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SKIPT ÚR ÖÐRUM GÍR 
Í ÞANN FIMMTA
Hjalti Axelsson er varðstjóri 
á Egilsstöðum.   SJÁ BLS. 10

DAGAR MYRKURS
hátíð á Austurlandi. SJÁ BLS. 2



Á dagskrá Daga myrkurs var til
dæmis dimmt diskótek fyrir krakka í
sundhöll Seyðisfjarðar í gærkvöld,
ljós- og skuggaleikir á leikskólum í
Fellabæ, á Stöðvarfirði og Fáskrúðs-
firði í dag, margvíslegar listsýningar
víða um Austurland, og jafnframt
verður Seyðisfjörður almyrkvaður í
kvöld og getur fólk farið í aftur-
göngu um kaupstaðinn. Í Kaupvangi
á Vopnafirði verða magnaðar
draugasögur lesnar í kvöld. Róman-
tísk stemning verður á laugardags-
kvöld víðs vegar um Austurland, til
dæmis verður ástareldur kveiktur á
Mjóeyri við Eskifjörð og Langabúð á
Djúpavogi býður upp á seyðandi
myrkrastund. Á sunnudag verður svo
sýning og málþing haldið um
Brynjólf biskup Sveinsson og 17.
öldina á Skriðuklaustri, og á Minja-
safninu Burstafelli við Vopnafjörð

verður dagskráin Gamli bærinn í
rökkurró haldin, auk margs fleira.

Frekari upplýsingar um dag-
skrána má finna á vefslóðinni
http://isl.east.is. Í tengslum við
Daga myrkurs á Austurlandi verður
handverks- og listiðnaðarsýning
opnuð á Hótel Héraði síðdegis í dag.
Handverk og hönnun, Menningar-
ráð Austurlands, Markaðsstofa
Austurlands og Þróunarstofa Aust-
urlands standa að sýningunni, sem
ber nafnið Auður Austurlands.
Sýndir verða munir frá 24 hand-
verks- og listamönnum, og eru
munirnir unnir úr hráefni sem teng-
ist Austurlandi, svo sem hreindýra-
skinni, hreindýrshorni og beini, lerki
og líparíti. Áætlað er að sýningin
verði sett upp á fleiri stöðum á
landinu í ársbyrjun 2006. Aðgang-
ur er ókeypis.

Nálhús úr hreindýrshorni eftir Ritu Freyju Bach.
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Upplýsingaþjónusta 
Vegagerðarinnar
opin alla daga kl. 07:00 – 22:00 í vetur

Færð og veður

Textavarp síður 470–490

Talvél sími 1779

Engin gjöld eru tekin fyrir að leita 

upplýsinga hjá Vegagerðinni

1777

www.vegagerd in . i s

hátíð }

Þjóðsagan segir að kona nokkur
hafi gefið dóttur sinni hring úr
gulli. Stúlkan hafði heyrt að ef
maður léti orm liggja á gulli, þá
stækkaði það. Hún lagði því hring-
inn undir lyngorm og setti svo
bæði lyngorminn og hringinn ofan
í lítið skrín.

Þegar stúlkan leit í skrínið
nokkrum dögum síðar var ormur-
inn orðinn svo stór að skrínið var
farið að gliðna í sundur. Stúlkan
varð hrædd, þreif upp skrínið og
grýtti því og orminum út í Lagar-
fljót.

Um langa hríð vissi enginn af

orminum, en loks fór hann að bæra
á sér og drap þá bæði menn og
skepnur sem fóru yfir fljótið, og
teygði sig stundum upp úr fljótinu
og spjó eitri á bakkana.

Eins og gefur að skilja voru bág-
indin mikil sem af þessu sköpuðust,
og tókst engum að leysa úr vand-
anum um langa hríð.

Sumir segja að tveir galdramenn
hafi að lokum steypt sér í fljótið og
tókst þeim að binda ókindina niður
að framan og aftanverðu. Aðrir
segja hins vegar að Guðmundur
góði biskup hafi bundið orminn.

Enn eru til menn sem halda því

fram að ormurinn sjáist reka krypp-
una upp úr Lagarfljótinu, og eru
sumar þessar sögur frá allra síðustu
árum. Sagt er að hann stækki enn
og muni halda áfram að lifa á botni
Lagarfljóts alveg fram að
heimsendi, þegar hann á að losna
og leggja allt Fljótsdalshérað í eyði.

Ormsins er fyrst getið í annálum
1345, og var sagt að það boðaði
stórtíðindi þegar hann skyti upp
kryppum úr fljótinu. Nú hefur gas
fundist á tveimur stöðum, sem
streymir upp úr vatninu, og þykir
þar komin skýringin á Lagar-
fljótsorminum.

Lagarfljótsormurinn er lyngormur
Þjóðsagan um orminn í Lagarfljóti.

Brú liggur yfir Lagarfljótið við Egilsstaði, og ekkert sést í lyngorminn hroðalega á þessari mynd. FRÉTTABLAÐIÐ/FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Fljótsdalshérað afar 
fjölskylduvænt
Egilsstaðir er stærsta þéttbýlið innan sveitarfélagsins Fljótsdalshéraðs, sem varð til fyrir ári
síðan þegar Austur-Hérað, Fellahreppur og Norður-Hérað sameinuðust. Héraðið er það
fjölmennasta á Austurlandi, með um 3.500 íbúa.

Umhverfis þéttbýlið Egilsstaði eru
blómleg landbúnaðarsvæði og
smærri þjónustukjarnar á Hall-
ormsstað, Eiðum og Brúarási.
Sveitarfélagið er mjög víðfeðmt og
með þeim landmestu á Íslandi.

Með tilkomu álversins á Reyð-
arfirði eru fleiri og fleiri utan-
sveitarmenn farnir að líta Egils-
staði hýru auga, enda er margt þar
sem tryggir góðan lífstíl. Til dæm-
is er samfélagið mjög fjölskyldu-
vænt og býður upp á fjölbreytta
námsmöguleika. Fimm leikskólar
eru í Fljótsdalshéraði, fjórir
grunnskólar, þrír tónlistarskólar,
hússtjórnarskóli, menntaskóli og
góð aðstaða til fjárnáms á há-
skólastigi.

Aðstaða til íþróttaiðkunar er
mjög góð, hægt er að velja um
fjögur íþróttahús og þrjár sund-
laugar, þar er glæsilegur íþrótta-
leikvangur, skemmtilegur golfvöll-
ur og góð aðstaða fyrir hesta-
menn. Tvær félagsmiðstöðvar eru
á Fljótsdalshéraði og kaffi- og
menningarhús ungs fólks.

Fljótsdalshérað er rómað fyrir
náttúrufegurð og gott veðurfar,
sem minnir oft á loftslag á megin-
landi Evrópu. Skóglendi einkennir
svæðið og fjölmargir staðir eru vel
fallnir til útivistar. Mannlífið er
litskrúðugt og hlýlegt, rétt eins og
landslagið. Þar er afar fjölbreytt
og lifandi menningarlíf, öflug tón-
listar-, myndlistar- og leiklistar-

starfsemi og fjölþætt starfsemi í
klúbbum og félagasamtökum. Lif-
andi safnastarf býður upp á sér-
sýningar og ýmiskonar kynning-
ar- og skemmtidagskrár. Fjöldi ár-
vissra menningarhátíða er haldinn
á Fljótsdalshéraði með þátttöku
fjölda listamanna sem laða að fólk
úr öllum landshlutum, en mikill
straumur ferðamanna leggur leið
sína um Egilsstaði ár hvert, og er
aðstaða fyrir ferðamenn í Fljóts-
dalshéraði mjög góð, enda margt
að sækja til þessa landshluta. Þar
liggja krossgötur mikilvægra sam-
gönguleiða innan fjórðungs og til
annarra landshluta, þar er alþjóð-
legur flugvöllur og miðstöð land-
samgangna.

Egilsstaðir að haustlagi.

Vaxandi skógar víða 
Innan við tvö prósent af
landinu er skógi vaxin í
dag. Þó fer trjánum ört
fjölgandi, ekki síst vegna
starfa skógarbænda.

„Fljótsdalshérað er vagga bændaskóg-
ræktarinnar, þar sem bændur rækta
skóga á sínum jörðum með framlagi frá
ríkinu,“ segir Þröstur Eysteinsson, þró-
unarstjóri Skógræktar ríkisins.

Bændaskógrækt hófst í kringum
1970 í Fljótsdalshéraði með aðstoð
Skógræktarinnar. Í kjölfar niðurskurðar
vegna riðu á áttunda og níunda ára-
tugnum óx bændaskógræktin mikið, og
þá voru Héraðsskógar stofnaðir, en þeir
tóku við af Skógræktinni við að sinna
þörfum bændanna.

„Undanfarin fimmtán ár hefur þetta
verið mesta skógræktarátakið á tiltölu-
lega afmörkuðu svæði hér á landi, og er
í raun og veru fyrirmynd annarra

landshlutabundinna skógræktarverk-
efna,“ segir Þröstur. 70 til 80 prósent
allrar gróðursetningar á landinu fara
fram á vegum þessara verkefna.

Héraðsskógar kaupa mikið magn af
plöntum í einu og afhenda bændunum,
sem þeir svo gróðursetja á jörðum sín-
um. „Hér er markmiðið að úr verði
nytjaskógur, og það bendir allt til þess
að það takist,“ segir Þröstur, en Skóg-
rækt ríkisins veitir bændunum ýmis-
konar ráðgjöf og sinnir rannsóknum á
skógum og skógrækt.

Dagar myrkurs
SKAMMDEGISSKEMMTUNIN DAGAR MYRKURS HÓFUST Á
AUSTURLANDI Í GÆR. DAGSKRÁIN ER AFAR FJÖLBREYTT. 



Hver sem flú ert…

er n‡ persónuleg fjármálafljónusta sem er sér-

sni›in a› flínum flörfum og tryggir flér framúr-

skarandi fljónustu og meiri ávinning. Kynntu flér

máli› í næsta Sparisjó›i e›a á www.spar.is.

ánæg›ustu vi›skiptavinirnir í bankakerfinu sí›astli›in 6 ár   spar.isSexfaldur sigurvegari

Lán án ábyrg›armanna og afsláttur af lántökugjöldum

Frítt debetkort

200 fríar debetkortafærslur á ári*

Afsláttur af árgjaldi kreditkorts

Sérkjör hjá Ver›bréfafljónustu Sparisjó›sins

Endurgrei›sla persónutrygginga

Frábær tilbo› hjá Og Vodafone, Plúsfer›um og Úrval Úts‡n

…flá lögum vi› okkur a› flínum flörfum!

*Gildir í Gull- og E›alfljónustu
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Bæjarstjórnin á Fljótsdalshéraði
hefur opnað aðsetur á annarri hæð
við hlið bæjarstjórnarskrifstofanna
á Egilsstöðum þar sem hinir ýmsu
listamenn á Héraði geta fengið að-
stöðu til þess að sinna listum sín-
um. Meðal annars fara þar fram
listsýningar og tónleikar, hljóm-
sveitir geta æft, fólk getur fengið
aðstöðu til að mála og búa til önn-
ur listaverk, og hægt er að halda

myndlistarnámskeið í Kompunni.
„Aðstaðan er lánuð endur-

gjaldslaust, en fólk þarf að hafa
samband áður en það fær inni,“
segir Karen Erla Erlingsdóttir,
menningar- og frístundarfulltrúi
Fljótsdalshéraðs.

Eins sinna eldri borgarar bók-
bandi í Kompunni, leirlistakona
hefur aðsetur þar og til stendur að
vefari setji upp vefstól sinn þar.

Listamenn fá inni í
Kompunni
Bætt aðstaða fyrir listamenn á Héraði.

Leirlistakonan Anne Kampp hefur aðsetur í Kompunni.

Leiklistin er þeirra líf og sál
Leikfélag Fljótsdalshéraðs er kraftmikið leikfélag með vel yfir 100 meðlimi, og hefur fé-
lagið svo sannarlega ekki ráðist á garðinn þar sem hann er lægstur í uppfærslum sínum.

„Við erum svo heppin að vera með
fagfólk í flestum geirum sem koma
að leiksýningum, sviðsmynd, lýs-
ingu, förðun og svo framvegis. Þetta
er ekki fólk sem við höfum pantað,
heldur er þetta fólk sem hefur flutt
hingað, hefur unnið til dæmis í
Borgarleikhúsinu, og heldur áfram í
leiklistinni hér svo við njótum góðs
af,“ segir Þráinn Sigvaldason, for-
maður leikfélagsins.

Sautján manns stofnuðuð leikfé-
lagið í ágúst 1966, og nú, tæpum
40 árum síðar, er það enn ein af
aðal lífæðum Egilsstaða og ná-
grennis. Áhugi á leiklist á Héraði á
sér þó enn lengri sögu, en það var
tilkoma héraðsheimilisins Vala-
skjálfs árið 1966 sem olli straum-
hvörfum. Sviðið í Valaskjálf varð
aðalvettvangur sýninga félagsins
og margir stigu þar sín fyrstu spor
á leiksviði, en félagið hefur innan
sinna vébanda stóran hóp fólks
með mikla reynslu og þekkingu,
auk kraftmikillar unglingadeildar.

„Þrátt fyrir sjónvarps-, mynd-
banda- og tölvuvæðingu, er starf-
semin nú öflugri en nokkru sinni
fyrr og ekki útlit fyrir annað en að
félagið muni hér eftir sem hingað
til skipa stóran sess í menningarlífi

Héraðsbúa,“ segir Þráinn, og bætir
við að næstu tvö árin verði afar
skemmtileg, því haldið verður upp
á 40 ára afmæli félagsins með
pompi og prakt og, að sjálfsögðu,
ýmiss konar leiksýningum og uppá-
komum.

Félagið hefur sýnt rúmlega 50
leikrit, fyrir utan ýmiss konar
skemmtanir sem það hefur staðið
fyrir og tekið þátt í, svo sem árviss
jólaverkefni, barna- og unglinga-
skemmtanir, skáldakynningar og
17. júní hátíðarhöld. Auk þess held-
ur það margskonar námskeið á ári
hverju.

Meðal þeirra leikrita sem félagið
hefur sýnt eru Valtýr á grænni
treyju, Þorlákur þreytti, Gullna
hliðið, Piltur og stúlka, Karíus og
Baktus, Fiðlarinn á þakinu, Ævin-
týrariddarinn Don Kíkóti, Dagbók
Önnu Frank, Draumur á Jóns-
messunótt, og My Fair Lady, ásamt
fjölmörgum fleiri erlendum og ís-
lenskum verkum.

Um þessar mundir sýnir leikfé-
lagið Sex í sveit eftir Marc Camolett,
í leikstjórn Odds Bjarna Þorkelsonar.
Sýningin er haldin í félagsheimilinu
að Iðavöllum, sem leikfélagið hefur
gert upp á afar smekklegan hátt.

Jódís Skúladóttir og Friðjón Magnússon í hlutverkum sínum sem afbrýðisöm eiginkona og viðhald hennar í leikritinu Sex í sveit.

