


























































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

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

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

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

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

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

Nissan Almera SLX nýskr. 07/’99, ssk.
Ek. 128 þús. km. Verð 590.000 100%
lánamöguleikar, hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Opel Corsa Comfort nýskr. 07/’02, bsk.
ek. 57 þús. km. Verð 880.000 100%
lánamöguleikar, hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Hyundai Santa Fe nýskr. 03/’03, bsk. ek.
41 þús. km. Verð 1.990.000 100% lána-
möguleikar, hafið samband við söluráð-
gjafa okkar í síma 525 8020.

Nissan Patrol Elegance 35” nýskr.
07/’04, ssk. Ek. 32 þús. km. Verð
4.090.000 100% lánamöguleikar, hafið
samband við söluráðgjafa okkar í síma
525 8020.

Nissan Patrol Elegance 35” nýskr.
09/’03, ssk. Ek. 41 þús. km. Verð
3.920.000 100% lánamöguleikar, hafið
samband við söluráðgjafa okkar í síma
525 8020.

Opel Vectra 1.6GL nýskr. 06/’98, ssk.
Ek. 113 þús. km. Verð 780.000. Tilboð
470.000. 100% lánamöguleikar, hafið
samband við söluráðgjafa okkar í síma
525 8020.

GMC Envoy nýskr. 03/’02, ssk. Ek. 58
þús. km. Verð 3.320.000. Tilboð
2.870.000. 100% lánamöguleikar, hafið
samband við söluráðgjafa okkar í síma
525 8020.

Peugeot 307 nýskr. 11/’04 bsk. Ek. 12
þús. km. Verð 2.350.000. Tilboð
2.080.000. 100% lánamöguleikar, hafið
samband við söluráðgjafa okkar í síma
525 8020.

Volvo S40 nýskr. 08/’03, ssk. Ek. 38 þús.
km. Verð 2.120.000. 100% lánamögu-
leikar, hafið samband við söluráðgjafa
okkar í síma 525 8020.

Opel Vectra 1.6GL nýskr. 02/’01, bsk.
Ek. 74 þús. km. Verð 860.000. 100%
lánamöguleikar, hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Opel Corsa Comfort nýskr. 06/’02, bsk.
Ek. 93 þús. km. Verð 790.000. Tilboð
570.00 100% lánamöguleikar, hafið
samband við söluráðgjafa okkar í síma
525 8020.

Mmc Pajero GLS nýskr. 04/’02, ssk. Ek.
66 þús. km. Verð 3.480.000. Tilboð
3.140.000. 100% lánamöguleikar, hafið
samband við söluráðgjafa okkar í síma
525 8020.

Opel Corsa Comfort nýskr. 06/’02, bsk.
Ek. 84. þús. km. Verð 820.000. 100%
lánamöguleikar, hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

KIA Sportage Grand nýskr. 05/’00, bsk.
Ek. 92 þús. km. Verð 790.000. Tilboð
620.000. 100% lánamöguleikar, hafið
samband við söluráðgjafa okkar í síma
525 8020.

Opel Corsa Comfort nýskr. 05/’02, bsk.
Ek. 66 þús. km. Verð 850.000. Tilboð
620.000 100% lánamöguleikar, hafið
samband við söluráðgjafa okkar í síma
525 8020.

Opel Corsa Comfort nýskr. 06/’02, bsk.
Ek. 89 þús. km. Verð 810.000. Tilboð
590.000. 100% lánamöguleikar, hafið
samband við söluráðgjafa okkar í síma
525 8020.

SsangYoung Rexton RX320 nýskr.
07/’03, ssk. Ek. 39 þús. km. Verð
2.970.000. 100% lánamöguleikar, hafið
samband við söluráðgjafa okkar í síma
525 8020.

Opel Astra 1.2 nýskr. 06/’00, bsk. Ek.
116 þús. km. Verð 650.000. 100% lána-
möguleikar, hafið samband við söluráð-
gjafa okkar í síma 525 8020.

Nissan Patrol Elegance 33” nýskr.
07/’03, ssk. Ek. 49 þús. km. Verð
3.560.000. 100% lánamöguleikar, hafið
samband við söluráðgjafa okkar í síma
525 8020.

Opel Vectra Comfort nýskr. 01/’04 bsk.
ek.40.þús.km. Verð.1.530.000. 100%
lánamöguleikar, hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Opel Vectra 1.6GL nýskr. 03/’01, bsk.
Ek. 86 þús. km. Verð 960.000. Tilboð
840.000. 100% lánamöguleikar, hafið
samband við söluráðgjafa okkar í síma
525 8020.

Opel Corsa Comfort nýskr. 06/’02, bsk.
Ek. 97 þús. km. Verð 770.000. Tilboð
560.000. 100% lánamöguleikar, hafið
samband við söluráðgjafa okkar í síma
525 8020.

Daihatsu Gran Move nýskr. 12/’00, ssk.
Ek. 78 þús. km. Verð 770.000. 100%
lánamöguleikar, hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Opel Astra 1.2 nýskr. 05/’02, bsk. Ek. 81
þús. km. Verð 830.000. 100% lána-
möguleikar, hafið samband við söluráð-
gjafa okkar í síma 525 8020.

Volkswagen Polo 1.2 nýskr. 05/’02, bsk.
Ek. 82 þús. km. Verð 820.000. 100%
lánamöguleikar, hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Chrysler Caravan 2.4 nýskr. 04/’05, ssk.
Ek. 6 þús. km. Verð 2.760.000. Tilboð
2.380.000. 100% lánamöguleikar, hafið
samband við söluráðgjafa okkar í síma
525 8020.

Renault Laguna nýskr. 07/’97, bsk. Ek.
154 þús. km. Verð 590.000. Tilboð
390.000. 100% lánamöguleikar, hafið
samband við söluráðgjafa okkar í síma
525 8020.

Opel Zafira Comfort 1.8 nýskr. 04/’00,
ssk. Ek. 90 þús. km. Verð 1.170.000. Til-
boð 990.000. 100% lánamöguleikar,
hafið samband við söluráðgjafa okkar í
síma 525 8020.

Ingvar Helgason
Sævarhöfða 2, 110 Rvk.

Sími: 525 8000
www.ih.is
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BMW 540 IA Árgerð 2000. Ekinn 146 þ.
km. Verð kr. 1.950.000. Sjálfskiptur SG
Bílar s. 421 4444

BMW 320 IA Árgerð 2003. Ekinn 62 þ.
km. Verð kr. 2.290.000. Sjálfskiptur SG
Bílar s. 421 4444.

Chrysler 300 C Árgerð 2005. Ekinn 12
þ. km. Verð kr. 4.700.000. Sjálfskiptur
SG Bílar s. 421 4444.

Ford Explorer XLS árgerð 2001. Ekinn
75 þ. km. Verð kr. 1.990.000. Sjálfskipt-
ur SG Bílar s. 421 4444.

Honda CR-V árgerð 1999. Ekinn 124 þ.
km. Verð kr. 1.170.000. Sjálfskiptur SG
Bílar s. 421 4444.

Honda CR-V árgerð 1998. Ekinn 93 þ.
km. Verð kr. 1.200.000. Sjálfskiptur SG
Bílar s. 421 4444.

Ford F-350 Lariat árgerð 2005. Ekinn 5
þ. km. Verð kr. 4.450.000. Sjálfskiptur
SG Bílar s. 421 4444.

Hyundai Santa Fe árgerð 2001. Ekinn
61 þ. km. Verð kr. 1.890.000. Sjálfskipt-
ur SG Bílar s. 421 4444.

SG Bílasala
Sími: 421 4444

Hyundai Trajet árgerð 2000. Ekinn 97 þ.
km. Verð kr. 1.290.000. SG Bílar s. 421
4444.

Hyundai Trajet árgerð 2002. Ekinn 184
þ. km. Verð kr. 1.190.000. Sjálfskiptur
SG Bílar s. 421 4444.

Mazda 3 Sedan árgerð 2005. Ekinn 4 þ.
km. Verð kr. 2.290.000. Sjálfskiptur SG
Bílar s. 421 4444.

MAZDA 6 árgerð 2004. Ekinn 32 þ. km.
Verð kr. 2.190.000. Sjálfskiptur. SG Bílar
s. 421 4444.

Mercedes Benz C 240 árgerð 2002. Ek-
inn 69 þ. km. Verð kr. 3.490.000. Sjálf-
skiptur. SG Bílar s. 421 4444.

Mercedes Benz C 240 árgerð 2002. Ek-
inn 78 þ. m. Verð kr. 2.950.000. Sjálf-
skiptur. SG Bílar s. 421 4444.

MMC Lancer GLXi árgerð 1998. Ekinn
86 þ. km. Verð kr. 590.000. SG Bílar s.
421 4444.

SG Bílasala
Sími: 421 4444

MMC Pajero Langur V6 árgerð 2002.
Ekinn 30 þ. km. Verð kr. 3.490.000.
Sjálfskiptur. SG Bílar s. 421 4444.

Nissan Almera árgerð 2002. Ekinn 23 þ.
km. Verð kr. 1.240.000. SG Bílar s. 421
4444.

Opel Vectra GL 2000 árgerð 1997. Ekinn
133 þ. km. Verð kr. 450.000. Sjálfskipt-
ur aðeins yfirtaka á láni. SG Bílar s. 421
4444.

Peugeot 206 1400 árgerð 2005. Ekinn
17 þ. km. Verð kr. 1.950.000. SG Bílar s.
421 4444.

Peugeot 307 árgerð 2002. Ekinn 89 þ.
km. Verð kr. 1.050.000. SG Bílar s. 421
4444.

Skoda Octavia GLXi 2000 árgerð 1999.
Ekinn 82 þ. km. Verð kr. 790.000. SG
Bílar s. 421 4444.

Suzuki Ignis árgerð 2003. Ekinn 29 þ.
km. Verð kr. 1.190.000. Sjálfskiptur. SG
Bílar s. 421 4444.

SG Bílasala
Sími: 421 4444

Suzuki Jimny árgerð 1999. Ekinn 37 þ.
km. Verð kr. 790.000. SG Bílar. s. 421
4444.

Toyota Landcruiser 90 GX 38” árgerð
2000. Ekinn 108 þ. km. Verð kr.
3.250.000. Sjálfskiptur. SG Bílar s. 421
4444.

Toyota Landcruiser 90 VX árgerð 2000.
Ekinn 140 þ. km. Verð kr. 2.650.000.
Sjálfskiptur. SG Bílar s. 421 4444.

Toyota Rav 4 árgerð 1999. Ekinn 65 þ.
km. Verð kr. 1.290.000. Sjálfskiptur. SG
Bílar s. 421 4444.

