [Hlutabréf ]

PÁLMI HARALDSSON Er einn eigenda sænska lággjaldaflugfélagsins FlyMe.

Tölur miðast við kl. 15.06

60%

Þú nærð til rúmlega helmingi fleiri 

Íslendinga á aldrinum 20–40 ára með því að 

auglýsa í atvinnublaði Fréttablaðsins frekar 

en atvinnublaði Morgunblaðsins. 

AUGLÝSTU 
 EFTIR STARFSFÓLKI 

Á RÉTTUM STAÐ

Lestur sunnudaga* 

37% 

*20–40 ára Íslendingar. Gallup júní 2005. 

Á sunnudögum fylgja bæði Morgunblaðinu og Fréttablaðinu 

sérblöð inni í aðalblöðunum sem fjalla um atvinnumál. 

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

blaði Morgunblaðsins. Láttu ekki fyrirtæki þitt verða af 

góðum starfsmanni með því að auglýsa á röngum stað.

Starfsmenn kaupa ekki
Hlutafjárútboð hjá FL Group fór
fram í gær. Um 44 milljarðar voru
í boði, þar af höfðu stærstu hlut-
hafar og KB banki og Landsbanki
skráð sig fyrir 36 milljörðum. Um
átta milljarðar voru seldir til fag-
fjárfesta.

Þeir þrír milljarðar sem stóð til
að selja lykilstarfsmönnum voru
boðnir fagfjárfestum í staðinn.
„Ástæða breytingarinnar er sú að
verulegar líkur eru á að sam-

kvæmt alþjóðareikningsskila-
stöðlum muni eignarhlutir starfs-
manna í félaginu ekki teljast til
eiginfjár, þar sem félagið myndi
verja starfsmenn fyrir hugsan-
legu tapi af þeim viðskiptum,“
segir í tilkynningu frá félaginu.
Því ákvað stjórn félagsins að veita
lykilsstarfsmönnum frekar kaup-
rétt á útboðsgengi en að hafa
milligöngu um bein kaup þeirra. 

- eþa

FÉKK 160 MILLJÓNIR Kostn-
aður vegna uppgjörs á kaup-
réttarsamningi við Styrmi Þór
Bragason, fyrrum fram-
kvæmdastjóra Atorku, nam um
160 milljónum króna. Atorka
hagnaðist um 224 milljónir á
þriðja ársfjórðungi.

Fréttablaðið/GVA

FRÁ HLUTHAFAFUND Í FL GROUP Hlutafjárútboð FL Group, sem beint var til fagfjár-
festa, fór fram í gær. Ákveðið var að bjóða ekki lykilsstarfsmönnum bréf til kaups.



35FÖSTUDAGUR 11. nóvember 2005

Minni ver›bólga í nóvember
Vísitala neysluverðs lækkaði um
0,2 prósent á milli október og nóv-
ember. Vísitala neysluverðs án
húsnæðis lækkaði um 0,43 pró-
sent frá því í október. Síðastliðna
tólf mánuði hefur vísitala neyslu-
verðs hækkað um 4,2 prósent en
án húsnæðis um 0,7 prósent. 

Greiningardeild Íslandsbanka
segir í Morgunkorni í gær að spár
h öfðu gert ráð fyrir 0,1 til 0,2 pró-
sent hækkun vísitölunnar og þar á
meðal Íslandsbanki um 0,1 pró-
sent. Frávik frá spám skýrist
einkum af því að verð á dagvörum
lækkaði á milli mánaða en verð-
hækkun hafði verið spáð. Því er
raunar enn spáð að verð á dag-
vöru muni hækka eins og fram
kemur í fréttaskýringu í Mark-
aðnum á miðvikudag. 

Verð nýrra bíla lækkaði einnig
á milli mánaða og meira en gert
var í spánni segir í Morgunkorn-
inu. Þá lækkaði eldsneytisverð í
takt við spá og íbúðaverð hækkað
talsvert eða um 0,9 prósent. 