Uppákomur fyrir 
Austurland á Eiðum
Eiðastóll hefur nýverið ráðið starfskraft.
Ég hef verið að skipuleggja uppá-
komur sem eru meira ætlaðar fyrir
þá sem búa á Austurlandi,“ segir
Lára Vilbergsdóttir, nýráðinn starfs-
maður Eiðastóls, en Eiðar eru 12
kílómetrum norðan við Egilsstaði.
Á dagskránni eru dansnámskeið,
fyrirlestrar og þögul listsýning á
aðventu sem ætlað er að hjálpa
fólki að slaka á í jólastressinu.

Fyrir fjórum árum keyptu
Sigurður Gísli Pálmason og Sigur-
jón Sighvatsson eignir Alþýðu-
skólans að Eiðum með það í huga
að setja á fót alþjóðlega mennta-
og menningarmiðstöð. Síðan þá
hafa stakar uppákomur verið
haldnar að Eiðum aðallega á
sumrin, en nú er hafin vinna við

að gera framtíðarsýn Eiða að
veruleika. Fleira starfsfólk verður
ráðið um áramótin.

Lára Vilbergsdóttir var nýverið ráðin starfs-
maður Eiðastóls.

Strikið á Íslandi
Þjónustugata á Egilsstöðum ber kunnuglegt nafn.
Í sumar samþykkti bæjarráð Fljóts-
dalshéraðs tillögu skipulags- og
byggingarnefndar þess efnis að
verslunar- og þjónustugata sem
fyrirhugað er að liggi um nýjan
miðbæ Egilsstaða muni heita Strik-
ið.
Gatan verður mjög áberandi í nýja
miðbænum en hún verður bæði
hellulögð og malbikuð. Rauðleitum
náttúrulegum steinefnum verður
blandað saman við malbikið og því

mun gatan liggja sem rauðbrúnt
strik frá ráðhúsi bæjarins, sem ætl-
unin er að reisa við enda Striksins,
og í gegnum allan miðbæinn.
Við annan enda þess verður reist
veglegt menningar- og stjórnsýslu-
hús, en eins mun íbúðarhús aldr-
aðra rísa við götuna.
Sveitarfélagið er þessa dagana að
kaupa land af einkaaðilum, því
ólíkt flestum bæjum landsins á
Fljótsdalshérað afar lítið land sjálft.

Strikið fyrirhugaða á Egilsstöðum.

Viðskiptafræðingur á Egilsstöðum 
Á skrifstofu KPMG á Egilsstöðum vantar viðskiptafræðing til starfa. Starfsmenn KPMG vinna einkum við
endurskoðun og reikningsskil fyrir viðskiptavini sína sem eru annars vegar fyrirtæki á almennum markaði
og hins vegar fyrirtæki og stofnanir í opinberri þjónustu. Við leitum að metnaðarfullum og framsýnum
einstaklingi sem hefur áhuga á starfsþróun og spennandi vinnuumhverfi í félagsskap fagfólks.  

Við metum mikils sjálfstæði í vinnubrögðum, sveigjanleika, frumkvæði og aðlögunarhæfni. Hæfileiki til að
vinna með öðrum er mikilvægur því mikið er unnið í hópum innan félagsins og með viðskiptavinum. 

Menntunar- og hæfniskröfur

� Háskólanám í viðskiptafræðum

� Viðskiptatengd starfsreynsla 

� Mjög góð þekking á bókhaldi og reikningsskilum

� Gott vald á íslensku og ensku

� Mjög góð þekking á Excel

Ef þú telur að eiginleikar þínir og þekking fari saman við óskir okkar hvetjum við þig til að senda okkur umsókn. 

Nánari upplýsingar veita Andrés Guðmundsson, starfsmannastjóri KPMG, agudmundsson@kpmg.is, sími 545 6077 og 

Hlynur Sigurðsson, forstöðumaður KPMG á Egilsstöðum,  hlynursigurdsson@kpmg.is, sími 545 6061. Fyllsta trúnaðar verður

gætt varðandi allar umsóknir, fyrirspurnir og persónulegar upplýsingar. Umsókn ásamt ítarlegri ferilsskrá sendist í tölvupósti.

Umsóknarfrestur er til 1. desember næstkomandi.

© 2005 KPMG Endurskoðun hf., íslenski aðilinn að KPMG International, svissnesku samvinnufélagi.



Eddu-Borgir ehf. byggja þrjú lyftuhús með tengingu við yfirbyggð bílastæði á lóð í hjarta Eskifjaðar.
Íbúðir hannaðar með þarfir 50 ára og eldri, þjónustuhús með sal fyrir félagsstarf og aðra starfsemi.
Stærð íbúða: Þakíbúðir: 100fm., 3. herb. 80fm. og 2 herb. 65fm.

Tilvalið að tryggja sér góða íbúð og setja eignina sína á sölu. Nánari 
upplýsingar á skrifstofu Fasteigna- og skipasölu Austurlands.

Rendita ehf. byggir blokk á Fáskrúðsfirði
Fallegt þriggja hæða fjölbýlishús við Garðaholt á Fáskrúðsfirði, fullbúnar
íbúðir til afhendingar frá júlí 2006, sérinngangur er í hverja íbúð. 2ja, 3ja og
4ra herbergja íbúðir, afhentar með fallegum innréttingum og nýjustu tækjum.
Kæliskápur, uppþvottavél, þvottavél og þurrkari eru í hverri íbúð. 3ja og 4ra
herb. íbúðir eru með þvottahúsi innaf baðherbergi. 2ja herb. íbúðir hafa
sameiginlegt þvottahús með þvottavélum og þurrkurum í kjallara. Þar eru
góðar geymslur sem fylgja hverri íbúð.

Raðhús á Reyðarfirði 
Trésmiðja Sveins Heiðars byggir fullbúin raðhús til sölu eða leigu á Búðar-
melnum á Reyðarfirði. Fallegar og notalegar 3ja og 4ra herbergja íbúðir,
stærðir 88,9 fm og 104,9 fm. Verð á fullbúinni íbúð kr. : 14.640.000 fyrir
minni íbúðir, 16.370.000 fyrir stærri. 
Næsta lausa íbúð verður afhent í mars 2006. Einnig til langtímaleigu.

FJARÐARBRAUT STÖÐVARFIRÐI
160,0 m2 skrifstofuhúsnæði á tveimur hæðum byggt árið 1967.
111,0 m2 á efri hæð, þar eru 4 skrifstofur, geymsla og kaffistofa.
Á neðri hæð er salerni, hol, geymslurými og inngangur. Stigi milli
hæða. Tilboð óskast. Upplýsingar á Fasteigna- og skipasölu
Austurlands.

BAKKAGERÐI STÖÐVARFIRÐI
155,5 m2 hús með tveimur íbúðum byggt árið 1960. Sérinn-
gangur er í íbúðirnar. Að utan var húsið klætt fyrir um þremur
árum. Að innan þurfa báðar íbúðir mikið viðhald- Tilboð óskast.
Upplýsingar á Fasteigna- og skipasölu Austurlands. 

BANKASTRÆTI STÖÐVARFIRÐI
2.822,0 m2 atvinnuhúsnæði (hraðfrystihús) að hluta til á tveimur
hæðum. Fyrsti hluti hússins var byggður 1959 en síðan hefur
það verið stækkað í tvígang. Fyrst árið 1976 og svo 1997. Tilboð
óskast. Nánari upplýsingar á Fasteigna- og skipasölu Austur-
lands. 

FJARÐARBRAUT STÖÐVARFIRÐI
986,3 m2 atvinnuhúsnæði á einni hæð, endurbyggt árið 1995.
Stór vinnslusalur, kaffistofa, salernisaðstaða, lítil búningsað-
staða, lyftarageymsla, og tvö önnur geymslurými eru í húsinu.
Tilboð óskast. Nánari upplýsingar á Fasteigna- og skipasölu
Austurlands. 

FJARÐARBRAUT STÖÐVARFIRÐI
750,0 m2 Iðnaðar og skrifstofu húsnæði á tveimur hæðum byggt
úr steypu árið 1970.Á efri hæð er stór vinnslusalur, skrifstofa,
salerni, eldhúsrými, tvö herbergi og eitt ágætis vinnurými. Á
neðri hæð var starfandi vélarverkstæði og í einum fjórða hluta er
slökkvistöð. Tilboð óskast. Nánari upplýsingar á Fasteigna- og
skipasölu Austurlands. 

Eignir StöðvarfirðiEignir Fáskrúðsfirði og Reyðarfirði

w w w . a u s t u r l a n d . i s

58 ÍBÚÐIR FYRIR 50 ÁRA OG ELDRI, ÞAR AF 6 GLÆSILEGAR ÞAKÍBÚÐIR.
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Hreindýrin
þrífast fyrir
austan
STOFNSTÆRÐIN 
UM 3.000 DÝR.

Hreindýr voru fyrst flutt hingað
til lands frá Finnmörku á ofan-
verðri 18. öld og var tilgangurinn
sá að efla íslenskan landbúnað.
Íslendingar voru hins vegar ekk-
ert hrifnir af hreindýrabúskap og
var dýrunum sleppt víðs vegar
um land, meira að segja í Vest-
mannaeyjum. Þau virðast hins
vegar þrífast best á Norðaustur-
landi, þar sem gnægð er af flétt-
um, skófum og fjallagrösum.
Reynt er að halda stofnstærðinni
í 3.000 dýrum og gefur Veiði-
málastjórn út veiðileyfi á um það
bil 800 dýr á ári hverju, en eins
og gefur að skilja herjar ekkert
annað rándýr á íslensku hrein-
dýrin en maðurinn.

Fljótsdalshérað og Seyðisfjörður
standa sameiginlega að rekstri
skíðasvæðis í Stafdal, sem er milli
Efri-Stafs og Neðri-Stafs í austan-
verðri Fjarðarheiði, í um 10 kíló-
metra fjarlægð frá Egilsstöðum og
17 kílómetra fjarlægð frá Seyðis-
firði.
Skíðasvæðið er flóðlýst og þar er
eins kílómetra löng diskalyfta og
skíðabrekkur við allra hæfi, jafnt
fyrir lengra komna sem styttra. Auk

þess býður svæðið upp á göngu-
svæði og aðstöðu fyrir snjósleða, og
hægt er að kaupa léttar veitingar,
svo sem kakó og vöfflur, um helgar
í skíðaskálanum. 
Í Selskógi í útjaðri Egilsstaða er afar
skemmtilegt útivistarsvæði og er
umhverfið fallegt á öllum árstímum.
Skógurinn er tilvalið gönguskíða-
svæði fyrir alla fjölskylduna, en þar
eru ruddar brautir fyrir gönguskíði
þegar veður og aðstæður leyfa.

„Það er búist við því að fólk muni
búa í svona 30 mínútna aksturs-
fjarlægð frá álverinu á Reyðar-
firði, sem tekur þá til Egilsstaða,
Fáskrúðsfjarðar, Stöðvarfjarðar,
Eskifjarðar, Norðfjarðar og jafnvel
Seyðisfjarðar, auk Reyðarfjarðar,“
segir Erna Indriðadóttir, upplýs-
ingafulltrúi hjá Alcoa Fjarðaáli.
Alcoa gerir ráð fyrir því að um
helmingur starfsmannanna 400
komi frá Austfjörðum, en hinn
helmingurinn komi annars staðar

að af landinu. Margir þeirra að-
fluttu munu væntanlega flytja
fjölskyldur sínar með sér og þar af
leiðandi munu þjónustu-, skóla-
og heilbrigðisgeirarnir stækka
líka.
Austfirðingar hafa tekið Alcoa
Fjarðaáli afar vel. Síðustu vikur
hefur fyrirtækið haldið sex íbúa-
fundi víða um Austfirði til kynn-
ingar á álverinu og störfunum sem
þar verða í boði, og mættu vel yfir
200 manns á þessa fundi.

„Fundirnir voru mjög vel sóttir, og
sýnir það hversu vel Austfirðingar
taka fyrirtækinu,“ segir Erna.
„Þetta er auðvitað ævintýraleg
uppbygging sem á sér stað hérna
um þessar mundir.“
Fólk sem áður átti von á að þurfa
að flytja burt og selja húsin sín
fyrir slikk vegna samdráttar í
landbúnaði og sjávarútveg, sér nú
framtíð í álverinu, enda eru heilu
hverfin á teikniborðum víða um
Austfirði, að sögn Ernu.

Hún bætir því við að fyrirtækið
leggi mikla áherslu á að flest
störfin séu við hæfi kvenna jafnt
sem karla, og var það ánægjuefni
hversu margar konur mættu á
þessa fundi. „Störf í nútíma álveri
eru hreint ekki störf sem reyna á
líkamlega burði, heldur er þetta
mikið tölvustýrt og tæknivætt,
svo að þessi tiltölulega vel laun-
uðu störf í hátækniiðnaði henta
konum jafn vel og körlum,“ segir
Erna.

Skemmtileg skíðasvæði
Einnig aðstaða fyrir snjósleða.

Álverið teygir anga 
sína um alla Austfirði
Á næstu tæpu tveimur árum mun Alcoa á Íslandi ráða 400 manns til starfa í álverinu á Reyðarfirði sem nú rís, og
búa Austfirðingar því sig undir að heimabyggðir sínar stækki mikið.

Kárahnjúkavirkjun mun sjá álverinu á Reyðarfirði fyrir rafmagni.



TTÖLVUR OG TÆKI

Stafræn myndavél
HP Photosmart R717 myndavél
• HP Photosmart R717 myndavél - L2038A
• Upplausn: 6.4 MegaPixel 
• Aðdráttarlinsa: 24x total (3x aðdráttur, 8x digital) 
• Hreyfimyndir: ótakmarkað eftir stærð kortsins 
• Hljóð: Allt að 60 sek. með hverri mynd 
• Fókus: Normal, macro, infinity, manual 
• Lokarahraði: 16 til 1/2000 sek. 
• Skjár: 4.6cm lita LCD skjár (558x3=130572 punktar) 
• Flass: Auto, auto with red-eye, 
• ISO hraði: 100, 200, 400, sjálfvirkt 
• Rafhlaða: HP Lithium-Ion rafhlaða 
• Stærð: 130 x 54 x 83mm 

19.900,-
Aðeins

2ja áraneytenda-ábyrgð!

Fartölva
HP Compaq nx6125 S3100+ 15.0
PY420EA 

Örgjörvi: AMD Sempron 3100+ (1.8Ghz)
Þyngd: 2,7 kg
Höggvörn á hör›um disk
Vökvavörn á lyklabor›i

Fingrafaralesari
Kortalesari fyrir 6 ger›ir
minniskorta

Diskur: 60GB 4200rpm     
                                       

60 GB

802.11b/g WLAN
(þrá›laust netkort)

St‡rikerfi: Win XP-Pro
me› servicepack 2

Skjár: 15” XGA 1024x768
Öflugt skjákort, ATI X300
(allt a› 128MB)

Minni: 512MB DDR RAM                      
Mest 2 GB

512512  MBMB

 Drif: DVD+/-RW
(DVD skrifari)                     
             

Lithiumrafhla›a allt  a› 
3,45 klst (8,45 klst me› 
fer›arafhlö›unni) 

Frábær pakki
HP Pavilion t845.dk Photosmart tölva
Intel Pentium 4 2.93 GHz, 512MB vinnsluminni, 200GB har›ur diskur
DVD±RW (+R dual layer) LightScribe skrifari og auka DVD-ROM geisladrif
Card Reader 9 í 1, TV-Tuner og fjarst‡ring, 7.1 hljó›st‡ring, þrá›laust netkort
ATI RADEON X300 SE 128MB PCI Express skjákort, 7 x USB, Firewire.
Microsoft Windows XP Home Edition og gó›ur hugbúna›arpakki.