Toyota Yaris Sol 1300 árgerð 2003. Ek-
inn 13 þ. km. Verð kr. 1290.000. Sjálf-
skiptur. SG Bílar s. 421 4444.

VW Bjalla 1303 árgerð 1973. Ekinn 94
þ. km. Verð kr. 990.000. SG Bílar. s. 421
4444.

VW Golf Highline árgerð 1999. Ekinn
83 þ. km. Verð kr. 850.000. SG Bílar. S.
421 4444.

SG Bílasala
Sími: 421 4444

VW Passat 1600 Comfortline árgerð
2001. Ekinn 69 þ. km. Verð kr.
1.390.000. SG Bílar. S. 421 4444.

Toyota Corolla árgerð 1997. Ekinn 136
þ. km. Verð kr. 490.000. Sjálfskiptur. SG
Bílar S. 421 4444.

Nissan Almera SLX árgerð 2002. Ekinn
40 þ. km. Verð kr. 1.090.000. Sjálfskipt-
ur. SG Bílar. S. 421 4444

Ford Focus 1,6 Station árgerð 2005. Ek-
inn 1 þ. km. Verð kr. 1.990.000. Sjálf-
skiptur. SG Bílar. S. 421 4444.

Hyundai Coupe 1600 árgerð 1997. Ek-
inn 121 þ. km. Verð kr. 390.000. SG Bíl-
ar. S. 421 4444

Ford Escort 1.6 árgerð 1994. Ekinn 36
þ. km. Verð kr. 350.000. SG Bílar S. 421
4444.

VW Golf Highline 1.6 árgerð 2001. Ek-
inn 56 þ. km. Verð kr. 1.190.000. SG Bíl-
ar. S. 421 4444.

SG Bílasala
Sími: 421 4444

VW Polo árgerð 2000. Ekinn 83 þ. km.
Verð kr. 730.000. SG Bílar. S. 421

4444.

Ford Transit árgerð 1998. Ekinn 185 þ.
km. Verð kr. 300.000. SG Bílar. S. 421
4444.

Hyundai Galloper TDi árgerð 2001. Ek-
inn 121 þ. km. Verð kr. 1.220.000. SG
Bílar. S. 421 4444.

Toyota Yaris T-Sport árgerð 2002. Ekinn
62 þ. km. Verð kr. 1.050.000. SG Bílar.
S. 421 4444.

VW Bora 1.6 High Line árgerð 2001. Ek-
inn 70 þ. km. Verð kr. 1.190.000. SG Bíl-
ar. S. 421 4444.

Suzuki Grand Vitara XL 7 árgerð 2005.
Ekinn 22 þ. km. Verð kr. 2.690.000.
Sjálfskiptur. SG Bílar. S. 421 4444.

Suzuki Grand Vitata XL 7 árgerð 2005,
ekinn 23 þ.km. Verð kr. 2.490.000. sjálf-
skiptur SG Bílar s. 421 4444.

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

SG Bílasala
Sími: 421 4444
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Fjallabíll Nissan Patrol 3,3 TDI 44” árg.
‘87 loftlæstur framan og aftan
aukatankur, kastarar. Verð 790. þús.
100 lán mögulegt. Uppl. í s. 580 8900,
699 6661 & 699 5801. www.bilalind.is. 

Dodge Ram 1500 SLT HEMI árg. 2005
ek. aðeins 20 þús. km, frábært verð
3.200 þús. Uppl. í s. 580 8900, 699
6661 & 699 5801 www.bilalind.is.

Bílalind
Vagnhöfði 9, 110 Reykjavík

Sími: 580 8900
www.bilalind.is

Hyundai Santa Fe CRDI Luxe. 08.2004
ek. 23 þ. km. Díesel, sjálfskiptur, leður,
lúga og tölvustýrð miðstöð. Ásett verð
kr. 2.970.000,- áhv. 2.450.000,- 39 þús.
pr. mán. Bíllinn er til sýnis og sölu hjá
Bílalíf, (á nýja stóra bílasölusvæðinu við
Klettháls, 110 RVK) sjá fleiri myndir á
www.bilalif.is. Uppl. í síma 562 1717.

Renault Clio RN 1,6 09.2000 ek. 73 þ.
km. Einn eigandi, sjálfskiptur, abs, spól-
vörn, 4 airbags. Ásett verð aðeins
750.000,- áhv. 530.000,- 19
þús.pr.mán. Tilboð 100.000,- útborgun
og yfirtaka.Bíllinn er til sýnis og sölu hjá
Bílalíf, (á nýja stóra bílasölusvæðinu við
Klettháls, 110 RVK) sjá fleiri myndir á
www.bilalif.is. Uppl. í síma 562 1717.

VW Polo 1,4 Comfort. 09.2000 ek. 56 þ.
km. Sjálfskiptur, abs, álfelgur, filmur.
Ásett verð 790.000,- Tilboð 600.000,-
stgr. Bíllinn er til sýnis og sölu hjá Bíla-
líf, (á nýja stóra bílasölusvæðinu við
Klettháls, 110 RVK) sjá fleiri myndir á
www.bilalif.is. Uppl. í síma 562 1717.

Bílalíf
Klettháls 11, 110 Reykjavík

Sími: 562 1717
www.bilalif.is

Audi A3 Nýskr. 12/2000, 1600cc 5 dyra,
sjálfskiptur, ljósblár, ekinn 42.000 þ.
Verð 1.250.000 TS-830 B & L. S. 575
1230.

BMW 320i nýskr. 06/2005, 2000cc 4
dyra, sjálfskiptur, dökkgrár, ekinn 3.000
þ. Verð 4.150.000 NX-245 B & L. S. 575
1230.

BMW 325i nýskr. 05/2004, 2500cc, 4
dyra, sjálfskiptur, svartur, ekinn 19.000
þ. Verð 3.980.000 YA-185 B & L. S. 575
1230.

BMW 530i nýskr. 05/2003, 3000cc 4
dyra, sjálfskiptur, blár, ekinn 54.000 þ.
Verð 3.450.000 ON-370 B & L. S. 575
1230.

BMW X5 nýskr. 02/2004, 2900cc, 5
dyra, sjálfskiptur, svartur, ekinn 36.000
þ. Verð 5.790.000 BB-800 B & L. S. 575
1230.

Daewoo Nubira nýskr. 10/1998,
1600cc 5 dyra, fimmgíra, dökkgrænn,
ekinn 100.000 þ. Verð 430.000 TF-239
B & L. S. 575 1230.

Ford E350 nýskr. 08/2005, 5900cc 4
dyra, sjálfskiptur, grár/svartur, ekinn
5.000 þ. Verð 3.980.000 AR-472 B & L.
S. 575 1230.

Ford Ka nýskr. 10/1998, 1300cc 3 dyra,
fimmgíra, grár, ekinn 163.000 þ. Verð
230.000 UU-648 B & L. S. 575 1230.

Ford Ranger nýskr. 01/1997, 2300cc 2
dyra, sjálfskiptur, hvítur, ekinn 102.000
þ. Verð 640.000 BD-174 B & L. S. 575
1230.

Honda Civic nýskr. 07/1997, 1500cc 4
dyra, sjálfskiptur, grár, ekinn 90.000 þ.
Verð 690.000 RG-412 B & L. S. 575
1230.

Hyundai Accent nýskr. 10/2003,
1600cc 5 dyra, fimmgíra, dökkgrænn,
ekinn 98.000 þ. Verð 880.000 NH-297
B & L. S. 575 1230.

Hyundai Galloper nýskr. 08/1999,
2500cc 5 dyra, fimmgíra, dökkgrænn,
ekinn 128.000 þ. Verð 1.050.000 DU-
510 B & L. S. 575 1230.

Hyundai Santa Fe nýskr. 06/2004,
2400cc 5 dyra, fimmgíra, svartur/grár,
ekinn 61.000 þ. Verð 2.190.000 NM-
413 B & L. S. 575 1230.

Hyundai Santa Fe nýskr. 07/2003,
2400cc 5 dyra, fimmgíra, rauður/brúnn,
ekinn 59.000 þ. Verð 1.990.000 SZ-216
B & L. S. 575 1230.

Hyundai Santa Fe nýskr. 07/2004,
2400cc 5 dyra, fimmgíra, grár-tvílitur,
ekinn 85.000 þ. Verð 2.080.000 ON-
676 B & L. S. 575 1230.

Hyundai Sonata nýskr. 05/2003,
2000cc 4 dyra, sjálfskiptur, blár, ekinn
51.000 þ. Verð 1.590.000 PH-293 B &
L. S. 575 1230.

Hyundai Starex nýskr. 07/2003, 2500cc
4 dyra, sjálfskiptur, blár/grár, ekinn
75.000 þ. Verð 1.990.000 PB-248 B & L.
S. 575 1230.

Hyundai Starex nýskr. 08/2002, 2400cc
4 dyra, fimmgíra, hvítur/grár, ekinn
42.000 þ. Verð 1.990.000 SD-518 B &
L. S. 575 1230.

Isuzu Trooper nýskr. 10/1999, 3000cc 5
dyra, fimmgíra, svartur, ekinn 176.000
þ. Verð 1.490.000 VZ-939 B & L. S. 575
1230.

Kia Sportage nýskr. 02/1999, 2000cc 5
dyra, fimmgíra, grænn, ekinn 69.000 þ.
Verð 650.000 JA-854 B & L. S. 575
1230.

Land Rover Discovery Series II nýskr.
03/2000, 2500cc 5 dyra, fimmgíra,
dökkgrænn, ekinn 120.000 þ. Verð
1.930.000 SH-201 B & L. S. 575 1230.

Land Rover Range Rover nýskr.
10/2000, 4600cc 5 dyra, sjálfskiptur,
blár, ekinn 68.000 þ. Verð: 3.590.000
EA-789 B & L. S. 575 1230.

Lexus RX300 nýskr. 03/2003, 0cc, 5
dyra, sjálfskiptur. Ekinn 64.000 þ. Verð
3.490.000 UD-064 B & L. S. 575 1230.

Lexus RXX400H nýskr. 05/2005,
3300cc, 5 dyra, sjálfskiptur. Ekinn 5.000
þ. Verð 5.730.000 ZY-353 B & L. S. 575
1230.

Opel Astra nýskr. 05/1999, 1600cc, 5
dyra, fimmgíra, grænn. Ekinn 105.000
þ. Verð 650.000 AM-323 B & L. S. 575
1230.