Næsta útgáfa Peningamála er 2.
desember næstkomandi og spá
markaðsaðilar vaxtahækkun upp á
0,5 til 0,75 punkta. Greiningardeild
Íslandsbanka spáir því að vextir
Seðlabankans verði komnir í 12
prósent snemma á næsta ári en
þeir eru nú 10,25 prósent. - hb

Verktakar
sameinast
Tvö af stærstu verktakafyrir-
tækjum landsins, Keflavíkurverk-
takar og Ris, sameinast á næst-
unni. Sameinað félag veltir um
sex milljörðum króna og verður
þriðja stærsta verktakafyrirtæki
landsins á eftir Ístak og Íslensk-
um aðalverktökum.

Velta Keflavíkurverkta er um
fjórir milljarðar á ári en um tveir
hjá Risi. Starfsmenn hins nýja fé-
lags verða um 500 talsins. - eþa

Kaos í H&M
Fljótlega eftir að H&M opnaði
dyrnar að verslun sinni á einni að-
alverslunargötu Stokkhólms í
gærmorgun tæmdust allar hillur
og rekkar. Verið var að hleypa af
stokkunum haustlínu frá Stellu
McCartney sérstaklega hannaðri
fyrir H&M. Undirtektirnar komu
jafnvel stjórnendum H&M í opna
skjöldu eftir því sem fram kemur
á vefsíðu Dagens Industri. Frá og
með fimmtudeginum verður hægt
að nálgast föt Stellu í alls fjögur
hundruð H&M-verslunum í 22
löndum. H&M hefur áður átt svip-
að samstarf við heimsfræga
tískuhönnuðinn Karl Lagerfeld. -

hhs

Sjóvá semur
vi› Royal &
SunAlliance
Sjóvá hefur gengið til samstarfs
við Royal & SunAlliance um að
veita íslenskum alþjóðafyrirtækj-
um heildstæða tryggingaþjónustu
vegna hagsmuna þeirra erlendis.
Royal & SunAlliance er annar
stærsti fyrirtækjatryggjandi í
Bretlandi og þriðji stærsti vá-
tryggjandi á Norðurlöndum. Sam-
starfið veitir viðskiptavinum Sjó-
vá aðgang að þjónustuneti Royal
& SunAlliance um allan heim. Með
samstarfssamningnum getur Sjó-
vá nú boðið upp á tryggingaþjón-
ustu í 130 löndum.

Olíuver› lækkar
Hráolíuverð náði í gær fimmtán
vikna lágmarki á markaði í New
York eftir að olíubirgðir Banda-
ríkjanna náðu því magni sem
þær stóðu í í júlí síðastliðnum.
Verð á hráolíu, sem afhent verð-
ur í desember, lækkaði um 0,88
prósent í gær og kostaði tunnan
58,41 dali við opnun markaða í
gær. Í Lundúnum lækkaði verð á
Brent Norðursjávarolíu um 1,44
prósent og kostaði tunnan 55,99
dali.

OPEC-ríkin juku við fram-
leiðslu sína til þriggja mánaða frá
og með 1. október til að bæta upp
framleiðslutapið eftir fellibyljina
Katrínu og Ritu. Hráolían safnast
því upp þar sem bandarískar olíu-

hreinsunarstöðvar hafa ekki náð
fyrri framleiðslugetu. Það skýrir

meðal annars lækkun olíuverðs
nú. - hhs

Dau›adæmd
yfirtaka
Yfirtökutilraun suður-afríska
tryggingafélagsins Old Mutual á
Skandia er dauðadæmd að mati
Hans Erik Andersson, forstjóra
Skandia. „Það kæmi mér verulega
á óvart ef Old Mutual fengi stuðn-
ing frá helmingi hluthafa fyrir 21.
nóvember,“ segir Hans-Erik í
samtali við suður-afríska vefritið
Moneyweb. „Við vitum að minnsta
kosti fimmtán prósent hluthafa
hafa þegar hafnað tilboðinu.“