HP 17” L1740 LCD/TFT
Upplausn 1280x1024, birta 300nits, skerpa 500:1, 13ms vi›brag›stími,
Landscape/Portrait snúningur og hæ›arstilling, VGA/DVI

HP Photosmart 7450 ljósmyndaprentari
HP Thermal Inkjet tækni, prentar allt a› 18 bls. í svörtu á mín og 12 í lit
1200x1200dpi upplausn í svörtu og 4800x1200dpi í lit, PhotoREt IV, 16 MB minni
Prentar á ja›ar pappírs (10x15cm), kortalesari fyrir CF I og II, SmartMedia
Secure Digital, Multimedia Card, Memory Stick, XD, 1.7” sv/hv LCD skjár
Geymsluhólf fyrir 3ja blekhylki› og 10x15 bla›abakka

FYLGIR!

HP Photosmart M22 stafræn myndavél
1x a›dráttur, 6x digital zoom, 4.23MegaPixel, Secure Digita og MultiMediaCard
16MB innra minni, 120gr á þyngd.

Prentari
HP Deskjet 3940 - C9050A 
• Bleksprautuprentari 
• Prenttkani: HP Thermal Inkjet 
• Prenthra›i bls. á mín. 16 í svörtu, 12 í lit 
• Upplausn: 1200x1200dpi í svörtu, 4800x1200dpi í lit 
• Prenttækni: HP Thermal Inkjet • Mána›arnotkun: 500 bls. 
• Pappírsbakki: 80 bls., 10 umslög, 20 glærur, 15 límmi›ar 
• Útbakki: 50 bls. • Pappír: 65-200gr • Tungumál: LIDIL 
• Tengi: USB • Macintosh samhæf›ur 

Prentari
HP Photosmart 8250 - Q3470B 
• Ljósmynda bleksprautuprentari 
• Prenttækni: HP Thermal Inkjet 
• Prenthra›i bls. á mín. A4: Allt a› 32 í svörtu, 31 bls. í lit 
• Upplausn: 1200x1200dpi í svörtu, 4800x1200dpi í lit 
• Litatækni: PhotoREt Pro 
• Minni: 64MB • Prentar á ja›ar pappírs 
• Mána›arnotkun: 3.000 bls. 
• Pappírsbakki: 100 A4 bls. og 20 10x15 bls. 
• Tungumál: PCL 3-GUI • Tengi: USB 2.0 og PictBridge • Kortalesari: 4 raufar 
• Stjórnbor›: Einfalt stjórnbor› (Save, HP Instant Share, Layout, Select photos, 
• Print, Cancel, Zoom, Menu, Rotate buttons, Selector dial) 
• Skjár: 2.5” lita skjár • Sjálfvirkur pappírsskynjari 
• Hægt a› prenta úr hreyfimynd • HP Image Zone hugbúna›ur fylgir 
• Automatically remove red-eye • 6 lita kerfi. • 6 a›skilinn blekhylki
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Office 1 Smáralind 

Virka daga frá 11-19,

laugardaga 11-18,

sunnudaga 13-18

Office 1 Skeifunni 17 

Virka daga frá 9-18,

laugardaga frá 11-16,

sunnudaga 13-17

Office 1 Akureyri og Ísafirði

Virka daga frá 10-18,

laugardaga frá 11-16

Egilsstöðum

Virka daga frá 10-18,

laugardaga frá 11-14

Alltaf 
ódýrastur!

HRA‹VIRKASTI LJÓSMYNDAPRENTARIÍ HEIMI 
10x15cm

ljósmynd á
14 sekúndum 

129.900,-
Aðeins

99.900,-
Aðeins

22.900,-
Aðeins

4.990,-
Aðeins
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„Ég held það sé afar mikilvægt fyr-
ir eldri borgara að hafa aðgang að
góðu tómstundastarfi. Þegar fólk
eldist og er kannski orðið eitt í hús-
inu eða í mesta lagi með maka sín-
um, þá skiptir það miklu að komast
út og hitta fólk,“ segir Brynjólfur
Bergsteinsson, formaður Félags
eldri borgara á Fljótsdalshéraði.
Í Miðvangi, húsi eldri borgara, hafa
eldri borgarar hist nú í tæpan ald-
arfjórðung og dansað, spilað, farið
í handavinnu og sinnt hinum ýmsu
áhugamálum. En aðstaðan er að
verða þröng fyrir sívaxandi hóp
eldri borgara á svæðinu, og hafa
þeir nýverið fengið aðstöðu í
Kompunni, listahúsi Fljótsdalshér-
aðs, þar sem þeir geta sinnt áhuga-

málum svo sem bókbandi og tré-
skurði, og sótt ýmiskonar listanám-
skeið sem eru í boði.
Jafnframt eru góðar vonir bundnar
við nýja byggingu eldri borgara sem
fyrirhugað er að byggja við Strikið,
nýja aðalgötu Egilsstaða. Þar verða
24 þjónustuíbúðir sem bætast við
þær 20 sem fyrir eru í Miðvangi.
Að auki er blandaður kór eldri
borgara starfandi á Egilsstöðum, og
stendur félagið fyrir reglubundnum
ferðalögum um land allt.
Sjálfur segist Brynjólfur ekki hafa
mikinn tíma aflögu til félagsstarfa.
Hann býr enn á bæ sínum fyrir utan
Egilsstaði, og sinnir formannsstarf-
inu af krafti. „Þetta bara tekur sinn
tíma,“ segir hann og brosir.

Minjasafn Austurlands, Héraðs-
skjalasafn Austfirðinga og Bóka-
safn Héraðsbúa er öll að finna í
Safnahúsinu á Egilsstöðum, og
kennir þar ýmissa grasa.
Minjasafn Austurlands sýnir muni
sem tengjast menningu, atvinnu-
háttum og daglegu lífi á Austur-
landi frá upphafi landnáms til okk-
ar daga. Á fastri sýningu má meðal
annars sjá aldagamla baðstofu frá
Brekku í Hróarstungu sem og Þór-
isárkumlið, eitt ríkasta kuml sem
fundist hefur á Íslandi. Sérsýningar
safnsins gera rannsóknum þess skil,
auk þess sem boðið er upp á þjóð-

háttardaga á fimmtudögum á sumr-
in, þar sem þjóðlegu handverki og
verkhefðum er gert hátt undir
höfði, og geta gestir spreytt sig á
ýsubeinaútskurði, eldsmíði, útsaum
og mörgu fleiru. Minjasafnið hefur
einnig umsjón með Kjarvals-
hvammi í Hjaltastaðaþinghá, þar
sem Kjarval bjó og málaði, og
Geirsstöðum í Hróarstungu, þar
sem getur að líta endurgerða kirkju
frá upphafi kristni á Íslandi.
Héraðsskjalasafn Austfirðinga
verður þrítugt á næsta ári. Safnið
varðveitir skjöl og bækur sveitarfé-
laga, stofnana og félaga sem tengj-
ast þeim. Á safninu eru lesvélar fyr-
ir örfilmur, en á filmum eru til
kirkjubækur úr Múla-, Skaftafells-

og Þingeyjarsýslum. Fleiri gögn
sem tengjast austfirskri sögu eru
einnig til á filmum, svo sem bréfa-
söfn margra þeirra sem setið hafa á
Alþingi fyrir Austurland. Auk þess
eru margar bækur til á safninu.
Bókasafn Héraðsbúa varð til við
samruna nokkurra lestrarfélaga á
Héraði í vetrarbyrjun árið 1956, og
hefur það verið til húsa á efstu hæð
Safnahússins síðan 1995. Safnið
hefur um 14.000 bækur til umráða,
en auk þess er á safninu ofurlítill
vísir að myndbandasafni og hljóð-
bókasafni. Safnið er tölvuvætt og
tengt landskerfi bókasafna, Gegni.
Gestir safnsins hafa aðgang að
tölvu sem mikið er notuð, ekki síst
af ferðamönnum.

Mikið og fjölbreytt
félagslíf eldri borgara
Eldri borgarar á Fljótsdalshéraði eru um 150 og þeim fer
fjölgandi. Félagsstarf þeirra er afar fjölbreytt.

Brynjólfur Bergsteinsson er formaður Félags eldri borgara á Fljótsdalshéraði, en félagið er
kraftmikið og býður upp á afar fjölbreytt félagslíf. 

Safnahúsið á Egilsstöðum
er miðstöð menningar 
Þrjú söfn eru samankomin undir einu þaki í Safnahúsinu á Egilsstöðum og þar
blómstrar menningarlíf Austlendinga.

Safnahúsið á Egilsstöðum er glæsilegt hús.

Skemmtilegar sýningar er að finna innan-
dyra í Safnahúsinu.
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Átta álfa- og vættasögur frá Borgarfirði eystra í leikgerð.
Ásgríms Inga Arngrímssonar í leiklestri úrvalsleikara.

Verð aðeins krónur 1.500,-.
Ókeypis heimsending ef pantað er fyrir 1. desember.

Dreifing: Ferðaskrifstofa Austurlands sími 471-2000 netfang info@fatravel.is

Hjá Ferðaskrifstofu Austurlands er alhliða ferðaþjónusta á einum stað.

• Flugbókanir innanlands sem utan 
• Skipulag ferða fyrir erlenda verkamenn 
• Skipulag og framkvæmd funda og ráðstefna

Finnum ávallt hagkvæmustu og bestu lausnina.
Þjónustum fyrirtæki um allt land.

Er gönguhópurinn þinn að leita að verðugu verkefni!

Frábærar gönguleiðir við allra hæfi á Austurlandi. Víknaslóðir, Landið.
sem hverfur undir Hálslón og virkjanir, Gerpissvæði, Lónsöræfi og margar fleiri.

Leyfðu okkur að þjóna þér við skipulag ferðarinnar. Leiðsögn, ferðir, fæði
og afþreying að ykkar þörfum.

Spyrjið þá er reynt hafa.

Austurlandið heillarAusturlandið heillar

Þjóðlegt í jólapakkann og skóinn...Þjóðlegt í jólapakkann og skóinn...Þjóðlegt í jólapakkann og skóinn...

Er fyrirtækið þitt á ferðinni?Er fyrirtækið þitt á ferðinni?Er fyrirtækið þitt á ferðinni?

LúxusgönguferðirLúxusgönguferðir

Kaupvangi 6 · 700 Egilsstaðir · Sími +354 4712000 · Fax: +354 4712001
info@fatravel.is · www.fatravel.is

Ferðaskrifstofa Austurlands

„Það er mikil gróska í þessu hjá
okkur,“ segir náms- og starfsráð-
gjafinn Emil Björnsson, sem jafn-
framt er framkvæmdastjóri
Fræðslunets Austurlands. „Sumir
þessara nema eru í masters og dokt-
orsnámi, og hafa aðgang að okkar
þjónustu á Háskólanámssetrinu.“

Fræslunet Austurlands er sjö
ára gömul sjálfseignarstofnun sem
starfar um allt Austurland, frá
Skeiðará í suðri að Langanesi í
norðri. „Fyrst og fremst erum við í
námskeiðahaldi, og að miðla námi
frá háskólunum,“ segir Emil. Með-
al annars býður fræðslunetið upp
á íslenskunám fyrir útlendinga,
tölvunámskeið, og ýmis konar
starfstengd- og tómstundanám-
skeið, og eru þessi almennu nám-
skeið á markaðsverði. Jafnframt
sér Fræðslunetið um próftökur
fólks sem er í fjarnámi við erlenda
háskóla, og í augnablikinu er boð-
ið upp á ókeypis námskeið sem
ætlað er að auðvelda fólki að
finna sér framtíðarstarf.

„Þetta er í rauninni til að takast
á við breytingar á vinnumarkaðin-
um á Austurlandi,“ segir Emil.
Fræðslunetið tekur einnig þátt í
rekstri námsvera á nokkrum stöð-
um á Austurlandi í samstarfi við
framhaldsskóla og sveitarfélög, og
geta nemendur sótt myndfundi,
lesaðstöðu og ráðgjöf til þessara
staða.
Menntaskólinn á Egilsstöðum var
stofnaður árið 1979, og stunda nú
um 300 nemar dagnám við þann

skóla, og um 70 eru í utanskólanámi.
„Þrátt fyrir nafnið, förum við

eftir áfangakerfi, og megináherslan
er á stúdentspróf,“ segir Helgi Ómar
Bragason, skólameistari. „Við erum
líka með styttra nám, oft í kvöld-
skóla, við erum til dæmis með
skrifstofubraut og leiðsögumanna-
nám, og það er þá í samstarfi við
hina framhaldsskólana hér.“

Í skólanum er heimavist fyrir um
120 nemendur, en í í heimavistar-
húsi er einnig mötuneyti, hátíðar-
salur, skrifstofur skólans, kennslu-
stofur, bókasafn og lesaðstaða. Auk
þess er kennsluhús með skólastof-
um og vinnuaðstöðu kennara.
Íþróttir eru kenndar í glæsilegri
íþróttamiðstöð á Egilsstöðum. 

Verkmenntaskóli Austurlands er
staðsettur á Neskaupstað, og býður
upp á bæði bóklegt og verklegt
nám. Í skólanum fer fram kennsla í
grunndeildum tré-, málm- og raf-
iðna og framhaldsdeildir iðnnáms

eru í vélsmíði, rennismíði, húsa-
smíði og rafvirkjun. Þá er einnig
boðið upp á nám til stúdentsprófs á
félagsfræði- og náttúrufræðibraut-
um, og býður VA upp á nám í hár-
snyrtiiðn, nám á sjávarútvegsbraut
og sjúkraliðabraut. Við skólann er
rúmgóð heimavist og aðstaða til
íþrótta er í íþróttahúsi bæjarins.
Auk ME og VA eru tveir aðrir
framhaldskólar á Austurlandi,
Framhaldsskóli Austur-Skaftafells-
sýslu á Hornafirði og Hússtjórnar-
skólinn á Hallormsstað. Jafnframt
er hægt að stunda fjarnám við
Verkmenntaskólann á Akureyri,
Fjölbrautaskólann við Ármúla og
Iðnskólann í Reykjavík. Háskól-
arnir sem bjóða upp á fjarnám í
gegnum Fræðslunet Austurlands
eru átta: háskólarnir á Akureyri, í
Reykjavík, Íslands, á Hólum,
Kennaraháskólinn, Landbúnaðar-
háskóli, Viðskiptaháskólinn á Bif-
röst og Listaháskólinn.

Fjölbreytt framhaldsnám í boði
Hægt er að leggja stund á ýmisskonar framhaldsskólanám á Austfjörðum. Stúdentar,
útlærðir iðnaðarmenn, hársnyrtar og sjúkraliðar útskrifast frá fjórum framhaldsskólum,
sem og frá þremur framhaldsskólum sem bjóða upp á fjarnám. 