23. nóvember 2005  MIÐVIKUDAGUR

BÍLAR TIL SÖLU



Peningabréf eru fjárfestingarsjó›ur í skilningi laga nr. 30/2003, um ver›bréfasjó›i og fjárfestingarsjó›i. Athygli fjárfesta
er vakin á flví a› fjárfestingarsjó›ir hafa r‡mri fjárfestingarheimildir skv. lögunum heldur en ver›bréfasjó›ir. Um frekari
uppl‡singar um sjó›inn, m.a. hva› var›ar muninn á ver›bréfasjó›um og fjárfestingarsjó›um og fjárfestingarheimildir
sjó›sins, vísast til útbo›sl‡singar og útdráttar úr útbo›sl‡singu sem nálgast má í afgrei›slum Landsbanka Íslands hf.
auk uppl‡singa á heimasí›u bankans, www.landsbanki.is.

G
O

T
T

 F
Ó

LK
 M

cC
A

N
N

*Nafnávöxtun á ársgrundvelli frá 1. október-31 október 2005.

Leiðtogafundur SÞ

Fartölva á
sex þúsund

Enska úrvalsdeildin

Fótbolti er meira en leikur
Simply frá Vodafone

Einfalt alla leið

Sögurnar... tölurnar... fólkið...
Miðvikudagur 23. nóvember 2005 – 34. tölublað – 1. árgangur Veffang: visir.is – Sími: 550 5000

Engin verðbólga | Greiningar-
deild KB banka gerir ráð fyrir að
verðbólgan fari á ný niður fyrir
efri þolmörk verðbólgumarkmiðs
Seðlabankans í desember. 

Dýrt að byggja | Það er 3,9 pró-
sentum dýrara að byggja í desem-
ber en á sama tíma árið 2004 sam-
kvæmt vísitölu byggingarkostn-
aðar.

Færeyingar tapa | Atlantic
Petroleum, færeyska olíuleitar-
félagið sem er skráð í Kauphöll Ís-
lands, tapaði um sextán milljónum
króna á þriðja ársfjórðungi.

Múrinn rofinn | Úrvalsvísitala
Kauphallarinnar fór yfir 5.000
stig í fyrsta sinn á föstudag eftir
miklar hækkanir á innlendum
hlutabréfamarkaði.

Ekki í stjórn | Ólafur Jóhann
Ólafsson hefur keypt 16,7 pró-
senta hlut í Árvakri, útgáfufélagi
Morgunblaðsins. Straumur -
Burðarás keypti jafnstóran hlut. 

Til Danmerkur | Ferðaskrifstof-
an Heimsferðir hefur keypt
dönsku ferðaskrifstofuna Bravo
Tours sem er fjórða stærsta ferða-
skrifstofa Danmerkur. 

Allir fá kauprétt | Stjórn KB
banka hefur ákveðið að veita öll-
um 2.300 starfsmönnum bankans
rétt til að kaupa hlutabréf í bank-
anum á genginu 600. 

Símagjöld hækka | Samræmd
vísitala neysluverðs sýnir að
síma- og póstgjöld hafa hækkað á
Íslandi um 4,9 prósent síðustu tólf
mánuði en lækkað í ríkjum ESB. 

Eignast meirihluta | Atorka
Group á nú 56,25 prósent í Jarð-
borunum eftir kaup á 12,4 pró-
senta hlut á miðvikudag. Öðrum
hluthöfum verður gert yfirtökutil-
boð.

Margir
vilja Atlas

Að minnsta kosti þrjú íslensk
fyrirtæki eru meðal áhugasamra
kaupenda að danska fasteigna-
félaginu Atlas Ejendommer.
Félagið á fasteignir fyrir um
þrjátíu milljarða íslenskra króna,
jafnt íbúðar- og atvinnuhúsnæði í
miðborg Kaupmannahafnar og
víðar.

Danska viðskiptablaðið
Børsen greinir frá því að þrjú til
fimm íslensk félög hafi áhuga á
félaginu en meðal þeirra sem
hafa verið nefnd eru EIK fast-
eignafélag og Exista í samstarfi
við það, Straumur - Burðarás og
Baugur Group. Einnig hhefur
verið nefndur Sigurjón Sig-
hvatsson, sem keypti fasteigna-
félagið VG Investment í Dan-
mörku á dögunum, en sam-
kvæmt heimildum Markaðarins
mun hann ekki hafa áhuga á
Atlas-fasteignafélaginu. Þá er
talið að meðal þeirra sem skoðað
hafa kaup sé Jón Snorrason,
kenndur við Húsasmiðjuna.

Børsen greinir frá því að bú-
ast megi við að niðurstöður um
hver verði kaupandi að félaginu
muni liggja fyrir á föstudaginn.
Mikael Goldschmidt er stofn-
andi og eigandi félagsins til tutt-
ugu og fimm ára. - hb

Björgvin Guðmundsson 
skrifar

Félagsmálaráðherra hefur tekið ákvörðun um að
heimila Íbúðalánasjóði að afnema svokallað upp-
greiðsluálag af lánum sínum kjósi lántakendur að
greiða frekar uppgreiðslugjald komi til upp-
greiðslu lánsins. Nemur álagið 0,25 prósentum sem
hefur hingað til lagst ofan á almenna vexti íbúða-
lána. Getur Íbúðalánasjóður því lækkað vexti sem
því nemur. Ofan á markaðsvextina leggst hins
vegar 0,35 prósenta álag vegna rekstrarkostnaðar
sjóðsins og afskriftaráhættu. Með uppgreiðslu-
gjaldinu hefur álagið á markaðsvextina verið 0,6
prósent.

Íbúðalánasjóður efndi til útboðs á íbúðabréfum í
gær til að fjármagna íbúðalán sín. Stefndi sjóður-
inn að því að taka tilboðum fyrir allt að þrjá millj-
arða króna. Áskildi hann sér rétt til að hækka út-
boðsfjárhæðina, taka hvaða tilboði sem er eða
hafna þeim öllum. Þau kjör sem sjóðurinn fær í út-
boðinu leggja grunn að vöxtum íbúðalána. Stjórnin
kom saman síðdegis í gær til að taka ákvörðun um
vexti á lánum fyrir framtíðarlántakendur. Hefur
Íbúðalánasjóður verið nokkuð gagnrýndur fyrir að
hækka ekki vexti af Íbúðalánum í takt við mark-

aðsaðstæður eins og Landsbankinn gerði nýverið.
Vextir af íbúðalánum Landsbankans eru nú 4,45
prósent.

Stjórnendur Íbúðalánasjóðs hafa haldið því
fram að miðað við síðustu fjármögnun hafi þeir
ekki þurft að hækka vexti til að standa undir fjár-
mögnun útlána. Í gær var hagstæðasta ávöxtunar-
krafa íbúðabréfa í kringum 4,1 prósent. Leggist 0,6
prósenta álag á það verða vextir íbúðabréfa að
vera 4,70 prósent en hafa verið 4,15 prósent í
nokkurn tíma. Sé uppgreiðsluálaginu sleppt eiga
vextir að vera 4,45 prósent, sem er það sama og
Landsbankinn leggur á sín íbúðalán.

Samkvæmt reglum sjóðsins ber stjórninni þó
einnig að taka tillit til fjármagnskostnaðar upp-
greiddra lána, sem hægt er að endurlána. Það er
því ekki sjálfgefið að leggja 0,6 prósent eða 0,35
prósent ofan á þá markaðsvexti sem Íbúðalána-
sjóður fær í útboðinu.

Þeir sem Markaðurinn ræddi við töldu fullvíst,
gengi útboðið eftir, að Íbúðalánasjóður myndi til-
kynna hækkun vaxta á íbúðalán í dag. Miðað við
ávöxtunarkröfu á markaðnum í gær má búast við
að vextirnir verði í kringum 4,45 prósent. Eru það
þá kjörin sem nýir lántakendur fá þegar þeir fjár-
magna sín íbúðakaup hjá Íbúðalánasjóði.

F R É T T I R  V I K U N N A R

8 12-13 15

Íslandsbanki hefur keypt norska
fjármálafyrirtækið Norse
Securities ASA. Samkvæmt upp-
lýsingum Markaðarins er kaup-
verðið tæpur milljarður íslenskra
króna. Fyrirtækið var stofnað
árið 1974.

Norse Securities miðlar meðal
annars hlutabréfum í norsku
kauphöllinni ásamt því að sinna
fyrirtækjabankastarfsemi að ein-
hverju leyti. Helstu viðskiptavin-
irnir eru millistórir og stórir fjár-
festar, hvort sem er einstaklingar
eða sjóðir. Aðstoðar Norse þessa

aðila við að byggja upp eignasafn
og ávaxta það. 

Innan fyrirtækisins vinna fjór-
ir starfsmenn við greiningar
fyrirtækja og viðskiptavinum er
veitt fjárfestingaráðgjöf. Norse á
einnig viðskipti með verðbréf í
Svíþjóð og Bandaríkjunum auk
Noregs. Starfsmenn eru í dag í
kringum 35, allir staðsettir í Osló.
Þá fjárfestir Norse Securities
einnig fyrir eigin reikning.

Fyrir á Íslandsbanki BN bank,
KredittBanken og FactoNor í
Noregi. Bankinn eignaðist

KredittBanken í fyrrahaust, en
heildareignir hans eru um 37
milljarðar króna. BNbank eignað-
ist Íslandsbanki að fullu síðastlið-
ið vor. Hann er fjórði stærsti við-
skiptabanki Noregs með eignir
upp á rúma 400 milljarða króna og
sérhæfir sig eingöngu í lánveit-
ingum til íbúðakaupa og kaupa á
atvinnuhúsnæði.

„Við skilgreinum Ísland og
Noreg sem okkar heimkynni,“
sagði Bjarni Ármannsson,
forstjóri Íslandsbanka, í viðtali
við Markaðinn í sumar. - bg

Útrásarvísitala Markaðarins:

Útrásarfyrirtæki
hækka

Breska tískuvörufyrirtækið
French Connection hækkar mest
allra félaga í útrásarvísitölu
Markaðarins á milli vikna, um 5,1
prósent. Næstmest hækkaði
deCode, um 4,3 prósent. Útrásar-
vísitalan hækkaði um 1,01 pró-
sent á milli vikna og mælist nú
115,79 stig. 

Fyrirtæki í vísitölunni hækk-
uðu að meðaltali um 0,7 prósent
en þau hafa mismikið vægi í vísi-
tölunni. Mest lækkaði finnska
fjarskiptafyrirtækið Saunalahti,
um 3,8 prósent, og þá danska
fasteignafélagið Keops, um 1,6
prósent. - hb

Íbúðalánasjóður
hækkar vexti
Félagsmálaráðherra hefur heimilað Íbúðalánasjóði að afnema
uppgreiðsluálag. Í kjölfar útboðs í gær hækka vextir sjóðsins
því minna en í stefndi og verða í kringum 4,45 prósent.