Þetta stangast á við fullyrðingar
Jims Sutcliffe, forstjóra Old Mutu-
al, sem telur að félagið eigi ágæta
möguleika að fá stuðning 90 pró-
sent hluthafa Skandia. - eþa



















































VIÐ TÆKIÐ TÓMAS ODDUR HRAFNSSON HEFUR MISST TRÚNA Á SJÓNVARP

17.05 Leiðarljós 17.50 Táknmálsfréttir 18.00
Tobbi tvisvar (11:26) 18.25 Villt dýr (11:26) 

SKJÁREINN

12.20 Neighbours 12.45 Í fínu formi 2005
13.00 Joey 13.30 George Lopez 14.00 Night
Court 14.25 Fresh Prince of Bel Air 14.50
Punk'd 15.15 Apprentice 3, The 16.00 Barna-
tími Stöðvar 2 17.45 Bold and the Beautiful 
18.05 Neighbours

SJÓNVARPIÐ

00.00

MAÐUR ÁN FORTÍÐAR

▼

Bíó

22.35

DICKIE ROBERTS: FORMER CHILD STAR 

▼

Bíó

21.15

TRU CALLING

▼

Drama

20.00

SPARK

▼

Keppni

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
(3:145) 10.20 Ísland í bítið 

18.30 Fréttir Stöðvar 2 
19.00 Ísland í dag 
20.00 Arrested Development (14:22) (Tómir

asnar)
20.30 Eddan 2005 – kynningar 
20.45 Idol – Stjörnuleit 3 (Niðurskurður) Nú

taka leikar að æsast í Idol-Stjörnuleit-
inni.

21.45 Listen Up (4:22) (Takið eftir)
22.10 Blue Collar TV (13:32) (Grínsmiðjan)

Ekki missa af þessum óborganlegum
grínþáttum.

22.35 Dickie Roberts: Former Child Star
(Dickie Roberts: Fyrrum barnastjarna)
Gamanmynd með Saturday Night
Live-grínistanum David Spade í hlut-
verki fyrrum barnastjörnu og hálfgerðs
aula.

0.15 Predator II (Str. b.börnum) 2.00 Colla-
teral Damage (Stranglega bönnuð börnum)
3.45 The Handmaid's Tale (Str. b. börnum)
5.30 Fréttir og Ísland í dag 6.35 Tónlistar-
myndbönd frá Popp TíVí 

0.00 Maður án fortíðar (Kvikmyndaskoðun
telur myndina ekki hæfa fólki yngra en 12
ára. e) 1.35 Útvarpsfréttir í dagskrárlok 

18.30 Ungar ofurhetjur (25:26) .
19.00 Fréttir, íþróttir og veður 
19.35 Kastljós
20.00 Edduverðlaunin 2005 (5:5) Kynntar

verða tilnefningar til Edduverðlaun-
anna, íslensku kvikmynda- og sjón-
varpsverðlaunanna 2005.

20.10 Latibær
20.40 Sagan af Ernest Green (The Ernest

Green Story) Bandarísk fjölskyldu-
mynd frá 1993 um baráttu blökkupilts
sem gengur í skóla með hvítum ung-
lingum.

22.20 Auga fyrir auga (Eye for an Eye)
Bandarísk spennumynd frá 1996 um
konu sem tekur til sinna ráða gegn
manni sem nauðgaði og myrti dóttur
hennar. Bönnuð yngri en 16 ára. 

23.20 Weeds (6:10) 23.55 Ford fyrsætu-
keppnin 2005 0.25 HEX (6:19) 1.10 David
Letterman 1.55 David Letterman 

18.30 Fréttir Stöðvar 2 
19.00 Laguna Beach (6:11) 
19.30 Idol extra 2005/2006 
20.00 Sirkus RVK 
20.30 Joan Of Arcadia (19:23) 
21.15 Tru Calling (20:20) 

22.00 Open Water Mynd sem er byggð á
sönnum atburðum. Ungt par fer í frí-
inu sínu í köfunarleiðangur en gleym-
ist síðan úti á miðju hafinu. Þar er
parið fast á reki án þess að vita hvar
þau eru, hvert þau rekur eða það sem
meira er, hvað er fyrir neðan þau.
Engar tæknibrellur voru notaðar við
gerð myndarinnar og þurftu leikarar
myndarinnar að vera í sjónum um-
vafnir raunverulegum hákörlum. 