Þorbjörg Ásbjörnsdóttir bóndi er í fjarnámi í þroskaþjálfanámi, og notar mikið aðstöðuna
sem Fræðslunet Austurlands býður upp á.

Félagsmiðstöðvarnar Ný-
ung og Afrek í Fljótsdals-
héraði eru ætlaðar ungu
fólki á aldrinum 12 til 16
ára, en aðaláherslur í starf-
inu eru á unglinga 14 til
16 ára. 
„Áttundi, níundi og tíundi hópur er
aðal markhópurinn í dag, en við
erum með opnanir alveg niður í
fimmta bekk,“ segir Þráinn Sig-
valdason, forstöðumaður félagsmið-
stöðvanna. „Aðsóknin er mjög góð,
í Nýung koma um 20 til 50 krakkar
úr efstu bekkjunum á kvöldin þegar
er opið, af 94 krökkum, og í Afreki
koma á milli 20 og 40 krakkar af 60.
Yngri bekkirnir mæta nánast allir.“
Þær bjóða upp á ýmis námskeið,
klúbbastarfssemi og hefur góða að-

stöðu fyrir unglingana. Til dæmis
eru þar vel útbúin tölvuver með
bæði leikjatölvum og nettengingu,
sem og billjardborð, borðtennisborð,
píluspjöld og fleira. Jafnframt hafa
félagsmiðstöðvarnar fína heimabíó-
aðstöðu, og gegna lykilhlutverki í
vinnu við forvarnir. „Eins erum við
með helgarsport, þá koma krakkar
annað hvert föstudagskvöld í
Íþróttahúsið frá klukkan 10 til 12, og
fá að sprikla. Þá er alltaf fullt hús,“
segir Þráinn. Félagsmiðstöðvarnar
halda uppi miklu samstarfi við aðr-
ar félagsmiðstöðvar á Austurlandi
og stofnanir sem starfa á landsvísu,
svo sem Flakkferðir og Hitt Húsið í
Reykjavík. Eins hafa miðstöðvarnar
tekið þátt í Evrópuverkefnum, og
árið 2003 tóku Egilsstaðir á móti 67
unglingum frá fimm löndum, og
sama ár fóru 10 unglingar til Portú-
gal vegna þessa verkefnis.

Kraftur í unglingum
á Egilsstöðum

Unglingar frá Fljótsdalshéraði sýndu mikla hæfileika í stílkeppni sem haldin var í fyrra.
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Aðalflutningar
Öryggi alla leið

„Þeir koma auðvitað frá annars
konar menningu, og þeim virðist
ekkert finnast það neitt tiltökumál
að aka eftir að hafa fengið sér örlít-
ið neðan í því,“ segir Hjalti Axels-
son, varðstjóri á Fljótsdalshéraði.
„Við enduðum á því að hafa sam-
band við Impregilo og biðja þá um
að nefna á námskeiðunum sem
haldin eru fyrir nýja starfsmenn að
þetta er bannað með lögum á Ís-
landi. Í framhaldi af því dró stór-
lega úr þessu.“
Níu lögregluþjónar eru starfandi á
Fljótsdalshéraði og Seyðisfirði, en
þar af er einn á Vopnafirði og ann-
ar í ársleyfi. Hjalti, sem útskrifaðist
úr Lögregluskólanum árið 1999,
hefur unnið á Egilsstöðum síðan
árið 2002.
„Þegar ég kom hingað var hér þessi
hefðbundni sveitafílingur, frekar ró-
legt og bara heimamenn úti á
skemmtanalífinu um helgar. En vor-
ið 2003 var eins og skipt væri úr
öðrum gír upp í þann fimmta, þá fór
allt á fullt,“ segir Hjalti. Fimmtán
hundruð til tvö þúsund manns starfa
við byggingu virkjunarinnar, mun
fleiri flutningabílar eiga nú leið um
svæði, og verið er að byggja og
leggja vegi um alla Austfirði.
„Þar af leiðandi eru mun fleiri um-
ferðaróhöpp og fleiri vinnuslys.
Það hefur eiginlega bara orðið
sprenging hérna hjá okkur á þess-

um árum,“ segir Hjalti, og bætir því
við að á síðasta ári hafi tveir lög-
reglumenn verið ráðnir í viðbót við
flotann.
Jafnframt hafa mótmæli umhverf-
issinna haft sín áhrif. „Þetta um-
stang tók sinn toll í sumar. Á þess-
um rúma mánuði sinntu menn
nánast engu öðru en því að fara
upp á Kárahnjúka,“ segir Hjalti,
sem var í fríi þessar vikur. „Þegar
ég kom aftur og fór að skoða hvað

menn voru búnir að gera varðandi
hraðakstur og fleira þess háttar, þá
var það í algjöru lágmarki því þeir
höfðu ekki ráðrúm til að sinna
neinu öðru, jafnvel þótt við feng-
jum aðstoð frá Eskifirði og Sér-
sveitinni.“
En samfélagið hefur aðlagast vel
öllum þeim breytingum sem upp-
gangurinn hefur haft í för með sér,
og það er gott að búa á Austfjörð-
um, að sögn Hjalta.

Kvikmyndahús 
efst á lista
Þótt Elín Káradóttir sé einungis 15 ára gömul, þá sinnir
hún stjórnmálum af kappi, enda er hún formaður Ung-
mennaráðs Fljótsdalshéraðs og situr bæjarstjórnarfundi.
„Þetta er mikil lífsreynsla fyrir
okkur öll,“ segir Elín Káradóttir,
sem er í 10. bekk grunnskólans á
Egilsstöðum. „Þó ég sé ung, þá
hef ég mikinn áhuga á pólitík og
hef setið marga fundi. En það má
kannski segja að þetta sé byrjun-
in á ferli mínum í stjórnmálum.“
Ungmennaráðið var stofnað í
haust, og er ætlað að vera rödd
unga fólksins innan sveitar-
stjórnarinnar. Kosið verður í það
á hverju hausti, en í ráðinu sitja
auk Elínar níu unglingar á aldrin-
um 15 til 20 ára sem koma víðs
vegar að úr samfélaginu, bæði úr
grunn- og framhaldsskólum á
svæðinu, sem og úr félagsmið-
stöðinni. Að því er hún best veit
er þetta eina ungmennaráðið
starfandi á landinu. 
„Unglingar geta nú leitað til jafn-
aldra sinna, sem er mikill kostur,“
segir Elín, og bætir við að ráðið
haldi reglulega fundi. Elín situr
síðan bæjarstjórnarfundi og vek-
ur athygli á því sem unglingun-
um liggur á hjarta.
Málefnin sem ráðið hefur hugsað
sér að færa sveitarstjórninni í
vetur eru til dæmis nauðsyn þess
að opna kvikmyndahús í Fljóts-
dalshéraði, jafnrétti, menningarlíf
ungs fólks, og nauðsyn þess að
efla starf félagsmiðstöðva á
svæðinu. „Okkur finnst það alveg
hlægilegt að það skuli vera 2.000

manna samfélag hérna og það er
ekkert kvikmyndahús. Næsta
kvikmyndahús er á Akureyri,“
segir Elín.
Verið er að vinna að uppbygg-
ingu ráðs eldri borgara í Fljóts-
dalshéraði, að sögn Óðins Gunn-
ars Óðinssonar, verkefnastjóra
Fljótsdalshéraðs.

Elín Káradóttir er afar áhugasöm um
stjórnmál. Sem formaður Ungmenna-
ráðs Fljótsdalshéraðs mætir hún á sveit-
arstjórnarfundi og fjallar þar um málefni
unglinga á Héraði.

Skipt úr öðrum gír upp 
í þann fimmta
Uppgangurinn á Austfjörðum hefur áhrif víðs vegar í samfélaginu, og verður lögreglan
þess vör líkt og aðrir. En hún átti alls ekki von á því að þurfa að hafa miklu meiri
gætur á hreifum ökumönnum. Sú varð þó raunin þegar Suður-Evrópumenn hófu störf
í Kárahnjúkavirkjun.

Hjalti Axelsson varðstjóri á Egilsstöðum segir mikil umsvif á Austfjörðum hafa sín áhrif á
lögregluna sem og aðra geira þjóðfélagsins.



■■■■■■■■■

Skriðuklaustur er eitt mikilfeng-
a hús landsins. Þar er menningar-
og ákaflega gott kaffihús.

enningar-
fræðasetur

MILI GUNNARS 
NARSSONAR.

uklaustur var heimili skáldsins
ars Gunnarssonar og konu
Franziscu Gunnarsson, sem
lét byggja um það leyti sem
 heimsstyrjöldin braust út
939. Þau hjónin bjuggu þar
ár og gáfu síðan íslenska rík-
úsið svo hægt væri að reka
enningarstofnun.

var þó ekki fyrr en 1997 sem
arsstofnun var sett á laggirn-

n hún leggur rækt við bók-
tir með áherslu á ritverk og

Gunnars Gunnarssonar, rekur
rstað fyrir lista- og fræði-
, eflir rannsóknir á austfirsk-
ræðum og stendur fyrir sýn-
m og öðrum listviðburðum.
ingar- og fræðasetrið að

uklaustri er opið allt sumarið,
ð vetrinum þegar sýningar
a yfir.
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Húsið Skriðuklaustur er eitt mikilfeng-
legasta hús landsins. Þar er menningar-
setur og ákaflega gott kaffihús.

Menningar-
og fræðasetur
HEIMILI GUNNARS 
GUNNARSSONAR.

Skriðuklaustur var heimili skáldsins
Gunnars Gunnarssonar og konu
hans, Franziscu Gunnarsson, sem
hann lét byggja um það leyti sem
seinni heimsstyrjöldin braust út
árið 1939. Þau hjónin bjuggu þar
í níu ár og gáfu síðan íslenska rík-
inu húsið svo hægt væri að reka
þar menningarstofnun.
Það var þó ekki fyrr en 1997 sem
Gunnarsstofnun var sett á laggirn-
ar, en hún leggur rækt við bók-
menntir með áherslu á ritverk og
ævi Gunnars Gunnarssonar, rekur
dvalarstað fyrir lista- og fræði-
menn, eflir rannsóknir á austfirsk-
um fræðum og stendur fyrir sýn-
ingum og öðrum listviðburðum.
Menningar- og fræðasetrið að
Skriðuklaustri er opið allt sumarið,
og að vetrinum þegar sýningar
standa yfir.





VW Golf GTI, 2/2005, ek. 10 þús, bein-
skiptur, ABS, álfelgur, ASR spólvörn,
magasín, CD, topplúga, handfrjáls bún-
aður, hiti í sætum, leður, líknarbelgir,
loftkæling og Climatic miðstöð, rafm. í
rúðum og speglum, reyklaus, smurbók,
spoiler, Xenon o.m.fl. Hlaðinn aukabún-
aði. Ásett verð 3.350 þús. Tilboð
2.990.000.

VW Passat 1600 Basic Line, 11/1999,
ek. 108 þús, beinskiptur, ABS, fjarstýrð-
ar samlæsingar, magasín, líknarbelgir,
rafm. í rúðum og speglum, ný tímareim
o.fl. Ásett verð 870 þús. Tilboð 730,000-

Volvo XC 90 2.5T, 5/2003, ek. 51 þús.,
sjálfskiptur, ABS, álfelgur, dráttarkúla,
CD, hiti í sætum, Cruise Control, leður,
líknarbelgir, loftkæling, minni í sætum,
rafm. í öllu, handfrjáls búnaður, smur-
bók, þakbogar, þjófavörn o.m.fl. Einn
með öllu. Ásett verð 4.150 þús. Tilboð
3,990,000-

Toyota Corolla Terra, 6/1999, ek. 107
þús, beinskiptur, fjarstýrðar samlæsing-
ar, CD, rafm. í rúðum og speglum,
spoiler, þjófavörn o.fl. Ásett verð 590
þús. Tilboð 440,000-

Suzuki Swift GLS 1.3, 9/2000, ek. 43
þús., beinskiptur, fjarstýraðar samlæs-
ingar, CD, líknarbelgir, rafm. í rúðum og
speglum, samlæsingar o.fl. Ásett verð
590 þús. Tilboð 450,000-

Suzuki Grand Vitara, 7/2003, ek. 86
þús., beinskiptur, ABS, CD, líknarbelgir,
rafm. í rúðum og speglum, samlæsing-
ar, þakbogar o.fl. Ásett verð 1.670 þús.
Tilboð 1,490,000-

SsangYong Musso Sports 2.9 TD-I,
7/2005, ek. 18 þús., beinskiptur, ABS,
álfelgur, diskalæsing, CD, líknarbelgir,
rafm. í rúðum og speglum, samlæsing-
ar, auka hljóðeinangrun, handvirkar dri-
flokur o.fl. Ásett verð 2.450 þús. Tilboð
2,350,000-

SsangYong Korando TD-I 2.9, 8/2000,
ek. 122 þús, sjálfskiptur, álfelgur, CD,
rafm. í rúðum og speglum o.fl. Ásett
verð 1.250 þús. Tilboð 1,090,000-

Nissan Primera 1600, 7/2001, ek. 77
þús., beinskiptur, ABS, álfelgur, CD,
rafm. í rúðum og speglum o.fl. Ásett
verð 790 þús. Tilboð 630,000-

Nissan Patrol GR Diesel Turbo, 35”
breyttur, 8/1992, ek. 263 þús, vél og
kassi tekin upp fyrir 100 þús. km síðan,
beinskiptur, álfelgur, dráttarkúla, rafm. í
rúðum og speglum o.fl. Ásett verð 790
þús. Tilboð490,000-

Bílabúð Benna ehf. Notaðir
bílar

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

Toyota Landcruiser Diesel 100 VX Ár-
gerð 2002. Ekinn 80 þúsund km. Hlað-
inn aukabúnaði. Webasto miðstöð, leð-
ur, rafmagn í öllu, TEMS fjöðrun og
fleira. 5 manna. Verð kr. 4.950.000.
Skipti athugandi.

Bílahornið
Funahöfða 5, 110 Reykjavík

Sími: 567 2400
www.bilahornid.is

Toyota LandCruiser 100 VX dísel, árgerð
8/2000, ekinn 135 þús. km, sjálfskiptur.
Leður, topplúga, tems fjöðrun, DVD og
skjár. 2 eigendur. Sami eigandi frá
10/2000. Ásett verð 3.980 þús. Bíllinn
er til sýnis hjá Nýju Bílahöllinni að eir-
höfða 11, í bílakjarnanum.

Jeep Cherokee Laredo 3.7L árgerð
2005, ekinn 30 þús. km, sjálfskiptur,
leður, rafmagn í öllu, CD magasín. Ásett
verð 3.790 þús. Bíllinn er til sýnis hjá
Nýju Bílahöllinni að eirhöfða 11, í bíla-
kjarnanum.

Nissan Pathfinder LE nýr og ókeyrður
bíll. Sjálfskiptur, veður, topplúga, 7
manna, rafmagn í öllu. Ásett verð 4.690
þús. Bíllinn er til sýnis hjá Nýju Bílahöll-
inni að eirhöfða 11, í bílakjarnanum.