Kaupir norskt fjármálafyrirtæki
Íslandsbanki hefur keypt norska fjármálafyrirtækið Norse Securities.



Eggert Þór Aðalsteinsson
skrifar

Á síðustu tveimur fiskveiðiárum
hafa útgerðarfyrirtæki selt frá
sér 9,21 prósent varanlegra afla-
heimilda í botnfiski en það sam-
svarar um 33 þúsund tonnum.
Þetta kom fram í svari sjávar-
útvegsráðherra við fyrirspurn
Jóhanns Ársælssonar um flutn-
ing veiðiheimilda fiskveiðiárin
2003-04 og 2004-05.

Erfitt er að áætla mark-
aðsvirði þessara viðskipta, enda
kemur ekki fram í svari ráðherra
hvaða fisktegundir er um að
ræða en það gæti legið á bilinu
1,5-3 milljarðar króna.

Í svarinu kemur fram að Brim
hf. hafi á þessu tímabili flutt frá
sér til annarra útgerða um 1,68
prósent varanlegra aflaheimilda
í botnfiski, sem eru um 6.060
tonn, þar af um 5.560 tonn á síð-

asta fiskveiðiári. KG Fiskverkun
á Hellissandi fékk til sín mestar
aflahlutdeildir eða um 0,9 pró-
sent, sem jafngilda rúmlega
3.200 tonnum, en í öðru sæti var
Útgerðarfélagið Tjaldur í
Reykjavík, sem er í eigu sömu
aðila og Brim. Það fékk til sín
langmest á síðasta fiskveiðiári,
6.600 tonn.

Samherji hf. flutti mest afla-
mark frá sér allra íslenskra út-
gerðarfyrirtækja fiskveiðiárin
2003-04 og 2004-05. Samherji
leigði frá sér um tíu þúsund
þorskígildistonn en Vinnslustöð-
in og Brim fylgdu í kjölfarið með
yfir sex þúsund tonn hvor útgerð
um sig.

Nesfiskur ehf. í Garði var
aftur á móti það fyrirtæki sem
flutti mesta aflamarkið til sín á
þessum tveimur fiskveiðiárum,
um 4.800 þorskígildistonn. Á síð-
asta fiskveiðiári leigði útgerðin

til sín um 2.750 þorskígildistonn.
Fiskvinnslan Kambur ehf. fékk
til sín um 3.500 tonn og kom næst
á eftir Nesfiski.

Í svari ráðherra við fyrir-
spurn Jóhanns kemur fram að
eitt hundrað stærstu útgerðirnar
fluttu um 71.190 þorskígildistonn
meira frá sér af aflaheimildum
en þær fluttu til sín þessi tvö
fiskveiðiár. Tveimur árum áður
var þessi flutningur samtals um
59 þúsund þorskígildistonn.

Einnig kom fram í svari ráð-
herra að mestar aflaheimildir
voru fluttar frá Akureyri og
Vestmannaeyjum þegar litið er á
flutning aflaheimilda milli ein-
stakra sveitarfélaga. Um 16.000
þorskígildistonn voru flutt frá
Akureyri en um tíu þúsund frá
Vestmannaeyjum. 

Aðilar í Grundarfirði og í
Garði fluttu aftur á móti mest til
sín um fimm þúsund tonn.

Vika Frá áramótum

Actavis Group 5% 19%
Bakkavör Group 3% 91%
Flaga Group 30% -11%
FL Group 2% 52%
Grandi -1% 16%
Íslandsbanki 4% 46%
Jarðboranir 6% 16%
Kaupþing Bank 7% 45%
Kögun -1% 18%
Landsbankinn 2% 97%
Marel 0% 30%
SÍF -5% -15%
Straumur 2% 60%
Össur 10% 41%
*Miðað við gengi í Kauphöll á mánudaginn
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Tíu prósent kvótans
skiptu um hendur
Brim færði frá sér um sex þúsund tonn af varanlegum afla-
heimildum og leigði frá sér önnur sex þúsund tonn.

Ekki má gleyma því í allri um-
ræðunni um umhverfismál og
sjálfbæra þróun að hagnaður er
undirstaðan í þessu samhengi.
Þetta er meðal þess sem kom
fram í erindi Þorgeirs Baldurs-
son, varaformanns Samtaka at-
vinnulífsins, á Umhverfisþingi á
dögunum.

„Hagnaður í atvinnulífinu er
undirstaða alls hagvaxtar og allr-
ar sjálfbærrar þróunar. Án hagn-
aðar greiða fyrirtæki ekki skatta,
þau hækka ekki laun starfs-
manna sinna og bæta ekki um-
hverfi sitt. Það er því lykilatriði
og á ekkert frekar við hér á landi
en annars staðar að stjórnvöld

skapi atvinnustarfseminni sem
bestan efnahagslegan ramma þar
sem atvinnufrelsi, einkaeign og
samkeppni ríkir á sem flestum
sviðum,“ sagði Þorgeir. - hb

Breska lággjaldaflugfélagið
easyJet skilaði betri afkomu á
síðasta rekstrarári, sem lauk í
september, en spáð hafði verið.
Hækkuðu hlutabréf í félaginu,
sem FL Group á um sextán pró-
senta hlut í, um átta prósent
fljótlega eftir opnum markaða.
Gengi easyJet var komið upp í
330 pens á hlut og hefur ekki
verið hærra í um tvö ár.

Því var spáð að félagið myndi
hagnast um 63 milljónir punda
fyrir skatta en raunin varð 68
milljónir punda. Hagnaður fé-
lagsins árið áður var um 62
milljónir punda. Þrátt fyrir að
eldsneytisverð hafi hækkað tals-
vert á tímabilinu tókst stjórn-
endum félagsins að skera annan
kostnað niður auk þess að hækka

tekjur af hverjum farþega. Far-
þegum fjölgaði um 21 prósent á
milli ára og var sætanýtingin um
85 prósent. Alls ferðuðust um
þrjátíu milljónir farþega með
félaginu.

Nýjum áfangastöðum var
fjölgað um 72 á tímabilinu og
flýgur félagið nú á 212 staði.

Ray Webster, forstjóri félags-
ins, skaut föstum skotum að
aðalkeppinautinum Ryanair í til-
kynningu félagsins: „Á undan-
förnum áratug höfum við stækk-
að í að vera flugfélag sem flytur
um þrjátíu milljónir farþega á
ári. Það tók Ryanair tvöfalt
lengri tíma að ná þeim áfanga.“

Ætla má að hlutur FL Group
hafi hækkað um tvo milljarða
króna í gær. - eþa 

Velta í dagvöruverslun var átta
prósentum meiri í október síð-
asta en í sama mánuði ársins
2004 á föstu verðlagi. Á hlaup-
andi verðlagi var hækkunin hins
vegar 6,4 prósent. Þetta kemur
fram við mælingar Rannsóknar-
seturs verslunarinnar á Bifröst. 

Sala á áfengi dróst saman
um 2,2 prósent á föstu verðlagi
en 2,3 prósent á hlaupandi verð-
lagi.

Óveruleg aukning var á
veltu dagvöruverslana frá fyrri
mánuði samkvæmt sömu mæl-
ingum. - hb

Sænska sjónvarpsstöðin Big TV,
sem er meðal annars í eigu Sigur-
jóns Sighvatssonar, Sigurðar
Hjálmarssonar og Björns Stein-
bekk, er komin í lokaúrtak hjá
sænsku útvarpsréttarnefndinni
við útgáfu nýrra sjónvarpsrása í
Svíþjóð. Sænska nefndin úthlutar
alls þremur til sex leyfum fyrir
stafrænar útsendingar af sjón-
varpsefni sem verður aðgengi-
legt í gegnum lofnet í Svíþjóð en
alls voru tíu rásir valdar fyrir
lokaúrtakið af 34 sjónvarpsstöðv-
um.

Auk Big TV má nefna við-
skiptasjónvarpsstöð sænska dag-
blaðsins Dagens Industri, CNN,
BBC Prime og stórborgarsjón-
varp Aftonbladet. Big TV verður
sjónvarpsstöð fyrir ungt fólk og
er eina stöðin af þeim tíu sem
komust í lokaúrtakið sem er sér-
staklega hönnuð fyrir ungt fólk.
Stöðin mun sýna tvær klukku-

stundir á dag af sérstaklega
gerðu efni fyrir ungt fólk sem
tekið verður í Svíþjóð og fram-
leitt af stöðinni.

Sigurjón Sighvatsson segir
að þetta séu afar ánægjuleg
tíðindi og hann er bjartsýnn.
„Ég hef fulla trú á Big TV og
held það væri skemmtilegt inn-
legg í þá flóru
sem er þegar
fyrir í Sví-
þjóð,“ segir
Sigurjón.  -
hb

Hagnaður minnkar mengun Fitch hækkar Íslandsbanka

EasyJet flýgur hátt

Alþjóðlega matsfyrirtækið Fitch
Ratings hækkaði í gær einkunn
Íslandsbanka fyrir fjárhagslegan
styrkleika. Einkunn Íslands-
banka er eftir hækkunin B/C en
var áður C. Bankinn fær A fyrir
skuldbindingar til langs tíma, F1
fyrir skammtímaskuldbindingar
og 2 fyrir stuðningseinkunn.

Fitch telur að arðsemi bank-
ans fyrir árið 2004 og fyrstu níu
mánuði ársins 2005 skýrist að
hluta af sölu eigna og gengis-
hagnaðar sem Fitch lítur á sem
óstöðugar tekjur. Ef þær eru
teknar út er hagnaðarmyndin
engu að síðu enn góð. - hb

Íslenska sjónvarpsfélagið, sem
rekur Skjá einn, tapaði 182 millj-
ónum króna á síðasta ári, þar af
nam rekstrartap fyrir afskriftir
um 110 milljónum króna. Þetta
kemur fram í ársreikningi Ís-
lenska sjónvarpsfélagsins fyrir
árið 2004.

Eiginfjárstaðan var neikvæð
um 291 milljón króna um ára-
mót. Skuldir og eigið fé námu
um 345 milljónum króna en
skammtímaskuldir voru um
hálfur milljarður króna.

Fyrirtækið átti uppsafnað
skattalegt tap að upphæð 1.675
milljónir króna og var áætluð
inneign tekjuskatts vegna þessa
taps um 302 milljónir króna. 