23.00 Battlestar Galactica 23.45 Íslenski
bachelorinn (e) 0.40 Silvía Nótt (e) 1.05
New Tricks (e) 2.00 Tvöfaldur Jay Leno (e)
3.30 Óstöðvandi tónlist 

19.20 Þak yfir höfuðið Umsjón hafa Hlynur
Sigurðsson og Þyri Ásta Hafsteinsdótt-
ir.

19.30 The King of Queens (e) 
20.00 Spurningaþátturinn Spark Spark er

splunkunýr spurningaþáttur um fótbolta
og fótboltatengt efni. Höfundur spurn-
inga og spyrill er Stefán Pálsson.

20.35 Charmed Bandarískir þættir um þrjár
fagrar og kynngimagnaðar örlaganorn-
ir. 

21.20 Complete Savages Í þættinum kemur
berlega í ljós hvernig fer þegar fimm
venjulegir karlar menn búa saman án
konu til að leggja þeim lífsreglurnar.

21.45 Ripley's Believe it or not! 
22.30 Dirty Sanchez 

17.25 Cheers – 8. þáttaröð 17.50 Upphitun
18.20 Íslenski bachelorinn (e) 

6.05 Big Fat Liar 8.00 Try Seventeen 10.00
Swept Away 12.00 Drumline 14.00 Big Fat
Liar 16.00 Try Seventeen 18.00 Swept Away
20.00 Drumline (Trumbuslagarinn) Róman-
tísk gamanmynd. 22.00 In Hell (The Savage)
Hörkuspennandi hasarmynd af bestu gerð.
0.00 Aliens (Str. b. börnum) 2.15 We Were
Soldirers (Str. b. börnum) 4.30 In Hell (The
Savage) (Str. b. börnum)

OMEGA E! ENTERTAINMENT

12.00The E! True Hollywood Story 13.00E! News 13.30E! News
Special 14.00 101 Sensational Crimes of Fashion! 15.00 101
Sensational Crimes of Fashion! 16.00 101 Sensational Crimes of
Fashion! 17.00101 Sensational Crimes of Fashion! 18.00Kill Rea-
lity 19.00 E! News 19.30 The Soup UK 20.00 The E! True
Hollywood Story 21.00101 Sensational Crimes of Fashion! 22.00
Rich Kids: Cattle Drive 23.00Wild On Tara 23.30Wild 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 

23.10 World Poker Tour 2 0.40 NFL-tilþrif
1.10 NBA TV Daily 2005/2006 

18.30 Olíssport 
19.00 Gillette-sportpakkinn Íþróttir í lofti, láði

og legi.
19.30 Timeless (Íþróttahetjur) Íþróttahetjur

eru af öllum stærðum og gerðum. 
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 Íslandsmótið í Galaxy Fitness Útsend-
ing frá Íslandsmótinu í Galaxy Fitness
2004, sem haldið var í í Laugardals-
höll.

STÖÐ 2 BÍÓ

Í hvaða kvikmynd hljómaði þessi setning:

ÚR BÍÓHEIMUM

Svar:
Napoleon úr kvikmyndinni Napoleon
Dynamite frá árinu 2004.

,,I see you're drinking 1%. Is that 'cause you
think you're fat? 'Cause you're not. You could
be drinking whole if you wanted to.“

Eitt símtal

550 5000

fiú getur fimmfaldað tíðni auglýsinganna þinna með samlesnum auglýsingum 

sem birtast á Bylgjunni, Talstöðinni, Létt 96,7, Fréttablaðinu og á visir.is. 

Þegar þú hringir og pantar auglýsingu líða innan við tvær klukkustundir þar til 

hún er komin í loftið. Daginn eftir birtist hún svo í smáauglýsingum í 

Fréttablaðinu og á visir.is. 