Suzuki Sidekick JLXI Sport árgerð ‘97,
sjálfskiptur, ekinn 131 þús. km, álfelgur,
dráttarkr., fjarst samlæs. Ásett 690 þús.
Tilboð 490 þús. stgr. Bíllinn er til sýnis
hjá Nýju Bílahöllinni að eirhöfða 11, í
bílakjarnanum

Mazda 6 Station árgerð 5/2004, ekinn
25 þús. km, sjálfskiptur. Álfelgur, akstur-
stalva, fjarst samlæs. Ásett verð 2.100
þús. Bíllinn er til sýnis hjá Nýju Bílahöll-
inni að eirhöfða 11, í bílakjarnanum.

Nýja bílahöllin
Eirhöfða 11, 110 Rvk.

Sími: 567 2277
www.notadirbilar.is

Nýr Jeep Gr. Cherokee Overland ‘06. 5,7
l Hemi, 330 hö., glertopplúga, rússkinn
og leðurinnrétting í bland, DVD með
þráðlausum heyrnartólum, allt rafknú-
ið, flottustu hljómgræjurnar osfv.
Kanada útfærsla með Km. mæli. Okkar
verð: 5.144 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

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

Aðalbílasalan
Bílakjarninn Eirhöfða 9,

ßReykjavík
Sími: 551 7171

www.abs.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

MMC Lancer “99 e.121 þús. sumar og
vetrard.á felgum,tilboð óskast, s:
8495461

Bens E320 4matic Atvangarde ‘99, ek-
inn 137 þ. km, ssk, leður, lúga, 7
manna. Ásett verð 2.950.000. Athuga
skipti. Uppl. í s. 893 1853.

Ford F-150 XLT árg. 2004, ekinn 56 þ.
km. Verð 2.950.000, tilboð 2.650.000!!
Uppl. í síma 660 1704.

BMW 320i 1999, ek. 158 þús., þjón-
ustubók, 17” álf., topplúga, kastarar ofl.
V. 1.660 þús. Áhvílandi lán getur fylgt. S.
691 0636.

Tilboð! Audi A4 árg. ‘96. Uppl. í s. 863
0159.

Ford F 150 King Rance árg. 2005, ekinn
16 þ. km. Einn með öllu. Gott verð. S.
898 2811.

Ford F 150 V8 5,4 Triton Lariat árg.
2005, ekinn 34 þ. km. Einn með öllu S.
898 2811.

Musso Sports 2900 TDI árg. 2005, sjálf-
skiptur, ekinn 11 þús. km. 31” dekk.
Góður bíll á góðu verði. S. 898 2811.

Ódýrir bílar til sölu!
Einnig dýrari bílar. Á sama stað búslóð
til sölu. Uppl. gefur Bragi í s. 863 1861
& 821 1861.

Til sölu dekur konubíll, Subaru Impreza
GL wagon 4WD 2.0 sjálfsk. árg. ‘88, ek-
inn aðeins 85 þ. km, vetrardekk fylgja.
Selst á 650 þ. Sími 896 2514.

Volvo 740 station árg. ‘91, nýskoðaður.
Góður bíll. Bein sala. S. 856 2422.

Nissan Sunny árg. ‘94 ekinn 116 þús.
Verð 100 þús. Uppl. í síma 551 1429.

Til sölu í heilu lagi eða til niðurrifs Niss-
an Patrol ‘85, vél 3,3, í toppstandi.
Nospin hásingar, 5 gíra kassi o. fl. fl.
Uppl. í síma 897 3667.

Toyota 4runner árg. 1991, V6, 35”, ek.
168 þús. Rafmagn í rúðum, breytt púst,
samlæsingar, topplúga, dráttarkúla.
Ásett verð 200 þús. Uppl. í síma 899
2771.

Nissan Sunny árg. ‘92, 1.6, ssk., ný vetr-
ar og sumardekk. sk. ‘06. Verð 120 þús.
Uppl. í s. 848 6896.

Toyota 4 Runner árg. ‘87, sk. ‘06 í góðu
ástandi. Verðtilboð. S. 698 3848.

Daihatsu Charade ‘91, ek. 85 þ. 2 eig-
endur. Verð 60 þ. stgr. S. 844 5958.

Toyota Corolla ‘87, 3 dyra, ssk., sk. ‘06,
verð 65 þús. Uppl. í síma 847 0408.

Toyota Corolla XL ‘92, ek. 122 þ. 5 dyra,
sjálfsk., sk. ‘06. Þarfnast lagfæringar.
Verð 90 þ. Uppl. í s. 696 8554 & 692
6554.

Nissan Double Cap Disel ‘94. Góður
bíll, ekinn 210 þ. km. Upplýsingar í síma
899 1681 eða 438 1681.

Til sölu Toyota Corolla ‘96, Galloper árg.
‘99, ssk., sk. Góðir bílar. S. 699 3737 &
690 0981.

Til sölu Toyota Land Cruiser 60 árg. ‘88.
Uppl. í síma 693 6488.

Opel Corsa 2000 árgerð, ekinn 57.000
km, 1400cc, 90 hö, álfelgur, geislaspil-
ari og sportáklæði. Verð 570.000 kr.
Uppl. í síma 692-8324

Golf ‘99, ek. 116 þ. Ný tímareim, brems-
ur o.m.fl. Verð 700 þús. stgr. S. 866
3183.

VW Passat árg. ‘98 ek. 148 þ. Bíll í topp-
standi. Fæst á 150 þús. og yfirtöku á
láni 470 þ. eða skipti á ódýrari. S. 896
2888.

Ford F250 árg ‘89.Ek 35þ míl. Breyttur
fyrir 38/44”. Loftpúðar að framan. Plast
í skúffu. Ásett Verð. 990 þús. Tilboð 690
þús. 100% lán mögulegt. Þarfnast lítis-
háttar lagfæringar. Uppl. í s. 822 4167

500-999 þús.

250-499 þús.

0-250 þús.

Bílar til sölu

[ 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 
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Porsche Cayenne 04/2004, ek. 31 þús.
km. Eins og nýr. 18” sportfelgur, Xenon
ljós, CD magazine, glertopplúga,
metalic lakk o.fl. Ásett verð kr. 5.980
þús. stgr. kr. 5.350 þús. Sími 696 0044.

500.000 staðgreitt (Hámark). Óska eft-
ir beinskiptum bíl. Framhjóladrif eða
4WD. Hámarksakstur 95 þ. km. Gjarnan
stationbíll. Ítarlegar uppl. sendist á net-
fangið: bilar@photoshow.org

Óska eftir bíl helst 4x4, sk. ‘06, (dísel) á
0-150 þús. Uppl. í s. 892 0340.

Til sölu Nissan Patrol árg. ‘97, ek. 230
þús., háþekja, breyttur á 38” dekkjum
og álfelgum, intercooler. Tilboð 1290
þús. Uppl. í s. 892 4030.

Til sölu MAN 8-150 árg. ‘90, 4x4, hátt
og lágt drif, splittaður að aftan og fram-
an. 15 farþega. Uppl. í s. 892 4030.

Til sölu Ford Econoline árg. ‘96, ek. 360
þ. Breyttur á 44” með háum toppi. Al-
vöru bíll á fjöllin. Uppl. í s. 892 4030.

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

Range Rover 4,6 HSE árg. 1997/98,
sjálfskiptur, CD/Mp3, ekinn 149.000,
rafm. í öllu, samlitur, gullmoli (2 eig-
endur). Verðtilboð (yfirtaka á láni + ?).
Skipti möguleg á ódýrari/dýrari, 18”
sumadekk á felgum, sjá mynd 1 árs
gamlir loftpúðar. Farið reglulega í skoð-
un hjá B&L, smurbók. Vel við haldið ein-
tak. Er á 17” vetrarfelgum núna + nýj-
um nagladekkjum. Verðhugmynd
2.100.000. Uppl. í s. 690 1022.

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.

Landcruiser 90VX 12/’00, átta manna
með dráttarkúlu. Glæsilegt eintak, reyk-
laus nánast eins og nýr. Aðeins keyrður
60.200. Verð 2.940.000. Sími 863 8777.

M. Benz ML 320 AMG
Sport

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

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

Til sölu Dodge Ram 3500 árg. 2005. Ek.
8.000 km. Sem nýr. Litur hvítur. Larami,
húðaður pallur, leður, GPS útvarp ofl.
Verð 4,290,000 stgr. Engin skipti. Uppl.
í síma 820 1122.

Scania 144 árg. 2001, 8x4 m efnispalli.
Einnig Scania 124 árg. 2001, 8x4. Get-
um útvegað þessa bíla ásamt fl vörubíl-
um, kranabílum, vögnum og tækjum.
Heiði Vélahlutir, s. 534 3441.

Scania 113H 6x4 árg. 1996 með Pal-
finger 21000 og sturtupalli m. stól und-
ir. Getum útvegað þennan bíl ásamt fl.
kranabílum, vörubílum, vögnum og
tækjum. Heiði Vélahlutir s. 534 3441.

Scania 112h árg. ‘81 til sölu. Uppl. í
síma 899 0916.

Notaðir varahlutir í Man, Volvo, M. Benz
og Scania. Heiði Vélahlutir s. 534 3441.

Til sölu tveggjavélsleða kerra með sturt-
um og gömlu skráningunni. Tilboð 270
þús. Uppl. í s. 892 4030.

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

Nordic ljós fyrir vinnuvél-
ar.

Lýstu upp skammdegið með Nordic
vinnuvélaljósum, innbyggður dempari,
þola mikinn hristing, hitna minna og
lýsa betur. Vélaborg Krókhálsi 5F (geng-
ið inn frá Járnhálsi) 110 Rvk, sími 414
8600, Draupnisgötu 1, 603 Akureyri,
sími 464 8600. Skoðið einnig úrvalið á
velaborg.is

Til sölu splunku ný 4. Trexus dekk 44” X
16,5” á 160.000. Einnig 240 l Glussa
tankur með síuhúsi 95.000 + vsk. Uppl.
í s. 899 3004.

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

Snjóplógur og snjótönn á traktorsgröfu,
til sölu. Uppl. í síma 899 0916.

Vantar olíuverk í 6cyl loftkældan Dauts,
vélar tegund F6L912, til sölu fjölplógur
á tragtorsgröfu, caarere 544 kælivél, 40
feta einangraður álgámur og Man vél
402. Upplýsingar í síma 899 2058.

Til sölu splunku ný 4. Trexus dekk 44” X
16,5” á 160.000. Einnig 240 l Glussa
tankur með síuhúsi 95.000 + vsk. Uppl.
í s. 899 3004.

Til sölu 4 álfelgur undir Suzuki Vitara.
Upplýsingar í s. 892 4030.

Hjólbarðar Til sölu 35’ BFGoodrich
mikróskorin á mjög góðum álfelgum,
lítið slitin. Verð 70 þús. Uppl. í s. 694
3308.

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.

Varahlutir

Hjólbarðar

Aukahlutir í bíla

Lyftarar

Vinnuvélar

Kerrur

Vélsleðar

Vörubílar

Pallbílar

Jeppar

Bílar óskast

2 milljónir +

18. nóvember 2005  FÖSTUDAGUR

Sími 588 0700 • www.bilabankinn.is

Toyota Yaris 6/2004 1.0 VVTi 5 Dyra, 5
Gíra, cd o.fl. Ek. 54 þús., km. Verð 1090
þús.

Toyota Landcriser VX Disel 10/2004, ek.
55 þús., km. Verð 4790 þús. Tilboð
4490 þús.

Mazda 3 12/2004 ek. 26 þús km. 5
Dyra. 5 Gíra. Verð 1445 þús. Tilboð
1290 þús.

Suzuki Grand Vitara 6/2004 ek. 56
þús., km. 5 Dyra, 5 Gíra. Verð 1990 þús.
Tilboð 1690 þús !!!

VW Golf 8/1995 ek. 156 þús., km. 3
Dyra, 5 Gíra. Álfelgur, Spoiler. Þarfnast
Skoðunar. Tilboð 99 þús.

Toyota Yaris 1.0 VVTi 6/2001, ek. 101
þús., km. 5 Gíra, 5 Dyra, CD, plussáklæði.
Verð 680 þús, b.lán 615 þús, 17 á mán.

Dodge Grand Caravan se 3300, 2003,
ek. 80 þús., km. Verð 2590 þús., tilboð
1890 þús !!!!

MMC Lancer 7/1999 ek. 187 þús., km.
4x4. 5 Gíra, 5 Dyra. Verð 790 þús, B.lán
720 þús. Fæst gegn yfirtöku láns.

Vegna mikillar sölu vantar okkur nýlega bíla 
á skrá og á staðinn.

Opnunartími: 
mán - fös kl 10-18 • lau kl 12-16 • Sími 588 0700 • www.bilabankinn.is

Bílakjarninn • Breiðhöfða

Galloper Tdi 2000 ek. 116 þús., km. 5
Gíra, 5 Dyra. 7 Manna. Góður bíll. Verð
1150 þús. Tilboð 890 þús B.lán 700 

Nissan Sunny 1991 ek. 169 þús., km.
Ssk, 4 dyra. sk. '06. Tilboð 99 þús.

BÍLAR TIL SÖLU

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

Á varahluti í Charade ‘88/’93, Civic ‘91,
Lancer Colt ‘92/’93, Galant ‘90, Corolla
‘92, ‘97, Touring ‘92, Sunny ‘92, Micra
‘91, Swift ‘90, Subaru ‘90, Justy, L300
‘90, Primera ‘92. Sonata ‘92. S. 896
8568.

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

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

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.

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

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

Ný sending af fimleika og ballettbolum.
Verð frá 2.780.-. Einnig svartar æ buxur
m/klauf st. 98-164 og 36-44. Sendum í
póstkröfu. S. 555 2887. Músik og Sport
Reykjavíkurvegi 60 Hafnarfirði.

Sófasett 3+2 drapplitað, Cal Kingsize
rúm frá Svefn og heilsu ársgamalt og lít-
ið notað, heimabíó frá SonyCenter,
gamalt hjónarúm úr Ikea með gafli.
Uppl. í s. 869 2558.

Hornsófi til sölu, verð ca 12 þús. Uppl. í
síma 695 3291.

Íssk. 140 cm m. sér frysti á 10 þ. 133 cm
og 85 cm á 8 þ. Gasísskápur á 15 þ. Ol-
íukamína á 15 þ. Barnakerra á 4 þ.
Barnabílstóll á 2 þ. 4 stk. 15” BMW felg-
ur á 6 þ. 20” sjónvarp á 3 þ. S. 896
8568.

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

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

Tölvuviðgerðir frá 1500
kr.

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

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

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.

Bókabúð Grímsbæ
25% afsláttur af öllum leikföngum í
nóvem

ber.

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

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

Heildarlausn fyrir húsfé-
lög og fyrirtæki

Reglubundin þrif stigahúsa og fyrir-
tækja Gluggaþvottur,teppahreins-
un,bónvinna, o,fl Húsfélagaþjónustan
ehf s: 863-8855 husfelag@husfelag.is
www.husfelag.is

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.