Um tuttugu aðilar áttu hluta-
bréf í félaginu en félög í eigu Sím-
ans áttu yfir meirihluta um ára-

mót. Síminn hefur síðan aukið hlut
sinn á þessu ári og á nú um níutíu
prósent hlutafjár. Í ágúst greindi
Markaðurinn frá því að 750 millj-
óna króna skuld Skjás eins við
Símann hefði verið breytt í hluta-
fé og því er mjög líklegt að eigið
fé Íslenska sjónvarpsfélagsins sé
orðið jákvætt. - eþa

SIGURJÓN
SIGHVATS-
SON Sjón-
varpsstöð hans

er komin í loka-
val á sænska

sjónvarps-
markaðn-

um.

ÍSLANDSBANKI Matsfyrirtækið Fitch
hefur hækkað einkunn Íslandsbanka fyrir
fjárhagslegan styrkleika.

TENGIVIRKI Undirstaða allrar sjálfbærar
þróunar er hagnaður af rekstri fyrirtækj-
anna.

Velta eykst í dagvöruverslun

MAGNÚS RAGNARSSON, SJÓNVARPS-
STJÓRI SKJÁS EINS Fyrirtækið tapaði
um 182 milljónum á síðasta ári og var eig-
ið féð neikvætt um 290 milljónir króna. 

Skjár einn tapaði
182 milljónum
Uppsafnað tap upp á 1,7 milljarða.

Big TV í lokaval um rásir
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„Þessu miðar vel áfram hjá
okkur. Við erum á áætlun bæði
kostnaðarlega og tímanlega,“
segir Ragnar Guðmundsson,
framkvæmdastjóri hjá Norður-
áli hf. Áætluð framleiðslugeta
álversins mun fara úr 90.000
tonnum í 220.000 tonn á ári eftir
stækkun og segir Ragnar að vel
gangi að ráða í störf sem tengist
stækkuninni. „Við auglýstum nú
nýverið eftir fimmtíu manns til
viðbótar við þá 120 sem við
höfum þegar ráðið. Af þessum
fimmtíu er um helmingur ráðinn
tímabundið við gangsetningu og
annað slíkt.“

Áætlað er að verklok verði í

júlí en gangsetning hefjist í
febrúar. „Þetta verður allt komið
í gang í ágúst,“ segir Ragnar. - hb

Um tíu þúsund manns hafa það
sem af er ári fengið sér reiðtúr á
hestaleigunni í Laxnesi í Mos-
fellsdal. „Það er mikill vöxtur í
þessari starfsemi,“ segir Þórar-
inn Jónasson, framkvæmdastjóri
hestaleigunnar. 

„Ég hef þrisvar sinnum fleiri
gesti í ár en í fyrra. Þetta skýrist
meðal annars af því að erlendir
ferðamenn vilja komast í meiri
tengsl við náttúruna og ég er hér
í nágrenni höfuðborgarsvæðisins
og svo koma Íslendingar í sífellt
auknum mæli til mín. En annars
held ég að það hljóti að vera al-
mennt mikil uppbygging í þess-

um geira. Þetta er afþreyingar-
starfsemi í náttúru og það er
nokkuð sem verður alltaf eftir-
spurn eftir,“ segir Þórarinn. - hb

Björgvin Guðmundsson 
skrifar

Forstjóri Fjármálaeftirlitsins
segir ágreining um heimild fjár-
málafyrirtækja til að stunda
tímabundna starfsemi, sem er
ekki í eðlilegu framhaldi af fjár-
málaþjónustu fyrirtækjanna.
Nokkur slík mál séu til skoðunar
hjá eftirlitinu.

Samkvæmt lögum er við-
skiptabönkum, sparisjóðum og
lánafyrirtækjum aðeins heimilt
að stunda aðra starfsemi en um
getur í starfsheimildum þeirra ef
hún er tímabundin og í þeim til-
gangi að ljúka viðskiptum eða til
að endurskipuleggja starfsemi
viðskiptaaðila.

Allar fjárfestingar fjármála-
fyrirtækja í öðrum atvinnugrein-
um, eins og í sjávarútvegsfyrir-
tækjum eða flugvélarekstri, skal
flokka sem tímabundna starfsemi
samkvæmt lögum. Er fyrirtækj-
unum skylt samkvæmt tilmælum
Fjármálaeftirlitsins að gera áætl-
un um fjárfestinguna, meðal ann-
ars hvað varðar markmið og út-
göngu. Skulu fyrirtækin senda
skýrslu til Fjármálaeftirlitsins
tvisvar á ári um þess háttar verk-
efni. Jónas Fr. Jónasson, forstjóri
FME, hefur sagt misbrest á því.
Eigi fjármálafyrirtæki slíkar
eignir í lengri tíma en átján mán-
uði ber því að gera Fjármálaeftir-
litinu grein fyrir ástæðum þess
og áætlaðri útgöngu.

„Við flokkum allar okkar fjár-
festingar samkvæmt reglum sem

gilda og skilum skýrslu tvisvar á
ári til Fjármálaeftirlitsins. Þar er
gert grein fyrir því hvort við ætl-
um að hafa einhver afskipti af
félögum sem við fjárfestum í og
hvernig ef það á við. Áður en við
förum inn í okkar fjárfestingar
skilgreinum við þann tíma sem
við ætlum að vera inni, hvað við
ætlum að gera og hvernig við
ætlum að fara út,“ segir Aðal-
steinn E. Jónasson, fram-

kvæmdastjóri lögfræðisviðs
Straums – Burðaráss.

KB banki skilaði skýrslu til
Fjármálaeftirlitsins um þátttöku
í öðrum atvinnurekstri í síðustu
viku en ber að gera það í lok júní
og lok desember. Upplýsingagjöf
bankans hefur ekki verið full-
nægjandi að mati Fjármálaeftir-
litsins. Er deilt um framsetningu
og flokkun fjárfestinga.

Sjá nánar bls. 10 

Ágreiningur um fjárfest-
ingar fjármálafyrirtækja
Fjármálafyrirtæki mega einungis eiga tímabundið í félögum
í öðrum atvinnugreinum.

Engin skuldabréfaútgáfa í ís-
lenskum krónum var hjá erlend-
um aðilum í síðustu viku. „Þetta
kemur svolítið á óvart því það
eru allir hvatar til staðar,“ segir
Steingrímur Arnar Finnsson, sér-
fræðingur í greiningardeild KB
banka. Hann segir að forsend-
urnar séu enn til staðar fyrir er-
lenda aðila. „Hugsanlega eru
fjárfestar að bíða eftir útgáfu
Peningamála á föstudaginn í
næstu viku en samhliða búast
menn auðvitað við að Seðlabank-
inn hækki stýrivexti,“ segir
Steingrímur. 

Hann segir að í kjölfar þess
að dregið hafi úr verðbólgu-
hækkunum hafi sumir velt því
fyrir sér hvort Seðlabankinn
muni jafnvel lækka vexti um að-
eins 25 punkta. 

Gengisvísitalan náði ekki að

fara niður fyrir 100 stig í loka-
gildi eins viðskiptadags eins og
margir höfðu búist við en Stein-
grímur segir að ljóst sé að þegar
og ef skuldabréfaútgáfa erlendra
aðila eykst á ný megi búast við
því að hún geti lækkað. „Þetta
helst í hendur.“ - hb

JÓNAS FR. JÓNSSON „Í lögum um fjármálafyrirtæki er kveðið á um starfsheimildir þeirra
og þeim sett ákveðin mörk,“ sagði forstjóri Fjármálaeftirlitsins á ársfundi stofnunarinnar 7.
nóvember síðastliðinn.
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Hækka verð-
mat á bönkum
Landsbankinn hefur gefið út nýtt
verðmatsgengi á KB banka upp á
622 krónur á hlut og hækkar mat
sitt úr 531. Mælir bankinn með að
fjárfestar haldi bréfum sínum í KB
banka en gengi hans stendur í 640
krónum á hlut.

Þá hefur Landsbankinn uppfært
mat sitt á FL Group. Hljóðar það
upp á 14,7 krónur á hlut en gengi
FL fór yfir 15,5 krónur í gær.

Þá hefur KB banki gefið út nýja
greiningu á verðmæti Íslands-
banka. Fær KB banki út verðmats-
gengið 16,8 krónur og mælir með
kaupum á bréfum í Íslandsbanka
sem standa nú í genginu 16,4. - eþa

Fleiri gestir á Laxnes

ÍSLENSKI HESTURINN
Fleiri sækjast eftir félagsskap hans í fallegu
umhverfi og hestaferðir verða vinsælli með
hverju árinu.

Stækkun Norðuráls gengur vel

NORÐURÁL Í HVALFIRÐI Stækkun ál-
versins gengur vel.

Engin skuldabréfaútgáfa
Beðið eftir útgáfu Peningamála.

STEINGRÍMUR ARNAR FINNSSON
Segir að engin skuldabréfaútgáfa hafi verið
hjá erlendum aðilum í íslenskum krónum í
síðustu viku.

Eitt félag á ISEC við opnun
„Undirbúningurinn gengur vel
og við áformum að stofna mark-
aðinn í desember,“ segir Þórður
Friðjónsson, forstjóri Kauphall-
ar Íslands, en að undanförnu
hefur verið unnið að stofnun
ISEC-markaðarins sem á að
veita fjárfestum tækifæri til að
kaupa og selja bréf í smáum og
millistórum fyrirtækjum á
skipulögðum verðbréfamark-
aði.

„Það er ljóst að það verður
eitt fyrirtæki skráð í desember
og svo eru nokkur fyrirtæki
önnur að velta fyrir sér skrán-
ingu á þennan markað, þannig
að við reiknum með að miðað
við þær undirtektir sem við
höfum fengið að það verði nokk-
ur fyrirtæki sem skrá sig á
markaðinn á næsta ári og von-
andi fljótlega strax á fyrsta árs-
fjórðungi,“ segir Þórður.

Hann segir að skráningar-
ferlið og skilyrði til skráningar
séu talsvert frábrugðin því sem
er á ICEX-markaðnum þar sem
ekki er gerð krafa um lág-
marksverðmæti félaganna.
„Það er hins vegar gerð krafa
um að stjórn gefi út yfirlýsingu
um að það sé fullt rekstrarfé til
rekstur félagsins næstu tólf
mánaða auk þess sem það eru
hömlur á sölu stjórnenda á sín-
um hlut í félaginu.“

Kostnaðurinn við að skrá fé-
lag á ISEC er skráningarlýsing
sem gefin er út í Kauphöllinni
og 400.000 króna þóknun til
Kauphallarinnar. Fyrirmynd
ISEC er sótt til AIM-markaðar-
ins í London og segir Þórður að
mjög góð reynsla sé af þeim
markaði sem Íslendingar geti
nýtt sér við opnun hins nýja
markaðar. - hb
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NÝTT MEISTARAVERK 
LEXUS IS 250

Nýr Lexus IS 250 er lúxusbíll sem vekur aðdáun 
vandlátra sérfræðinga og bílunnenda um allan heim.