Margföld áhrif með 
samlesnum auglýsingum!

Hringdu í síma 550 5000 og
margfaldaðu tíðni auglýsinganna þinna

Einfalt, fljótlegt og gríðarlega áhrifaríkt!

Mér fannst hérna áður fyrr það vera sjálfsagður
hluti af tilverunni að setjast fyrir framan sjón-
varpið og liggja eins og skötuselur í tvo til þrjá
tíma. Að undanförnu virðist vera sem ég hafi
það ekki lengur í mér að horfa á sjónvarp, eða
kannski heilla mig engir þættir þessa stundina. 
Síðastliðinn miðvikudag var ég gjörsamlega bú-
inn á því eftir erfiðan vinnudag. Seinustu tveir
klukkutímar dagsins fóru í raun í lítið annað en
tilhlökkun vegna yfirvofandi sjónvarpsgláps
seinna um kvöldið. Þegar ég kveikti á tækinu
blasti America´s Next Top Model við mér. Ég
reyndi að horfa á þetta en hendin á mér tók
skyndilegan taugakipp og skipti um stöð. 
Ekki tók betra við. What Not To Wear eða
„Druslur dressaðar upp“ er þáttur sem mamma
gamla leggur varla í. Þegar þarna var komið
sögu var þolinmæði mín gagnvart stelpuþátt-

um uppurin. Ég þráði smá testósterón frá tæk-
inu. Hvað ætli RÚV hafi upp á að bjóða? Ég
vissi ekki hvaðan á mig stóð veðrið þegar
stórslasaður alblóðugur maður lá á sjúkrabör-
um og barðist fyrir lífi sínu í kassanum fyrir
framan mig. Ég var smátíma að gera mér grein
fyrir því að ég væri dottinn inn í miðjan þátt af
Bráðavaktinni. Ég fylgdist með um stund en
fékk nóg eftir korter. Það er bara ákveðið magn
af blóði sem einn maður þolir. 
Á þessum tímapunkti var ég farinn að verða
vonlítill um að finna eitthvað við mitt hæfi. Sýn
var mitt seinasta hálmstrá. Ef sú sjónvarpsstöð
bjargar ekki kvöldinu þá bjargar því enginn.
Ánægju minni verður því varla lýst með orðum
þegar ég svissaði yfir og við mér blöstu litlir
karlar að sparka leðurtuðru á milli sín. Fótbolti!
Ég kom mér vel fyrir og horfi á af miklum

áhuga. Eftir 5 mínútur fór rafmagnið af íbúð-
inni. Það var alveg eins gott. Manchester tapaði
leiknum hvort eð er og rafmagnsleysið batt
enda á eina dapurlegustu ferð mína um öldur
ljósvakans í langan tíma.

Dagskrá allan sólarhringinn.
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Vont og venst ekki

ENSKI BOLTINN

▼

▼

▼

▼

14.00 Blackburn – Charlton frá 5.11 16.00
Arsenal – Sunderland frá 5.11 18.00 Að
leikslokum (e) 

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

23.00 Stuðningsmannaþátturinn „Liðið mitt“
(e) 0.00 Upphitun (e) 0.30 Newcastle –
Birmingham frá 5.11 2.00 Dagskrárlok

▼

Fótboltinn bjargaði kvöldinu þangað til rafmagn-
ið fór af. 
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ERLENDAR STÖÐVAR

BYLGJAN FM 98,9

RÁS 1 FM 92,4/93,5 RÁS 2 FM 90,1/99,9

ÚTVARP SAGA FM 99,4 AÐRAR STÖÐVAR

12.20 Fréttir 12.45 Veður 12.50 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 Rit-
höfundurinn C. S. Lewis 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 

20.00 Allt og sumt e. 22.00 Á kassanum e.
22.30 Síðdegisþáttur Fréttastöðvarinnar 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.

Raunverulegir hákarlar

VIÐ MÆLUM MEÐ...