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.

Tökum að okkur flísalagnir og smærra
viðhald, vönduð vinnubrögð. Sími 554
7376.

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

Húsaviðhald

Búslóðaflutningar

Málarar

Ræstingar

Hreingerningar

Jólaskemmtanir

Skrifborð og skjalaskáp-
ar til sölu.

Til sölu skrifborð að gerðinni
Flétta og Flétta 2000. Einnig eru

til sölu skjalaskápar. Talsvert
magn til.

Upplýsingar gefur Ragnar
Pálsson í síma 458 8355, virka

daga milli kl. 8.30 - 16.30

Fyrirtæki

Heildsala

Verslun

Vélar og verkfæri

Kynntu þér sjónvarp yfir
ADSL hjá Hringiðunni.

Sími 525 2400.

Tölvur

Sjónvarp

Minkapelsar
Til sölu minkapelsar, síður og

stuttur, blárefapels, skinnkragar,
ullarkápur og jakkar t.d. í yfir-
stærðum og fl. Verð frá 5000.-

KS. Diana s. 551 8481.

Húsgagnaverslun með
smávöru hættir !

Lager mikið af fallegri glervörum,
ljósum og margskonar gjafavör-

um til sölu.
Upplýsingar í síma 534 4100 &

659 9429.

Til sölu

Viðgerðir
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Málarameistari getur bætt við sig verk-
efnum, flísalagnir, veggfóðrun. S. 848
6230.

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.

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

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

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

Örlagalínan 908 1800 &
595 2001

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

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

Flísalagninga fyrirtæki. Tökum að okkur
allar flísalagnir. S. 861 7294 & 691
2326.

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

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

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

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

Fit - Pilates leikfimi Skráning á byrj-
endanámskeið núna 896 2300 og á
einka.is

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

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

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

Til sölu antik kommóða með spegli og
kommóða úr Tekk-húsinu, upplýsingar í
s. 695 0787.

Nýlegt rúm og þvottavél, ísskápur, eld-
húsb. + 4 stólar. V. 50 þ. saman í pakka.
S. 868 9294.

skenkur og glerskápur inversk húsgögn
með antikáferð. til sölu á 50.000.kr
saman sími 8659662

Til sölu antík skenkur, 165x92x56 og
brúnt 3+2 leður/rússkinssófasett. Uppl.
í s. 820 7385.

Til sölu 3 kommóður,bókaskápur, hár
geisladiskastandur, svefnsófi, skrifborð
og gestarúm (grind). Uppl. í s. 864
4170.

Barna-/unglingarúm til sölu. Nýlegt
Tromsö hátt rúm (90x200) silfurlitað
með hillu og skrifborði undir (frá IKEA).
Verð 12.000 kr. (kostar nýtt 29.000).
Upplýsingar í síma 517 8221 (eftir kl.
18).

Fallegt dökkgrænt sófasett 3+1+1 m.
alcantara ákl. frá Öndvegi til sölu. S. 691
0585.

Til sölu nýlegur 3ja sæta IKEA sófi á 10
þús. Fyrstur kemur, fyrstur fær! S. 663
1371.

Ódýrt sófasett og hægindastóll til sölu.
Uppl. í s. 565 6034.

Borðstofuborð með sandblásinni gler-
plötu og 8 stólum. Verð 15 þús. S. 820
9366.

Nýlegt amerískt rúm frá Ragnari Björns-
syni til sölu vegna flutninga. Br 1,35.
Teppi og 4 lök fylgja. Selst á hálvirði. S.
554 5266 & 695 4303.

Betra verð á nuddbaðkörum, sturtuklef-
um, nuddpottum, baðinnréttingum og
eldhúsinnréttingum hjá Betra Heimili.
Upplýsingar í síma 517 4600.

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

Hvolpa- og hundagrindur með og án
hurða. 3 stærðir, Dýrabær Hlíðasmára
9. www.dyrabaer.is

Dýrahald

Cakewalk
Nýtt kortatímabil og 25% afsláttur

af öllum buxum til 24. nóv.
Cakewalk Strandgata 29. Opið

þriðj. -föst. frá 16-18. Laugardaga
12-16.

Cakewalk Strandgata 29. Opið
þriðj. -föst. frá 16-18. Laugar-

daga 12-16

Barnavörur

Heimilistæki

Húsgögn

Ökukennsla

Kennsla

Snyrting

Fæðubótarefni

Líkamsrækt

Heilsuvörur

Önnur þjónusta

Rafvirkjun

Spádómar

Snyrting

Tölvur

Stífluþjónusta
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Kópavogsbúar munið
íbúaþingið í 
Lindaskóla á laugardag
kl. 10-16

Hamborgarabúllan allir
kátir
Hamborgara-
búlla_Tómasar

Kópavogsbúar munið
íbúaþingið 
í Lindaskóla á morgun
kl. 10 – 16.

Glerlist.is
Gler_í_gegn

Kuldaskór
Dynjandi

Ný vetrardekk á góðu
verði. 
Sólning.is 

Góðan daginn.
Herrafataverslun Birgis.

Flauelsbuxur.
Herrafataverslun Birgis.

Öll verk á netinu.
Galleri Lind, Bæjarlind.
Galleri-Lind.is

Aðgangur að vatni er
grundvallarmannréttindi,
sem ber að tryggja í
stjórnarskrá Íslands:
Vatn fyrir alla.

Þrjár jölastjörnur á 999
krónur.
Blómaval.

Verðsprengja á gervi-
jólatrám.
Blómaval.

Himnaríki, 
Hafnafjarðaleikhúsið

Allt fyrir kaffistofuna.
Kerfi
564-1400

Baðkör í úrvali.
Baðheimar, Fosshálsi.

Glæsilegar jólagjafir og
jólaskraut.
Nýtt kortatímabil.
Lene-Bjere, Bæjarlind 6.

Alpafjóla á 399 krónur.
Blómaval.

Réttur dagsins hamborg-
arar 
Hamborgara-
búlla_Tómasar

Baðmottur, 50% afsláttur.
Baðheimar, Fosshálsi. 

Dagljósarlampar með
stækkunargleri.
Skólavörubúðin.is

Útsala, útsala
25% afsláttur.
Róbert bangsi.

Allt til víngerðar.
Áman.

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

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

Þroskandi jólagjafir fyrir
unga sem aldna.
Skólavörubúðin.is

Kuldagallar
Dynjandi

Madina snyrtivörur,
Laugavegi 30a

Rúmfötin frá okkur er góð
gjöf.
Verið, Glæsibæ.

Jakkaföt
Herrafataverslun Birgis.

Bingó í kvöld
Vinabær.

Opið laugardag
Herrafataverslun Birgis.

Hamborgarabúllan ásta-
kveðjur
Hamborgara-
búlla_Tómasar

Villeroy&Boch hreinlætis-
tæki.
Baðheiamar Fosshálsi.

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

Hamborgarabúllan áfram
Ísland
Hamborgarbúll-
an_Tómasar

Bingó í kvöld. Allir vel-
komnir.
Vinabær.

Vatn er takmörkuð auð-
lind sem þarf að vernda:
Vatn fyrir alla.

Leðurjakkar
Herrafataverslun Birgis.

Stakar buxur.
Herrafataverslun Birgis.

Gerðu sjálfur þitt gæða-
vín.
Áman.

Ert þú smart á netinu?
Smart.is

Ert þú að auglýsa á rétt-
um vef?
Smart.is

Stakir jakkar
Herrafataverslun Birgis.

Fjölbreytt úrval.
Gler_í_gegn. 

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

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

samkeyrðar auglýsingar. 

KONUR HLUSTA

Eitt símtal – meiri útbreiðsla – lægra verð

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

á einfaldan og ódýran hátt.
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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.

Labrador óskast!
Óskum eftir labrador hvolpi á gott
heimili. S. 846 4040.

Til sölu 8 vikna poodle hvolpar. S. 663
4085 og 862 8088 e. kl. 18.

Góð jólagjöf fyrir 6.900.- Grænlenskar
selskinnslúffur. kulusukart.com S.
8936262

Til sölu hvít eldhúsinnrétting Keramik
eldavél 3x Fataskápar, 9 innihurðir, ofn-
ar o.fl. Uppl. í s. 891 8833.

Eru myndirnar þínar öruggar? Hrynur
talvan á morgun? Eru þær á geisladiski
sem endist í 6 ár? Er tekið afrit af mynd-
unum þínum reglulega þar sem þú hýs-
ir þær. Ef ekki, þá áttu á hættu að glata
þeim fyrir fullt og allt. Bíð upp á 5 gíga-
bæta fría vistun. Ótrúlegir möguleikar í
myndnotkun. Nánari upplýsingar;
heimsmynd@simnet.is eða 699 1114.

Jólakort með mynd af börnunum! Nú
þarf að fara að huga að jólakortunum.
Get boðið upp á jólakort með þinni eig-
in mynd, allt niður í 40 kr. stykkið. Tvær
gerðir. Mismunandi verð eftir stykkja-
fjölda. Heimsmynd ehf, heims-
mynd@simnet.is, sími 699 1114.

Í Árbænum, Hraunbær 8. 85 fm íbúð til
leigu. Til sýnis föstud. 18. nóv. kl 18 -
21. Nánari uppl. í s. 864 2068.

Herbergi til leigu í Hraunbæ. Verð 25
þús. Uppl. í s. 865 9637.

Tímabundin leiga, laus
strax!

Til leigu 4ra herb. 111 fm. íbúð í Hafn-
arfirði (norðurbæ). Eingöngu reglusamt
fjölskyldufólk kemur til greina. Áhuga-
samir sendi nafn, símanúmer, atvinnu,
greiðslugetu og fjölskyldustærð á net-
fangið jonajona@mi.is og við höfum
samband.

Snyrtileg 2 herb. kjallaraíb. á svæði 104.
Reyklaus. Leiga 65.000 + 3 mán trygg-
ing. íb. er laus. s. 896 5412.

Til leigu einstaklingsíbúð í Mosfellsbæ.
Uppl. s. 691 1603 eða 699 8832.

Snyrtileg íbúð óskast.
Óskum eftir snyrtilegri 2 herbergja
íbúð, (ekki í kjallara) í langtímaleigu. Á
verðbilinu 55-60 þús. Reglusemi og
skilvísum greiðslum heitið. Upplýsingar
í síma 699 2778.

Óska eftir að leigja 2-3 herb. íbúð á sv.
101 eða 105. Uppl. í síma 863 9459.

Reglusöm fjölsk. bráðvantar 4ra-6 herb.
Einb., rað-parh. eða sérh. á sv. 104, 105,
108 Rvk. fyrir 1 feb. ‘06. Skilyrði að eign-
in sé snyrtileg! Tryggar greiðslur, fyrir-
framgr, meðmæli ef óskað er. Uppl. í s.
896 6606 & 659 2969.

Starfsmann Sölufélags garðyrkjumanna
vantar 3 herb íbúð til leigu frá og með
1. desember. Upplýsingar gefur Dag-
bjartur í síma 822 8845.

2 herb. leiguíbúð vantar á sv. 109 í Rvk.
fyrir reglusaman og heiðarlegan mann
á þrítugsaldri. Frá og með 1. des. Uppl.
í s. 698 2062, Samúel.

Óska eftir 2-3 herb. íbúð sem fyrst,
svæði 105 (Hlíðar). 2 á heimili. reyklaus
og reglusöm. Leigutími til 1. júní ‘06.
Fyrirframgreiðsla. Uppl. í s. 861 4440.

Ungan mann vantar einstakl./2-3 herb.
íbúð á höfuðborgarsv. fyrir 1. des. Reyki.
Meðmæli og fyrirframgr. S. 659 4128.

Til leigu 206 fm við Réttarholtsveg 3 í
Rvk. http://www.rettarholtsvegur.com
eða í s. 898 3677.

Til leigu verslunar og lagerhúsnæði í
Smiðjuhverfinu í Kópavogi. Gott hús-
næði og góð aðkoma. S. 699 3737 &
690 0981.

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

Nokkur pláss laus í upphituðu geymslu-
húsnæði fyrir tjaldvagna, fellihýsi og
húsbíla á Höfuðborgarsv. Uppl. í síma
661 3131 & 897 2000.

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

Áfylling
Hagkaup Smáralind óskar eftir að ráða
starfsfólk til starfa við áfyllingar á þurr-
vöru og gosi. Einnig vantar okkur starfs-
mann til að sjá um bakaríið með okkur.
Um er að ræða heilsdagsstörf með
margvíslegan vinnutíma eftir störfum.
Áhugsömum er bent á að hafa sam-
band við Margréti sölustjóra matvöru í
síma 530-1000, einnig er hægt að
sækja um á www.hagkaup.is

Hlutastörf á kassa
Nú vantar okkur starfsfólk í hlutastöf á
kassa. Ef þig langar að vinna hjá okkur í
Smáralindinni þá er spurning um að
sækja um á www.hagkaup.is eða
hringja í hana Dagbjörtu rekstrarstjóra í
síma 530 1000 og sjá hvort við eigum
samleið.

Domino’s Pizza óskar eftir starfsmönn-
um í fullt starf og í hlutastarf. Frábær
starfsandi og skemmtilegur vinnustaður
fyrir hressa og duglega einstaklinga.
Áhugasamir sæki um á www.domin-
os.is

Heimilishjálp óskast til léttra heimilis-
starfa og til að gæta ársgamals drengs
hluta úr degi. Viðkomandi þarf að vera
kínverskumælandi vegna drengsins.
Uppl. í síma 822 3858.

Traustur og góður starfsmaður óskast í
söluturninn Tröllavideó Seltjarnarnesi.
Opnunartími 12-23:30. Uppl. S. 895
6000.

Rennismiður óskast-
framtíðarstarf

Vélvík ehf óskar að ráða rennismiði
með sveinspróf. Í boði eru góð laun á
afar velbúnu verkstæði þar sem verk-
efni eru fjölbreytileg. Tækifæri fyrir
vandvirka menn með metnað. Eldri
umsóknir óskast endurnýjaðar. Vélvík
ehf, Höfðabakka 1, 110 Reykjavík Sími
587 9960, netfang: velvik@velvik.is

Sölufólk óskast. Duglegt og ábyggilegt
sölufólk óskast til að selja jólakort fyrir
Blindrafélagið. Góð sölulaun í boði.
Upplýsingar á skrifstofutíma Blindarfé-
lagsins mánud. - föstud. að Hamrahlíð
17, 105 Rvk. S. 525 0000, og í tölvupósti
blind@blind.is

Ræstingaþjónustan sf óskar eftir starfs-
fólki til ræstingastarfa í hverfum 104,
105, 107 og 111. Nánari upplýsingar
eru veittar virka daga í síma 587 3111.

Iðnaðarmenn
G.G. lagnir ehf óskum eftir pípulagn-
ingamanni til viðgerðar og viðhalds-
vinnu einnig mönnum til fóðringa á frá-
veitulögnum. Uppl. í s. 660 8870
www.gglagnir.is.

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

Smart
Starfsfólk vantar á sólboðstofu Smart
Grensásvegi og við Ánanaust. Um er að
ræða fullt starf og hlutastörf. Umsókn-
areyðublöð á staðnum. Yngri en 19 ára
koma ekki til greina. Reyklaus vinnu-
staður.