Nýr Lexus IS 250 er algjört eðaltæki, einstök 
listasmíði þar sem háþróuð tækni, þægindi og öryggi 
eru í öndvegi. Hann bíður þeirra sem gera kröfur um 
framúrskarandi gæði.

Verð frá 3.800.000 kr.

Nýbýlavegur 6 • 200 Kópavogur • 570 5400 • www.lexus.is



MIÐVIKUDAGUR 23. NÓVEMBER 2005 MARKAÐURINN6
Ú T L Ö N D

Ameríski bílaframleiðandinn General Motors hefur tilkynnt að þrjá-
tíu þúsund störf verði lögð niður í Norður-Ameríku og níu verksmiðj-
um lokað. Niðurskurðurinn er hluti af endurreisnaráætlun fyrirtækis-
ins, sem stendur frammi fyrir gífurlegu
tapi. Þetta ætti ásamt öðrum aðhalds-
aðgerðum að lækka kostnað um sjö
milljarða Bandaríkjadala
fyrir 2006. Rekstur General
Motors hefur verið
þungur sökum
hækkunar á
launa- og hrá-
efniskostn-
aði, vaxandi
s a m k e p p n i
frá erlend-
um aðilum,
minnkandi
e f t i r s p u r n
eftir jeppling-
um og of mikilli
f r a m l e i ð s l u g e t u
verksmiðja. - hhs

Hinn 23. nóvember árið 1963 hóf Lyndon Baines
Johnson störf sem forsæti Bandaríkjanna, þá 55
ára að aldri. Hann hafði tekið við embættinu dag-
inn áður, einungis tveimur klukkustundum eftir að
John F. Kennedy forseti var myrtur. Johnson tók
við embættinu í forsetaflugvélinni Air Force One
og var eiginkona hans, Claudia Alta Taylor John-
son, viðstödd embættistökuna. Þar var einnig
stödd Jacqueline Kennedy, ekkja Kennedys, sem
enn hafði blóð eiginmanns síns á klæðum sínum. 

Johnson var kennari áður en hann fékk vinnu
sem ritari þingmanns árið 1931. Þannig komst
hann í kynni við ýmsa áhrifamenn og aflaði sér
virðingar þeirra með hæfileikum sínum. Meðal
þeirra voru menn tengdir Franklin Roosevelt for-
seta, sem sá fljótlega að í Johnson bjuggu miklir
hæfileikar. Roosevelt tilnefndi hann formann
æskulýðshreyfingar í Texas (Texas National Youth
Administration) árið 1935. Í þeirri stöðu gafst hon-
um færi á að finna menntunar- og atvinnutækifæri
fyrir ungt fólk. 

Árið 1948 var Johnson kosinn í öldungadeild
bandaríska þingsins eftir að hafa setið í fulltrúa-
deildinni í sex ár. Þar reis stjarna hans hratt og
hann gegndi mörgum mikilvægum stöðum. Eitt
helsta afrek hans var að koma frumvarpi um borg-
araréttindi gegnum þingið árið 1957 þrátt fyrir
andstöðu hans eigin flokks. Hann lét einnig mikið
að sér kveða í málefnum aldraðra, húsnæðismálum
og öðrum málum er vörðuðu félagslegar umbætur. 

Árið 1960 tapaði Johnson fyrir John F. Kennedy

í kjöri um forsetaframbjóðanda demókrata en
gerðist þá varaforsetaefni og svo varaforseti í
stjórn Kennedys. Eftir að Johnson tók við forseta-
embættinu naut hann mikilla vinsælda og fékk mik-
ið fylgi í endurkjöri árið 1964. Johnson var ekki
hrifinn af togstreitunni í Víetnam sem hann hafði
erft frá Kennedy en var þó þeirrar skoðunar að
Ameríka mætti ekki sýnast veik frammi fyrir aug-
um heimsins. Því setti hann stöðugt meira í stríðs-
rekstur á árunum 1964 til 1968. Vinsældir hans fóru
stöðugt dvínandi eftir því sem fleiri bandarískir
hermenn létust. Árið 1968 lét hann undan þrýstingi
um að hætta sprengjuárásum á Norður-Víetnam.
Við sama tilefni tilkynnti hann að hann myndi ekki
óska eftir endurkjöri. Árið 1969 settist hann í helg-
an stein, birti endurminningar sínar árið 1971 og
lést 22. janúar árið 1973, þá 64 ára gamall.

S Ö G U H O R N I Ð

Johnson tekur 
við embætti
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Cadbury Schweppes PLC hefur
samþykkt að selja af sér evrópska
gosdrykkjarhluta fyrirtækisins
fyrir 1,85 milljarða evra til fjár-
festingarsjóðanna Blackstone
Group og Lion Capital. Fyrirtækið
mun nú einbeita sér að sætinda-
gerð sinni og gosdrykkjamörkuð-
um annars staðar en í Evrópu.
Sérfræðingar telja að salan muni
rýra tekjur fyrirtækisins um sex
prósent en Cadbury standi þrátt
fyrir það sterkara eftir. Með
þessu er Cadbury að losa sig við
anga sem hefur ekki verið mjög
spennandi undanfarin misseri.
Kalt og blautt sumar síðasta árs
olli því meðal annars að evrópskir
neytendur eyddu minna í gos-
drykki. - hhs

Cadbury selur í Evrópu

Fyrirtæki Land Gengi Gjald- (Gengi Breyting
miðill gjaldmiðils)

BTC Búlgaría 10,30 Lev 37,22 -1,41%
Carnegie Svíþjóð 110,00 SEK 7,63 3,29%
Cherryföretag Svíþjóð 25,60 SEK 7,63 0,00%
deCode Bandaríkin 9,80 USD 61,83 3,75%
EasyJet Bretland 3,07 Pund 106,26 -3,49%
Finnair Finnland 10,50 EUR 73,04 -1,10%
French Connection Bretland 2,55 Pund 106,26 3,05%
Intrum Justitia Svíþjóð 70,00 SEK 7,63 2,56%
Keops Danmörk 19,00 DKR 9,79 -1,46%
Low & Bonar Bretland 1,12 Pund 106,26 -0,66%
NWF Bretland 6,20 Pund 106,26 -1,99%
Sampo Finnland 13,91 EUR 73,04 2,03%
Saunalahti Finnland 2,50 EUR 73,04 -3,73%
Scribona Svíþjóð 16,00 SEK 7,63 -1,23%
Skandia Svíþjóð 43,60 SEK 7,63 2,11%
Miðað við gengi bréfa og gjaldmiðla á mánudag

Ú T R Á S A R V Í S I T A L A 1 1 5 , 7 9 1 , 0 1 %

SVER EMBÆTTISEIÐINN Lyndon Johnson tók við forsetaembætt-
inu einungis tveimur tímum eftir morðið á Kennedy.

Enska úrvalsdeildarfélagið
Charlton Athletic skilaði um 140
milljóna króna hagnaði á síðasta
keppnistímabili. Félagið jók
tekjur sínar á hvern leikdag um
tólf prósent á milli ára.

Félagið hefur verið fyrir-
mynd margra annarra knatt-
spyrnufélaga hvað varðar
frammistöðu innan sem utan
vallar. Frá því að liðið kom upp í
úrvalsdeildina árið 2000 hefur
það aldrei endað neðar en í fjór-

tánda sæti. Markaðsvirði
Charlton, sem er skráð í bresku
kauphöllinni, er um tveir millj-
arðar króna.

Charlton, sem Hermann
Hreiðarsson leikur með, hóf
leiktíðina mjög vel en hefur
verið að dragast aftur úr að und-
anförnu. - eþa

Charlton Athletic 
í góðum gír

HEMMI FAGNAR Charlton skilaði
góðri afkomu á síðustu leiktíð og

hefur byrjað tímabilið vel.

Dýrkeypt endurreisn
General Motors



Loksins er kominn verulega skemmtilegur vaskbíll! Nissan Primastar er traustur, rúmgó›ur og

hagkvæmur. En hann er líka fallegur, afbur›avel hanna›ur innan jafnt sem utan, flægilegur í akstri

og umgengni og hentar til flutninga á nánast hverju sem er. Sko›a›u Primastar og sjá›u hvernig

snjöll hönnun getur gefi› flér ástæ›u til a› mæta hverjum degi me› eftirvæntingu.

Ver› 2.190.000 kr.

Vetrardekk fylgja me›
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PRIMASTAR
NISSAN

Hrísm‡ri 2a
800 Selfossi
482-3100

Eyrarlandi 1
530 Hvammstanga
451-2230

Sæmundargötu 3
550 Sau›árkróki
453-5141

Holtsgötu 52
260 Njar›vík
421-8808

Dalbraut 2b
300 Akranesi
431-1376

Víkurbraut 4
780 Höfn í Hornafir›i
478-1990

Bú›areyri 33
730 Rey›arfir›i
474-1453

Óseyri 5
603 Akureyri
461-2960

Sindragötu 3
400 Ísafir›i
456-4540

Sævarhöf›a 2  Sími 525 8000  www.ih.is Opi›: Mánudaga – föstudaga kl. 9:00-18:00 og laugardaga kl. 12:00-16:00

FLYTJUM FJÖLL – ME‹ ÁNÆGJU!
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Hjálmar Blöndal 
skrifar

Ef að líkum lætur verður fyrsta hundrað dollara
fartölvan seld strax á næsta ári en kaupandinn
verður að líkindum ekki heppinn íbúi hér á landi
eða í nágrannalöndunum. Á leiðtogafundi Samein-
uðu þjóðanna um upplýsingasamfélagið, sem
haldinn var í Túnis í liðinni viku, var kynnt frum-
útgáfa af fartölvu sem á að kosta aðeins hundrað
Bandaríkjadali, um sex þúsund íslenskar krónur.

Það er bandaríski frumkvöðullinn Nick
Negroponte sem hefur hannað frumútgáfuna af
fartölvunni og ætlar sér að markaðssetja hana til
þriðja heims landa með aðstoð og fulltingi manna
eins og Bill Gates, Steve Jobs og Michael Dell.

Fartölvunni er ætlað að veita ungu fólki í hin-
um vanþróuðum löndum tækifæri til að læra á rit-
vinnsluforrit og sækja upplýsingar í gegnum

netið. Fartölvan verður einföld að gerð enda sem
minnstu kostað til við gerð hennar. Hún verður þó
með öllu því helsta sem þarf til að nýta sér aðgang
að netinu. Sjö tommu skjár, forrit til ritvinnslu og
netvafri eru meðal þess helsta sem tölvan mun
verða búin. Hún hefur engan harðan disk. 