Sirkus kl. 22.00

»

SKY NEWS
Fréttir allan sólarhringinn.

CNN INTERNATIONAL
Fréttir allan sólarhringinn.

FOX NEWS
Fréttir allan sólarhringinn.

EUROSPORT 
12.30 Tennis: WTA Tour Championships Los Angeles 13.30 Tennis: WTA Tour
Championships Los Angeles 14.30 Weightlifting: World Championship Doha
16.30 Football: Top 24 Clubs 17.00 Weightlifting: World Championship Doha
19.00 Strongest Man: Super Series Grand Prix Poland 20.00 Strongest Man:
Super Series Grand Prix Sweden 21.00 TNA Wrestling: USA 21.30 TNA Wrest-
ling: USA 22.00 Xtreme Sports: Yoz Xtreme 22.30 Xtreme Sports: Xgames 05
23.30 Adventure: Escape 0.00 Football: Top 24 Clubs

BBC PRIME
12.00 To the Manor Born 12.30 Dad's Army 13.00 Ballykissangel 14.00 Tel-
etubbies Everywhere 14.10Bill and Ben 14.20Yoho Ahoy 14.25Monty the Dog
14.30Boogie Beebies 14.45Fimbles15.05Tikkabilla15.3550/5016.00The Life
Laundry 16.30 Ready Steady Cook 17.15 The Weakest Link 18.00 Holby City
19.00 The Life of Mammals 20.00 French and Saunders 20.30 Manchild21.00
Knowing Me, Knowing You... With Alan Partridge 21.30 Crime and Punishment
23.00 The Scold's Bridle 0.00 Blood of the Vikings 1.00 Planet Hunters 

NATIONAL GEOGRAPHIC 
12.00 Air Crash Investigation 13.00 Sea of Snakes 14.00 When Expeditions Go
Wrong 15.00The Death of Aryton Senna 15.307/7 – Attack on London 17.00Air
Crash Investigation 18.00 Explorations 18.30 Demolition Squad 19.00 Insects
from Hell 19.30 Insects from Hell 20.00 Seconds From Disaster 21.00 Inside
Hurricane Katrina 23.00When Expeditions Go Wrong 0.00Cinderella Man – The
Real Jim Braddock Story 1.00 Explorations1.30 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
Rescue 16.30 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 20.00Animal Precinct 21.00Miami Animal Police 22.00Meerkat
Manor 22.30 Monkey Business 23.00 K9 Boot Camp 0.00 Pet Rescue 0.30
Wildlife SOS 1.00 Animal Precinct 

DISCOVERY 
12.05 Nuclear Dynamite 13.00 Rex Hunt Fishing Adventures 13.30 Lake
Escapes 14.00 We Built This City 15.00 Extreme Machines 16.00 Scrapheap
Challenge 17.00 Thunder Races 18.00 American Chopper 19.00 Mythbusters
20.00Brainiac21.00Biker Build-Off 22.00Spy23.00Mythbusters0.00Forensic
Detectives1.00 FBI Files

MTV
12.00Diary OF Lindsay Lohan 12.30All Eyes ON Tom Cruise 13.00Making The
Movie Charlie & The Chocolate Factory 13.30Diary OF Christina Ricci 14.00Wis-
hlist15.00Trl 16.00Dismissed16.30Just See Mtv 17.30Mtv.new 18.00Dance
Floor Chart 19.00Punk'd19.30Viva LA Bam 20.00Wild Boyz 20.30The Osbo-
urnes 21.00 Top 10 AT Ten – Movie Soundtracks 22.00 I Want A Famous Face
22.30 Wonder Showzen 23.00 Party Zone

VH1
12.00 Smells Like the 90's 12.30 So 80s 13.00 VH1 Hits 15.00 VH1 Weekly Al-
bum Chart 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 All Access 20.30 All
Access21.00Storytellers Green Day 22.00Friday Rock Videos 0.30Flipside1.00
Chill Out 1.30 VH1 Hits