Sölubörn óskast til að selja jólakort f.
Félagsst. Þroskaheftra. Góð sölulaun. S.
661 7768.

Kokkur sérhæfður í kínverskri matar-
gerð óskast á veitingahús í Keflavík. Þarf
að geta byrjað fljótlega. Uppl. í síma
822 3858.

Just-Eat.is vantar nokkra góða bílstjóra
á eigin bíl til að keyra út mat á kvöldin.
Uppl. í síma 820 6992.

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

Einkamál

Furðufiskar ehf
sem reka meðal annars Kokkana
veisluþjónustu, fiskborðin í Hag-

kaupum og Osta og sælkeraborð-
ið í Hagkaupum kringlunni. Vant-
ar fólk í eftirtalin störf: Í afleysing-
ar og aukavinnu við afgreiðslu í
Osta- og sælkeraborðinu í Hag-

kaupum kringlunni.
Áhugasamir sendið tölvupóst á

kokkarnir@kokkarnir.is eða
hringið í síma 511 4466 milli kl
9 og 17. Furðufiskar ehf Fiski-

slóð 81a 101 Reykjavík

Vantar þig góða vinnu?
Viltu vinna með skemmtilegu

fólki á Aktu Taktu? Ertu dugleg/ur
og mætir á réttum tíma í vinnu?
Góð laun fyrir líflegt og skemmti-
legt starf. Hentar best fólki 18-40

ára en allir umsækjendur vel-
komnir! Vaktavinna og hlutastörf í
boði. Aktu Taktu er á fjórum stöð-

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

síma 568 6836.

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

hópi af skemmtilegu fólki? Hentar
best fólki 18-40 ára, en allir um-
sækjendur velkomnir! Vaktavinna

og hlutastörf í boði. American
Style er á fjórum stöðum á höf-
uðborgasvæðinu. Upplýsingar

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

um.
Upplýsingar veitir starfs-

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

um.

Hótel Borg, veitinga-
deild.

Óskar eftir að ráða starfsfólk í
uppvask.

Upplýsingar veitir Hinrik í
síma 820 7085 og á staðnum.

Veitingahúsa vinna
Vegna anna viljum við bæta við
okku í eftirtalin störf. Pizzabakari
fulltstarf. Afgreiðsla í sal fullt starf.

Afgreiðsla í sal hlutastarf um
helgar. Dyravarsla helgarvinna.
Uppl. og umsókir á staðnum
eða á www.kringlukrain.is

Atvinna í boði

Gisting

Geymsluhúsnæði

Atvinnuhúsnæði

Húsnæði óskast

Húsnæði í boði

Ýmislegt

Ljósmyndun

www.sportvorugerdin.is

Fyrir veiðimenn

Byssur

Ýmislegt

30% Kynningarafsláttur
Erum þessa dagana með 30%

kynningarafslátt af Arden Grange
hágæða hunda- og kattafóðri í
verslunum Dýralands. Verð á 15
kg hundafóðri er frá kr 3.920,-

með afsl. og verð á 2,5 kg katta-
fóðri er frá kr 1.120,- með afsl.
Dýraland Mjódd, s. 587 0711,

Dýraland Kringlan, s. 588 0711
Dýraland Spöng. s. 587 0744.

СВZТО-НИКОЛАЕВСКИЙ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД  
МОСКОВСКОГО ПАТРИАРХАТА В РЕЙКЬЯВИКЕ 

Каждую Субботу: 16.00 - Занятия по основам православной веры и
богослужения (в храме, для всех желающих), 16.00 - Репетиция хора  (в
храме), 18.00 - Вечернее богослужение, 18.40 - Исповедь
Каждое Воскресение: 09.30 - Исповедь, 10.00 - Божественная литургия
21 ноября, Архистратига Михаила: 10.00 - Божественная литургия

БОГОСЛУЖЕНИЯ СОВЕРШАЮТСЯ ПО АДРЕСУ:

Тungata 24, Reykjavik 101, 3 этаж, вход со стороны Ægisgata 

Таинства Крещения, Соборования, Венчания, а также панихиды, молебны,
освящение квартир, а/м и другие требы совершаются по просьбам верующих

1

По всем вопросам можно обращаться к настоятелю прихода -
священнику Тимофею Золотускому - тел. 699-12-12

TILKYNNINGAR

Allt um mat
á föstudögum
í Fréttablaðinu.

Allt sem þú þarft
og meira til
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KÓPAVOGSBÆR

Auglýsing um skipulag í Kópavogi

Skemmuvegur 4. Breytt deiliskipulag.
Í samræmi við 25. gr. skipulags- og byggingarlaga nr. 73/1997
m.s.br. auglýsist hér með tillaga að breyttu deiliskipulagi lóð-
arinnar nr. 4 við Skemmuveg. Í tillögunni felst heimild til að
reisa einnar hæðar viðbyggingu við norðvestur enda núver-
andi byggingar samtals um 700 m2 að grunnfleti. Fjöldi og
fyrirkomulag bílastæða breytist. Tillagan er sett fram á upp-
drætti í mkv. 1:1000 og 1:500 dags. í október 2005. Nánar vís-
ast til kynningargagna.

Frostaþing 2. Breytt deiliskipulag.
Í samræmi við 25. gr. skipulags- og byggingarlaga nr. 73/1997
m.s.br. auglýsist hér með tillaga að breyttu deiliskipulagi lóð-
arinnar nr. 2 við Frostaþing. Í tillögunni felst að lóðinni, sem
er 3.500 m2 er skipt upp í fjórar lóðir fyrir sérbýli. Lóðin
Frostaþing 2, sem nú þegar er byggð einbýlishúsi, fær nýja að-
komu og verðu nr. 1 A við Dalaþing. Eins og í gildandi
deiliskipulagi verður áfram möguleiki á að byggja hesthús á
lóðinni. Þar norðan við verður til ný lóð fyrir tveggja hæða ein-
býlishús Dalaþing 1 B, um 1.300 m2 að flatarmáli og einnig
með möguleika á hesthúsi. Sunnan við núverandi hús (Frosta-
þing 2) er enn fremur gert ráð fyrir nýrri lóð, um 600 m2 að
flatarmáli, fyrir einnar hæðar einbýli með risi Engjaþing 2.
Vestan hennar er síðan gert ráð fyrir parhúsalóð fyrir einnar
hæðar parhús, Frostaþing 2 A og 2 B. Opið svæði sunnan
Dalaþings 1 er felt út og gönguleiðir og reiðleiðir breytast. 
Tillagan er sett fram á uppdrætti í mkv. 1:1000 dags. 27. októ-

ber 2005. Nánar vísast til kynningargagna.

Sæbólsbraut 40-42. Göngustígur. Breytt
deiliskipulag.
Í samræmi við 25. gr. skipulags- og byggingarlaga nr. 73/1997
m.s.br. auglýsist hér með tillaga að breyttu deiliskipulagi lóð-
anna nr. 40 og 42 við Sæbólsbraut. Í tillögunni felst að gert er
nýjum göngustíg á lóð Sæbólsbrautar 42 fast við lóðamörk
Sæbólsbrautar 40. Stígurinn verður hlekkur í göngustígakerfi
Sæbólshverfis og mun tengja núverandi byggð strandstig
þeim er liggur á norðanverðu Kársnesi. Tillagan er sett fram á
uppdrætti í mkv. 1:1000 ásamt skýringarmyndum og greinar-
gerð dags. 28. október 2005. Nánar vísast til kynningargagna.

Ofangreindar tillögur verða til sýnis á Bæjarskipulagi Kópa-
vogs, Fannborg 6, 2. hæð frá kl. 8.00 til 16.00 mánudaga til
fimmtudaga og á föstudögum frá 8.00 til 14.00 frá 18. nóvem-
ber til 16. desember 2005. Upplýsingar um tillögurnar eru ein-
nig á heimasíðu bæjarins www.kopavogur.is. Athugasemdir
eða ábendingar skulu hafa borist skriflega bæjarskipulagi eigi
síðar en kl. 15.00 þriðjudaginn 3. janúar 2006. Þeir sem ekki
gera athugasemdir innan tilskilins frests, teljast samþykkir til-
lögunum.

Skipulagsstjóri Kópavogs.

Áhugaverð störf í boði

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

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

Menntasvið annast starfsemi og rekstur grunnskóla og leik-
skóla. Í því felst þróun grunnskóla- og leikskólastarfs, undirbún-
ingur stefnumörkunar, mat og eftirlit með skólastarfi og upplýs-
ingamiðlun fyrir menntaráð og starfshópa á vegum ráðsins. 

MENNTASVIÐ

Laus störf í grunnskóla

Umsjónarmaður skóla

Klébergsskóli, sími 566 6083
• Húsvörður í 100% stöðu frá 1. janúar 2006. Helstu verksvið eru 

umsjón með húseignum skólans, verkstjórn skólaliða og önnur til
fallandi verkefni.

Hæfniskröfur:
Iðnmenntun kostur
Hæfni í mannlegum samskiptum
Þolinmæði
Þjónustulund
Áhugi á börnum

Matráður

Klébergsskóli, sími 566 6083 
• Matráður yfir eldhúsi sem sér um matreiðslu fyrir um 200
manns í 100% stöðu frá 1. janúar 2006.

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

Upplýsingar veitir skólastjóri og aðstoðarskólastjóri í viðkomandi skóla.
Umsóknir ber að senda til viðkomandi skóla. Laun eru samkvæmt
kjarasamningum Reykjavíkurborgar við viðkomandi stéttarfélög. Nánari
upplýsingar um laus störf er að finna á www.grunnskolar.is

Laust starf í leikskóla

Laus staða aðstoðarleikskólastjóra

Laus er staða aðstoðarleikskólastjóra í Hálsaborg, Hálsaseli 27
sem er 3 deilda leikskóli í Seljahverfi. Unnið er samkvæmt hug-
myndafræði Berit Bae, þar sem virðing, sjálfræði og viðurkenning
eru lykilhugtök. Allar nánari upplýsingar veitir leikskólastjóri Ólöf
Helga Pálmadóttir í síma 557-8360. 
Hæfniskröfur:
Leikskólakennaramenntun er áskilin
Hæfni og reynsla af stjórnun
Færni í mannlegum samskiptum
Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
Skipulagshæfileiki, fumkvæði, áhugi og metnaður í starfi
Nákvæmni í starfi

Staðan er laus til umsóknar frá 1. janúar 2006. Umsóknarfrestur
er til 22. nóvember nk.

Nánari upplýsingar um starfið veitir leikskólastjóri í viðkomandi
leikskóla. Einnig veitir starfsmannaþjónusta Menntasviðs upplýs-
ingar í síma 411 7000. Laun eru samkvæmt kjarasamningum
Reykjavíkurborgar við viðkomandi stéttarfélög. Umsóknareyðu-
blað og nánari upplýsingar um laus störf er að finna á heimasíð-
unni www.leikskolar.is

Næturræstingar
Óskum eftir starfsfólki til ræstinga að nóttu til, 
frá kl 4.00 e.m. Unnið er í 7 daga og síðan 
frí í 7 daga. Mjög þægilegt starf. Æskilegt 
aldurstakmark 25 ára, þó ekki skilyrði. 

Hörkuduglega verkamenn 
vantar við uppbyggingu 

Höfðatorgs sem allra fyrst. 
Upplýsingar gefur Baldvin 
verkstjóri í síma 822-4431

www.eignastyring.is
Síðumúla 27 108 Reykjavík

sími 534 4040, fax 534 4044
Erlendur Davíðsson, lögg. fasteignasali og verbréfamiðlari

KRISTNIBRAUT, REYKJAVÍK.
Sérlega falleg 4ra herbergja 129,1
fm. Íbúð á jarðhæð í þriggja hæða
fjöleignahúsi byggðu 2001. Eignin
skiptist í parketlagt eldhús með
fallegri viðarinnréttingu, flíslagt
baðherbergi með innréttingu, bað-
kari og sturtu, flísalagt þvottaher-
bergi, þrjú parketlögð svefnher-
bergi með skápum, stofu og borð-
stofu með útgangi út á stóra timb-
urverönd með skjólveggjum.
Toppeign. Verð kr. 28.700.000,-

KLUKKURIMI, REYKJAVÍK.
Falleg 86,6 fm. 3ja herb. íbúð á
jarðhæð Íbúðin skiptist í hol/miðr-
ými með skáp, tvö svefnherbergi
bæði með skáp, flísalagt baðher-
bergi með sturtu, tengt fyrir þvotta-
vél og glugga, geymslu með hillum,
eldhús með fallegri hvítri og beiki
innréttingu og borðkrók, stofu og

borðstofu, útgengi út á hellulagða verönd og sér afgirtan garð. Línoleum
dúkur á gólfum. Íbúðinni fylgir hlutdeild í sameiginlegri geymslu.  Mjög
góð íbúð á góðum stað. Verð kr. 18.800.000,-

GOÐABORGIR, REYKJAVÍK.
Mjög góð 3ja herbergja íbúð á 2.
hæð í litlu fjöleignahúsi með sér-
inngangi af svölum. Íbúðin sem er
86 fm. að stærð skiptist í forstofu,
hol, hjónaherbergi, barnaherbergi,
eldhús baðherbergi og sér-
geymslu. Íbúðin er mjög vel skipu-
lögð með stórum suðursvölum.
Mjög góð staðsetning nærri allri
þjónustu. Verð 17.900.000,-

ÆGISÍÐA, REYKJAVÍK.
Góð risíbúð í bárujárnsklæddu
timburhúsi byggðu 1946. Inn-
gangur er sameiginlegur með 1.
hæð hússins. Íbúðin skptist
hol/miðrými, eldhús með góðri
viðarinnréttingu og borðkrók,
stofu og borðstofu með fallegum
gluggum, svefnherbergi með
skáp, flíslagt baðherbergi með
innréttingu og baðkari, svefnloft
með gólfborðum og  þakgluggum.

Parket á gólfum. Geymslupláss er víða undir súðinni. Gler og gluggar
hafa verið endurnýjaðir. Sameiginlegt þvotta- og þurrkherbergi sem og
geymsla. Mjög góð staðsetning. Verð kr. 14.500.000,-
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Sími 534 4040

ATVINNA

FASTEIGNIR

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

Breyttur 
afgreiðslutími
í Skaftahlíð 24
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Virka daga kl. 8–18. 
Helgar kl. 11–16.
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VIÐ TÆKIÐ ÞÓRARINN ÞÓRARINSSON HEILLAST AF VITRINGUM Á SKJÁNUM.

17.05 Leiðarljós 17.50 Táknmálsfréttir 18.00
Tobbi tvisvar (12:26) 18.25 Villt dýr (12:26) 

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 (e) 15.15 Apprentice 3, The 16.00
Barnatími Stöðvar 2. 17.45 Bold and the
Beautiful 18.05 Neighbours

SJÓNVARPIÐ

20.10 

LATIBÆR

▼

Barnaefni

22.15

LISTEN UP 

▼

Gaman

21.15

GOOD BYE LENIN!