Brasilíski forsetinn hefur þegar pantað milljón
tölvur og Chile, Argentína og Taíland eru að búa
sig undir að leggja inn pantanir. Það er fyrirtæki
Negropontes, One Laptop Per Child, sem fram-
leiðir tölvurnar og fjölmiðlakóngurinn Rupert
Murdoch og eigendur leitarvélarinnar Google
hafa þegar lagt fram tvær milljónir Bandaríkja-
dala hvor til verkefnisins. 

Beðið er eftir frekari fregnum af þessari litlu
og ódýri fartölvu sem á að veita hinum fátækari
þjóðum aðgang að því sem hinar ríkari hafa nú
þegar til þess að auka þekkingu og auðvelda
fræðslu.

Fartölva á sex þúsund krónur

Hver hlutur í internetrisanum
Google kostar nú meira en 400
dollara. Vöxtur fyrirtækisins
hefur verið gríðarlegur undan-
farin misseri og er mark-
aðsvirði þess nú meira en Coca-
Cola og Disney. Hlutabréf í
Google voru metin á 85 dollara
þegar fyrirtækið var skráð á
Nasdaq-hlutabréfamarkaðinn
fyrir einungis fimmtán mánuðum síðan. Google hefur verið duglegt
við að koma fram með nýjar vörur og virðast vaxtarmöguleikar þess
óþrjótandi. Hagnaður fyrirtækisins samkvæmt síðasta árshlutaupp-
gjöri tók mikinn kipp og var 381,2 milljónir dollara úr 52 milljónum
dollara á sama tímabili árið á undan. Stærsti hluti tekna Google er af
sölu auglýsinga. - hhs

VIÐ FARTÖLVUNA Unnið er að framleiðslu á fartölvu sem á að kosta rétt um sex þúsund íslenskar krónur og er einkum ætluð til
notkunar meðal ungmenna í fátækari hlutum heimsins.

Stöðugur vöxtur Google
Hlutir í Google hafa farið úr 85 í 400 dollara 

á fimmtán mánuðum.

GOOGLE VEX OG DAFNAR Markaðsvirði
Google er nú meira en risanna Coca-Cola og
Disney.
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Xbox 360 loks
komin á markað

Verður vinsæl jólagjöf.
Vetrarkuldinn vestanhafs kom
ekki í veg fyrir að tölvu-
leikjaunnendur röðuðu sér upp í
bið eftir nýjasta útspili Micro-
soft, Xbox 360. Microsoft stefnir
að því að selja að minnsta kosti
þrjár milljónir af þessari vin-
sælu leikjatölvu sem kostar um
400 Bandaríkjadali eða rétt rúm-
lega 24.000 íslenskar krónur. 

Beðið hefur verið eftir
leikjatölvunni víða um Banda-
ríkin og hófu stærstu verslan-
irnar að selja tölvurnar þegar á
miðnætti á mánudagskvöldið.
Búist er við að tölvan verði ein
af vinsælustu jólagjöfunum

vestanhafs fyrir ungu kynslóð-
ina. - hb

XBOX 360 Beðið hefur verið eftir tölvunni
með nokkurri eftirvæntingu en hún er nú
komin á markað vestanhafs.
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Hjálmar Blöndal 
skrifar

Geimfar bandarísku geimvís-
indastofnunarinnar, NASA, er
hálfnað í ferð sinni til Mars en
ætlunin er að safna upplýsing-
um um lífríkið og náttúruna á
plánetunni rauðu. 

Geimfarið er eitthvert hið
best búna sem hefur verið sent
í rannsóknarleiðangur sem
þennan. Það er búið fullkomn-
um myndavélum sem eiga að
festa á mynd lögun plánetunnar
og gerð og eiga þær að geta

sent sex megabit á sekúndu.
Geimför hafa áður sveimað
hringinn í kringum Mars og
lent á plánetunni frægu til að
taka myndir og hafa tugþús-
undir mynda birst undanfarin
ár. Aðeins tvö prósent mynd-
anna hafa þó verið í nægilega
góðri upplausn og úr því á nú að
bæta.

Geimfarið mun taka sér
kyrrstöðu á sporbauginum í
kringum plánetuna rauðu þar
sem þegar sveima um þrjú önn-
ur geimför. Allen Halsell, að-
stoðarleiðangursstjóri í höfuð-

stöðvum NASA í Pasadena í
Kaliforníu, segir að geimfarið
eigi eftir að fínstilla leiðarkerf-
ið í tvígang áður en verkefnið
hefjist fyrir alvöru.

Í rannsóknarleiðangrinum á
einnig að leita að sönnun þess
hvort vatn finnist á Mars og
kanna grundvöllinn fyrir því að
á Mars muni verða hægt að
staðsetja vélmenni sem eiga að
geta sent gögn til jarðarinnar. 

Áætlað er að ferð geimfars-
ins kosti um 750 Bandaríkjadali
eða um 46,5 milljarða íslenskra
króna.

Komin hálfa leið til Mars
NASA nálgast takmarkið.

FRÁ MARS NASA kannar nú grundvöllinn fyrir því að setja vélmenni á Mars.

Fjöldi þeirra sem notast við leitarvélar
við upplýsingaleit á netinu hefur aukist
undanfarið ár. Þetta kemur fram í banda-
rískri könnun sem greint var frá á vefsíðu CNN. Af þeim 94 milljón-
um Bandaríkjamanna sem notuðu netið á tilteknum haustdegi nú í ár
notuðu 63 prósent leitarvél, miðað við 56 prósent í júní 2004. Notkun
leitarvéla kemur nú fast á hæla tölvupósts yfir þau verkefni sem leyst
eru á netinu. Fram til þessu hefur heimsókn á fréttasíður og notkun
leitarvéla verið svipuð. Skýrist aukningin að hluta til af því að breið-
bandstengingar verða sífellt algengari. - hhs

Örgjörvaframleiðandinn Intel
og Micron sem sérhæfir sig í
framleiðslu minniskubba ætla í
samstarf. Snýst það um fram-
leiðslu á flash-minni sem notað
er í iPod-spilara og stafrænar
myndavélar. Fyrirtækin munu
hvort um sig leggja til 1,2 millj-
arða Bandaríkjadala til sam-
starfsins eða 74,4 milljarða

króna. Flash-minnið er ódýrt í
framleiðslu og getur geymt
mun meira magn af tónlist og
myndböndum en þau
minniskort sem Intel framleið-
ir nú. Með samstarfinu vonast
fyrirtækin til að öðlast mikla
þekkingu sem hjálpi þeim að ná
mikilli markaðshlutdeild hratt
og örugglega. - hhs

Notkun leitarvéla eykst

Intel og Micron 
í samstarf
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Misbrestur hefur verið á því að fjármála-
fyrirtæki veiti Fjármálaeftirlitinu (FME)
fullnægjandi upplýsingar um þátttöku í
annarri atvinnustarfsemi, að mati Jónasar
Fr. Jónssonar, forstjóra FME. Markaður-
inn greindi frá því í síðustu viku að KB
banki væri á meðal þeirra fyrirtækja sem
hefðu ekki skilað fullnægjandi skýrslum
til Fjármálaeftirlitsins eins og reglur
kveða á um.

Jónas sagði á ársfundi Fjármálaeftir-
litsins 7. nóvember síðastliðinn að ágrein-
ingur væri um túlkun á heimildum fjár-
málafyrirtækja til hliðar- eða tímabund-
innar starfsemi. Nokkur tilvik væru til
skoðunar hjá eftirlitinu. 

„Eftir því sem fjármálafyrirtæki verða
áhrifameiri í viðskiptalífinu, jafnvel
hreyfiafl breytinga, vakna spurningar um
mörk eiginlegrar fjármálastarfsemi og
annars reksturs svo sem fasteignaum-
sýslu eða flugvélarekstur svo dæmi séu
tekin,“ sagði Jónas við þetta tækifæri. 

RAUNVERULEG DÆMI
KB banki og FL Group reka saman félag
sem stundar flugvélarekstur og skrifað
var undir samning um leigu á flugvél til
Singapore Airline Cargo í október síðast-
liðinn. KB banki á 51 prósent í því félagi
en FL Group 49 prósent.

Þá hefur Markaðurinn einnig greint frá
því að stjórnendur Intrum Justitia, sem
KB banki, Landsbanki og sparisjóðirnir
eiga stærstan hluta í, ætli að opna fast-
eignasölur undir nafninu Domus. Félag
fasteignasala hefur óskað eftir að eftir-
litsnefnd á þeirra vegum kanni hvort
bankarnir ætli sér að reka fasteignasölur
hér á landi með beinum eða óbeinum
hætti.

Þetta eru tvö raunveruleg dæmi og
sambærileg þeim sem Jónas nefndi á árs-
fundinum í byrjun þessa mánaðar. Svo
þarf ekki annað en að skoða stærstu eig-

endurna í félögum skráðum í Kauphöll Ís-
lands til að sjá hversu fyrirferðarmiklir
bankarnir eru í íslensku atvinnulífi. Jónas
vildi ekki útskýra mál sitt frekar þegar
eftir því var leitað og vísaði í ræðu sína.
Virðist hann vera að brýna fyrir stjórn-
endum fjármálafyrirtækja að fara eftir
þeim leikreglum sem gilda á markaðnum.

Jónas sagði enn fremur: „Í lögum um
fjármálafyrirtæki er kveðið á um starfs-
heimildir þeirra og þeim sett ákveðin
mörk, meðal annars til að stunda svokall-
aða hliðarstarfsemi eða tímabundna starf-
semi, það er atvinnuþátttaka í þeim til-
gangi að ljúka viðskiptum eða endur-
skipuleggja starfsemi viðskiptaaðila.
Ástæður þessa eru fyrst og fremst að tak-
marka áhættutöku, koma í veg fyrir hags-
munaárekstra og stuðla að viðunandi
áhættustýringu. Tilkynna ber Fjármála-
eftirlitinu um slíka starfsemi.“

LÖGIN TÓKU GILDI 2003
Lögin sem Jónas vísar í eru ekki gömul;
voru samþykkt á Alþingi 13. desember
2002 og tóku gildi 1. janúar 2003. Byggjast
þau meðal annars á tilskipunum Evrópu-
ráðsins og -þingsins.