CLUB
11.50 Awesome Interiors 12.20 Innertainment 12.45 Come! See! Buy! 13.10
Crimes of Fashion 13.35Arresting Design 14.00Staying in Style 14.30Weddings
15.00 Girls Behaving Badly 15.25 Other People's Houses 16.10 The Roseanne
Show17.00Yoga Zone 17.25The Method 17.50Hollywood One on One 18.15
Weddings 18.40 Girls Behaving Badly 19.05 Matchmaker 19.30 Lofty Ideas
20.00 Arresting Design 20.25 Single Girls 21.15 Sextacy22.10 Ex-Rated22.35
Men on Women 23.00Cheaters0.00Simply Indian 0.30City Hospital 1.25Girls
Behaving Badly 1.50 Completely Hammered 

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

JETIX
11.50Braceface12.20Jacob two-two 12.50So Little Time 13.20Goosebumps
13.50Black Hole High 14.15Spider-Man 14.40Moville Mysteries 15.05Digimon
II15.30 Totally Spies 16.00 W.I.T.C.H. 16.30 Sonic X 

MGM
12.50The Wonderful Country 14.30Stella16.20White Lightning 18.00Still of the
Night19.30The Wrong Girl 21.00The Contemporary Gladiators 22.40Hornet's
Nest0.30 Number One with a Bullet 

TCM
20.00 Ice Station Zebra 22.20 Zabriskie Point 0.15 The Haunting 2.05 Father's
Little Dividend 3.30 Rio Rita

HALLMARK
12.00 Locked in Silence 13.30 Mermaid 15.15 Down in the Delta 17.00 The
Prince and the Pauper 18.30 McLeod's Daughters 19.15 The Infinite Worlds of
H.G. Wells 20.45 Bait 22.30 Lonesome Dove: The Series 23.15 Amnesia 0.45
Bait

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
Menu15.30 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 Harvest 20.00
Neil Perry Rockpool Sessions 20.30 The Tanner Brothers 21.00 Secret Recipes
21.30 Giorgio Locatelli – Pure Italian 22.00 The Best 22.30 Saturday Kitchen 

DR1
12.00 Udefra 13.00 Rabatten 13.30 Showtime 14.00 TV Avisen med vejret
14.20 Forsvundne Danskere 14.50 Nyheder på tegnsprog 15.00 Boogie Listen
16.00Svampebob Firkant 16.20Jungletrommer 16.30AMIGO17.00Fredags-
bio17.10Postmand Per 17.30TV Avisen med Sport og Vejret 18.00Disney Sjov
19.00 Hit med sangen 20.00 TV Avisen 20.30 Det bli'r ikke bedre 22.45 Poetic
Justice0.30 Boogie Listen

SV1
12.05 Mat/Tina 12.45 Tv-huset 14.00 Debatt 15.00 Rapport 15.10 Gomorron
Sverige 16.00 Stadsvandring med studs 16.30 Mitt i naturen 17.00 BoliBompa
17.01 Supersnällasilversara och Stålhenrik 17.25 Popverkstan 17.45 Cirku-
strixarna 18.00 Combo18.30 Rapport19.00 Doobidoo20.00 Unfaithful22.00
Rapport 22.10 Kulturnyheterna 22.20 Popcorn 22.50 Hotel Splendide 0.25
Sändning från SVT24

Open Water
Engar tæknibrellur eru í

myndinni

Myndin er byggð á sönnum at-
burðum. Ungt par ákveður að taka
sér frí og fara í köfunarleiðangur en
gleymist síðan úti á miðju hafinu.
Þar eru skötuhjúin föst á reki án
þess að vita hvar þau eru, hvert
þau rekur eða það sem meira er,
hvað er fyrir neðan þau. Engar
tæknibrellur voru notaðar við gerð
myndarinnar og þurftu leikarar
myndarinnar að vera í sjónum um-
kringdir raunverulegum hákörlum.
Aðalhlutverk leika Saul Stein,
Blanchard Ryan og Daniel Travis.
Chris Kentis leikstýrir.