▼

Bíó

21.00

SPURNINGAÞÁTTURINN SPARK

▼

Keppni

20.30

UEFA CHAMPIONS LEAGUE

▼

Knattspyrna

6.58 Ísland í bítið 9.00 Bold and the Beauti-
ful 9.20 Í fínu formi 2005 9.35 Oprah
(6:145) 10.20 Ísland í bítið 

18.30 Fréttir Stöðvar 2 
19.00 Ísland í dag 
20.00 Arrested Development (15:22) (Tómir

asnar)
20.30 Idol – Stjörnuleit 3 (Stúdíó / NASA – 1.

hópur) Nú taka leikar að æsast í Idol-
Stjörnuleitinni. Þrjátíu og fimm manna
úrslit standa nú yfir í NASA. 

21.20 Punk’d (1:16) 
21.50 Idol – Stjörnuleit 3 (Stúdíó/NASA – At-

kvæðagreiðsla um 1. hóp)
22.15 Listen Up (5:22) (Takið eftir)

22.40 Blue Collar TV (14:32) (Grínsmiðjan)
23.05 The Texas Chainsaw Massacre (Strang-

lega bönnuð börnum) 

0.40 Concpiracy (Bönnuð börnum) 2.15 Bad City
Blues (Stranglega bönnuð börnum) 3.50 Terminal
Invasion (Stranglega bönnuð börnum) 5.10 Fréttir
og Ísland í dag 6.40 Tónlistarmyndbönd frá Popp
Tíví

23.50 Með lífið að veði (Kvikmyndaskoðun
telur myndina ekki hæfa fólki yngra en 16
ára. e) 1.55 Útvarpsfréttir í dagskrárlok 

18.30 Ungar ofurhetjur (26:26) (Teen Titans)
19.00 Fréttir, íþróttir og veður 
19.35 Kastljós

20.10 Latibær
20.40 Rocky og Bullwinkle í ævintýrum (The

Adventures of Rocky and Bullwinkle)
Bandarísk ævintýramynd frá 2000.

22.15 Vinir á villigötum (Made) Bandarísk
bíómynd frá 2001 um tvo hnefaleika-
kappa og vini sem leiðast út á glæpa-
brautina. Leikstjóri er Jon Favreau og
meðal leikenda eru Jon Favreau, Vince
Vaughn, Joe Goossen og Famke Jans-
sen. Kvikmyndaskoðun telur myndina
ekki hæfa fólki yngra en 12 ára. 

23.15 Weeds (7:10) 23.50 Ford fyrsætu-
keppnin 2005 0.20 HEX (7:19) 1.05 David
Letterman 1.50 David Letterman 

18.30 Fréttir Stöðvar 2 
19.00 Laguna Beach (7:11)
19.30 Idol extra 2005/2006 
20.00 Sirkus RVK Sirkus Rvk er nýr þáttur í

umsjá Ásgeirs Kolbeinssonar, þar sem
hann tekur púlsinn á öllu því heitasta
sem er að gerast.

20.30 Joan Of Arcadia (20:23) 
21.15 Good Bye Lenin! Gamanmynd sem

fjallar um uppreisnargjarnan dreng í
Austur-Þýskalandi árið 1989, rétt fyrir
fall Berlínarmúrsins. Myndin hefur
slegið í gegn út um heim allan og
unnið til fjölda verðlauna. Aðalhlut-
verk: Daniel Brühl, Kathrin Sass og
Chulpan Khamatova. Leikstjóri: Wolf-
gang Becker.2003. 

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
19.30 The King of Queens (e) 

20.00 Spurningaþátturinn Spark Spark er
splunkunýr spurningaþáttur um fót-
bolta og fótboltatengt efni. 

20.35 Charmed
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! Í
22.30 Dirty Sanchez – lokaþáttur Í þættinum

kynnumst við nýjum fleti á því hvað
sársauki getur verið, þegar við fylgj-
umst með þremur Wales-búum og
einum brjáluðum Lundúnabúa. 

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

8.00 Secondhand Lions 10.00 Agent Cody
Banks 12.00 Lóa og leyndarmálið (e) 14.00
Secondhand Lions 16.00 Agent Cody Banks 
18.00 Lóa og leyndarmálið (e) 20.00 Hearts
in Atlantis 22.00 Robocop 2 Stranglega bönnuð
börnum. 0.00 Alien Resurrection (Stranglega
bönnuð börnum) 2.00 Harley Davidson and the
Marlboro Man (Stranglega bönnuð börnum)
4.00 Robocop 2 (Stranglega bönnuð börnum)

OMEGA E! ENTERTAINMENT

6.00 Guilty 7.00 Guilty 8.00 E! Entertainment Specials 9.00
E! News 9.30 Fashion Police 10.00 Style Star 10.30 Behind
the Scenes 11.00 Style Star 11.30 Extreme Close-Up 12.00
The E! True Hollywood Story 13.00 E! News 13.30
Gastineau Girls 14.00 101 Craziest TV Moments 15.00 101
Craziest TV Moments 16.00 101 Craziest TV Moments
17.00 101 Craziest TV Moments 18.00 Kill Reality 19.00 E!
News 19.30 The Soup UK 20.00 50 Biggest Fashion Dos &
Don’ts 21.00 101 Craziest TV Moments 22.00 Rich Kids:
Cattle Drive 23.00 Wild On Tara 23.30 Wild On Tara 0.00 E!
News 0.30 The Soup UK 1.00 Rich Kids: Cattle Drive 2.00
50 Biggest Fashion Dos & Don’ts

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 

23.15 NBA – Bestu leikirnir 0.55 Enski bolt-
inn 2.40 Hnefaleikar 4.25 World Poker Tour 2
5.55 A1 Grand Prix 

19.00 Gillette-sportpakkinn 
19.30 Timeless (Íþróttahetjur) Íþróttahetjur

eru af öllum stærðum og gerðum.  
20.00 Motorworld

20.30 UEFA Champions League (Meistara-
deild Evrópu fréttaþáttur)

21.00 A1 Grand Prix (Heimsbikarinn í
kappakstri)

22.00 Sýn 10 ára Í nóvember eru 10 ár síðan
sjónvarpsstöðin Sýn fór í loftið. Af því
tilefni verður haldin mikil afmælis-
veisla í sjónvarpssal þar sem margir
bestu íþróttamenn landsins verða
gestir og rifja upp síðustu 10 ár í
íþróttasögunni.

18.00 Olíssport 
18.30 NFL-tilþrif Svipmyndir úr leikjum helg-

arinnar í ameríska fótboltanum.

STÖÐ 2 BÍÓ

Í hvaða kvikmynd hljómaði þessi setning:

ÚR BÍÓHEIMUM

Svar:
Batiatus úr kvikmyndinni Spartacus
frá árinu 1960.

,,A good body with a dull brain is as cheap as
life itself.“

Þegar CSI sakamálaþættirnir hófu göngu
sína tók mig ekki nema nokkra þætti að
fá ógeð á aðalpersónunni Gil Grissom.
Þessi súri sérvitringur sem stjórnar næt-
urvakt glæpavettvangsrannsóknardeild-
arinnar í Las Vegas minnti um margt á
Sherlock Holmes. Hann hafði bara ekk-
ert af sjarmanum. Grissom hefur meiri
áhuga á pöddum en konum. Veit allt um
17. aldar handrit og kann táknmál. Hann
hefur aldrei lent í aðstæðum sem yfir-
burðaþekking hans og nördaskapur hef-
ur ekki gagnast honum. Svona gaurar
eru auðvitað óþolandi nema þeir heiti
Sherlock Holmes. 
Hann venst nú samt furðuvel þessi
leppalúði og nú veit ég fátt notalegra en
að slökkva á heilanum á mánudagskvöld-
um fyrir framan CSI. Grissom er hættur

að bögga mig þó ég fíli enn svarta mann-
inn og hana Catherine sem stjórnar
morgunvaktinni á móti Grissom. Það
verður líka ekki af CSI tekið að þetta er
fín framleiðsla. Allt voða vandað og flott
og það segir sína sögu að Íslandsvinur-
inn Quentin Tarantino tók að sér að leik-
stýra tveggja tíma CSI þætti. Þetta eru
auðvitað ekki þættir sem skilja mikið
eftir sig og maður getur hæglega gleymt
söguþræðinum í auglýsingahléunum en
þetta er gott gláp.
Annars eru nútíma Sherlock Holmesar
að sækja í sig veðrið en þar ber læknir-
inn Gregory House í House MD af öðr-
um. Hann er pillifíkill en Holmes var
kókaínisti. Hann er fullkominn ruddi í
mannlegum samskiptum en er samt
besta skinn og hann getur sjúkdóms-

greint fólk nán-
ast bara með því
að horfa á það.
Skuggalega líkur
Holmes og jafn-
vel skemmtilegri
persóna en það
er auðvitað fyrst
og fremst snilld-
arleikaranum
Hugh Lauri að
þakka sem
túlkar lækninn
með miklum til-
þrifum og er
ljósárum frá því
sem hann gerði
áður best í
Blackadder.

Dagskrá allan sólarhringinn.
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Upprisa Sherlock Holmes

ENSKI BOLTINN

▼

▼

▼

▼

19.00 Upphitun
19.30 Spurningaþátturinn Spark (e) 
20.00 Spurningaþátturinn Spark Spark er

splunkunýr spurningaþáttur um fót-
bolta og fótboltatengt efni. 

20.30 Stuðningsmannaþátturinn „Liðið mitt“
(e) Hörðustu áhangendur enska bolt-
ans á Íslandi í sjónvarpið.

21.30 Upphitun (e) 
22.00 Dagskrárlok

▼

HOSE Þessi geðstirði lækn-
ir er Sherlock Holmes nýrra
tíma.
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07.00

ÍSLAND Í BÍTIÐ

▼

Spjall
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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 14.37
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.

Símakosning hefst

VIÐ MÆLUM MEÐ...

Stöð 2 kl. 20.30

»

Hafðu það gott!

Ármúla 44, sími 553 2035

Allir hlutar STRESSLESS® eru 
vandlega hannaðir til að tryggja 
þér hámarks þægindi

Mismunandi stærðir, 
- þú velur þína stærð

Sjálfvirk hnakkapúðastilling

Sérstakur mjóbakstuðningur

Þyngdarstýring

Sterk fjaðrandi stálgrind

Kaldsteyptur svampur

Úrvals nautaleður - Yfir 50 litir

Öflug viðargrind - Fæst í 6 litum

Borð fyrir fartölvur

Sjálfvirk hnakkapúðastilling 
veitir bestu mögulegu þægindi.

EUROSPORT
12.00 Football: World Cup Germany 14.00 Skeleton: World
Cup Lake Placid 15.00 Skeleton: World Cup Lake Placid
15.30 Skeleton: World Cup Lake Placid 16.30 All sports:
WATTS 17.00 Football: Top 24 Clubs 17.30 Football: World
Cup Germany 18.30 Bobsleigh: World Cup Lake Placid
19.30 Skeleton: World Cup Lake Placid 20.00 Bobsleigh:
World Cup Lake Placid 21.00 TNA Wrestling: USA 21.30
TNA Wrestling: USA 22.00 Xtreme Sports: Yoz Xtreme
22.30 Adventure: Escape Special 23.00 Xtreme Sports:
Xgames 05 0.00 Adventure: X – Adventure Raid Series

BBC PRIME
12.00 To the Manor Born 12.30 Dad’s Army 13.00 Ballyk-

issangel 14.00 Teletubbies Everywhere 14.10 Bill and Ben
14.20 Yoho Ahoy 14.25 Monty the Dog 14.30 Boogie
Beebies 14.45 Fimbles 15.05 Tikkabilla 15.35 50/50 16.00
The Life Laundry 16.30 Ready Steady Cook 17.15 The Wea-
kest Link 18.00 Holby City 19.00 Children in Need 22.00
Manchild 22.40 Children in Need 2.00 Suenos World Span-
ish

NATIONAL GEOGRAPHIC
12.00 When Expeditions Go Wrong 13.00 Insects from Hell
13.30 Insects from Hell 14.00 Seconds From Disaster 15.00
Katrina: Unnatural Disaster 16.00 War of the Worlds – The
Real Story 17.00 When Expeditions Go Wrong 18.00 Ex-
plorations 18.30 Demolition Squad 19.00 Pests from Hell
20.00 War of the Worlds – The Real Story 21.00 Unlocking
da Vinci’s Code 22.00 Descent Into Hell 23.00 When Ex-
peditions Go Wrong 0.00 Unlocking da Vinci’s Code 1.00
Explorations 1.30 Demolition Squad

ANIMAL PLANET 
12.00 Meerkat Manor 12.30 Monkey Business 13.00 Big
Cat Diary 13.30 Predator’s Prey 14.00 Eye of the Tiger
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
Chimpanzee Diary 19.30 Predator’s Prey 20.00 Animal
Precinct 21.00 Miami Animal Police 22.00 Meerkat 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 Venom 13.00 Rex Hunt Fishing Adventures 13.30
Lake Escapes 14.00 Leonardo’s Dream Machines 15.00
Extreme Machines 16.00 Scrapheap Challenge 17.00
Thunder Races 18.00 American Chopper 19.00 Myt-
hbusters 20.00 Brainiac 21.00 Biker Build-Off 22.00 Spy
23.00 Mythbusters 0.00 Forensic Detectives 1.00 FBI
Files

Idol – Stjörnuleit 3
Það eru aðeins 35 keppend-

ur eftir í Idolleitinni

Nú tekur alvaran við í Idol-
Stjörnuleitinni þar sem 35 manna
úrslit hefjast í Nasa við Austurvöll
í kvöld. Í hverjum þætti fá sjö
keppendur að spreyta sig en að-
eins tveir þeirra komast áfram í
sjálf 12 manna úrslitin sem fram
fara í Smáralindinni. Nú er komið
að sjónvarpsáhorfendunum að
dæma um það hverjir eiga skilið
að halda áfram þátttöku. Menn
geta látið skoðun sína í ljós í
símakosningu sem fram fer eftir
að keppendur hafa lokið söng
sínum.

12.00 Hádegisfréttir. 12.15 Íþróttafréttir.
12.20 Veðurfréttir. 12.28 Leiðarar dag-
blaða. 12.40 Hádegisviðtal.13.00 Íþrótt-
ir/lífsstíll 14.00 Hrafnaþing/Miklabraut
15.00 Fréttavaktin eftir hádegi 

7.00 Ísland í bítið 9.00 Fréttavaktin fyr-
ir hádegi  Frétta-, þjóðmála- og dægur-
málaþáttur í umsjá Lóu Aldísardóttur og
Hallgríms Thorsteinssonar. 

18.00 Kvöldfréttir/Íslandi í dag/íþrótt-
ir/veður

19.35 Kvölddagskrá 19.40 Samantekt úr
Fréttavaktinni frá því fyrr um daginn.
20.10 Sögur af fólki e.

21.10 48 Hours (48 stundir)(Out Of The
Shadows)Bandarískur fréttaskýringa-
þáttur.

21.55 Kvölddagskrá 19.40 Samantekt úr
Fréttavaktinni frá því fyrr um daginn.
20.10 Sögur af fólki e.

▼

23.00 Endursýningar
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