Þegar frumvarp til laga um fjármála-
fyrirtæki var til meðferðar í sölum Al-
þingis höfðu átökin í kringum stofnfjár-
hluti Sparisjóðs Reykjavíkur og nágrennis
(SPRON) staðið sem hæst. Mest af efnis-
legri umræðu í þingsal auk vinnu efna-
hags- og viðskiptanefndar þingsins, sem
Vilhjálmur Egilsson, þingmaður Sjálf-
stæðisflokksins, stýrði, fór í að ræða þessa
löggjöf út frá hagsmunum sparisjóðanna.
Vildu margir verja þá fyrir yfirtökutil-
raunum í takt við þá sem Búnaðarbankinn
hafði reynt varðandi SPRON.

Viðmælendur Markaðarins segja að
engin almennileg umræða hafi farið fram
um heimild fjármálafyrirtækja til þátt-
töku í öðrum atvinnurekstri og eðli slíkrar

þátttöku þegar lögin voru samþykkt. Þetta
hafi hreinlega gleymst í sparisjóðsatinu.
Sjálfsagt sé að huga að þessu atriði, meðal
annars með tilliti til áhættustýringar og
hættu á hagsmunaárekstrum, en ekki beri
að takmarka frelsi bankanna til að eiga í
félögum í óskyldum rekstri. Einn viðmæl-
andinn orðaði það þannig að hinn frjálsi
markaður tryggði besta aðhaldið; orðspor-
ið væri fjármálafyrirtækjum dýrmætt og
það væri fljótt að fréttast ef hagsmuna-
árekstrar yrðu. 

Þess ber einnig að geta að íslensk fjár-
málafyrirtæki vilja fá sem mestar tekjur
fyrir ákveðin verkefni. Í einstökum verk-
efnum kaupa bankarnir jafnvel sjálfir
hluti í fyrirtækjunum, taka áhættu með
eigendum fyrirtækjanna og hagnast ef vel
gengur. Tekjur af verkefnum eru því fyrir
mismunandi þætti; fyrir ráðgjöf, lána-
pakka, sölutryggingu hlutafjár og svo
jafnvel hagnaður vegna stöðutöku svo
dæmi séu nefnd.

HEIMILD FJÁRMÁLAFYRIRTÆKJA
Spurningin er hvað fjármálafyrirtækjum
er heimilt að gera. Séu skýringar með lög-
um um fjármálafyrirtæki skoðaðar kemur
fram að bönkum og sparisjóðum er heim-
ilt að stunda hliðarstarfsemi sé hún í eðli-
legu framhaldi af fjármálaþjónustu fyrir-
tækisins. Á þetta við um starfsemi sem
ekki telst fjármálaþjónusta en verður
engu að síður að vera samþýðanleg þjón-
ustu fyrirtækisins. Til dæmis væri rekst-
ur almennrar fasteignasölu eða bílasölu
ekki heimill samkvæmt þessum lögum.
Fjármálafyrirtæki mætti hins vegar reka
fasteignafélag sem ætti húsnæði fyrir-
tækisins og ræki fasteignir þess.

Vandinn og að hluta til ágreiningur
banka og Fjármálaeftirlitsins er flokkun á
eignum fjármálafyrirtækja í félögum sem
eru í óskyldum rekstri. Það sem ekki félli
undir beinar starfsheimildir bankanna og

hliðarstarfsemi sem tengdist þeim yrði
samkvæmt þessu að flokka sem tíma-
bundna starfsemi. 

„Viðskiptabönkum, sparisjóðum og
lánafyrirtækjum er því aðeins heimilt að
stunda aðra starfsemi en þá sem um getur
í þessum kafla að það sé tímabundið og í
þeim tilgangi að ljúka viðskiptum eða til
að endurskipuleggja starfsemi viðskipta-
aðila,“ segir í 22. grein laganna. Fjármála-
eftirlitið segir þetta ákvæði eiga við fjár-
festingarbankastarfsemi sem felist í því
að kaupa hluti í fyrirtækjum í því skyni að
sameina annarri starfsemi, skrá viðkom-
andi félag og selja almenningi.

„Hafi þátttaka í atvinnustarfsemi sem
fellur undir 22. grein staðið lengur en 18
mánuði skal gera grein fyrir ástæðum
þess og áætlaðri útgöngu,“ segir í leiðbein-
andi tilmælum Fjármálaeftirlitsins. Sam-
kvæmt þessu verður fjármálafyrirtæki að
gefa skýringar eigi það í óskyldu félagi
lengur en átján mánuði og greina frá áætl-
aðri útgöngu.

SEGJA FULLNÆGJANDI SKÝRSLUM
SKILAÐ
Haukur Þór Haraldsson, framkvæmda-
stjóri hjá Landsbankanum, segir að öll
skýrsluskil Landsbankans til Fjármála-
eftirlitsins séu samkvæmt reglum sem
gildi. Eftirlitið hafi ekki gert athugasemd-
ir við þá upplýsingagjöf.

Þröstur Kristjánsson, fjármálastjóri
hjá Íslandsbanka, segir engan efnislegan
ágreining um upplýsingagjöf Íslands-
banka til Fjármálaeftirlitsins varðandi
þátttöku bankans í öðrum rekstri.

Aðalsteinn E. Jónasson, framkvæmda-
stjóri lögfræðisviðs Straums – Burðaráss,
segir að allar fjárfestingar séu flokkaðar
samkvæmt reglum og skýrslum skilað til
Fjármálaeftirlitsins tvisvar á ári. Upplýs-
ingagjöfin sé því fullnægjandi og athuga-
semdalaus af hálfu eftirlitsins.

Bönkunum eru sett mörk
Stóru viðskiptabankarnir eiga stóra eignarhluti í alls kyns fyrirtækjum. Fjármálaeftirlitið segir spurn-
ingar hafa vaknað um mörk eiginlegrar fjármálastarfsemi og annars reksturs. Björgvin Guðmunds-
son skoðar lög um fjármálafyrirtæki og heimildir þeirra til að eiga í öðrum félögum.

LÖGIN SETJA BÖNKUNUM TAKMÖRK
Bankar þurfa að skila skýrslu til Fjármála-
eftirlitsins þar sem þeir tilgreina þátttöku í
öðrum atvinnugreinum.
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Á hverju ári gefur endurskoðunarfyrirtækið
Deloitte út skýrslu um fjármál enskra knatt-
spyrnuliða sem er afar áhugaverð lesning.
Síðasta sumar kom út skýrsla fyrir leiktíðina
2003-04 þar sem rekstur félaganna er krufinn
til mergjar. Þótt nokkuð sé liðið frá því að
rekstur liðanna var kynntur telja skýrslu-
höfundar að rekstur knattspyrnuliða sé á

góðri leið að ná jafnvægi og stöðugleika eftir
mikinn vöxt á seinni hluta síðasta áratugs og
fyrstu árum þessa. Á þeim tíma tjölduðu
mörg lið til einnar nætur, fjárfestu eins og
brjálæðingar í leikmönnum sem stóðu ekki
undir nafni og lentu í alvarlegum rekstrar-
erfiðleikum þegar árangurinn á vellinum stóð
ekki undir væntingum.

Meginniðurstaða skýrsluhöfunda er sú að
útlitið sé nokkuð bjart. Þrátt fyrir að dregið
hafi úr þeirri miklu veltuaukningu sem ein-
kennt hefur enska boltann er ljóst að eigend-
ur og stjórnendur knattspyrnuliða hafa náð
betri tökum á rekstrinum og lækkað launa-
kostnað, sem er langstærsti útgjaldaliður
atvinnumannaliða.

HÆGIR Á VELTUAUKNINGU
Enska úrvalsdeildin ber höfuð og herðar yfir
hinar stóru evrópsku deildirnar í fjárhags-
legu tilliti og virðist bilið milli hennar og
hinna fara stækkandi með hverju árinu sem

líður. Það er ekki nóg með að ensku liðin velti
mestu, þau eru einnig betur rekin en félagslið
annars staðar.

Félagsliðin tuttugu sem mynda úrvals-
deildina veltu yfir 140 milljörðum króna leik-
tíðina 2003-04 sem var sjö prósenta aukning
frá leikárinu áður. Þetta reyndist vera í
fyrsta skipti frá því að deildinni var komið á
fót árið 1992 að veltuaukning náði ekki
tveggja stafa tölu milli leikára. Deloitte spáir
því að tekjur vaxi hægt næstu árin en ekkert
bendi til þess að velta dragist saman. 

Sjónvarpssamningar skipta eflaust mestu
um uppgang enskrar knattspyrnu á undan-
förnum áratug. Frá því að úrvalsdeildin var
sett á fót hafa verið gerðir fjórir sjónvarps-
samningar sem færðu félögunum auknar
tekjur í hvert sinn sem blekið þornaði. Á
ellefu keppnistímabilum, frá 1995-’96 til loka
yfirstandandi leiktíðar, gerir endurskoðunar-
fyrirtækið ráð fyrir því að velta hafi vaxið í
ensku deildinni um átján prósent á ári en um
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Fótbolti er meira en leikur
Margt bendir til þess að stjórnendur knattspyrnuliða í ensku úrvalsdeildinni séu smám saman að ná
tökum á rekstrinum eftir mikla vaxtarverki og að greinin sé að verða alvöru bisness. Launakostnaður
sem hlutfall af veltu fer minnkandi en tekjur haldast nokkuð stöðugar. Eggert Þór Aðalsteinsson lítur á
gang mála í enska boltanum og kemst að því að lengra verður ekki seilst í vasa hvers stuðningsmanns.

T E K J U P Ó S T A R  F É L A G S L I Ð A  Í  E F S T U  D E I L D U M  N O K K U R R A  
L A N D A  ( U P P H Æ Ð I R  Í  M I L L J Ó N U M  K R Ó N A )  O G  H L U T F A L L  

Þ E I R R A  A F  H E I L D A R T E K J U M

Styrktaraðilar/
Land Miðasala Sjónvarp auglýsendur/annað Alls tekjur

England – Premiership 42.924 30% 64.532 45% 36.792 25% 144.248
Ítalía – Serie A 13.578 16% 46.136 55% 23.725 29% 83.439
Þýskaland – Bundesliga 15.111 20% 31.428 28% 40.880 52% 87.419
Frakkland – Ligue 1 8.760 18% 22.338 47% 16.717 35% 47.815

Heimild: Deloitte
Miðað við að gengi evrunnar sé 73 kr.

HART BARIST Arsenal og Chelsea greiða leikmönnum sínar háar fjárhæðir í laun og bónusa. Þótt liðin hafi verið sigursæl á síðustu árum er rekstur þeirra mjög ólíkur. 



fjórtán prósent í deildunum í Þýskalandi og á
Spáni, sem koma næst á eftir. Velta liðanna
sem áttu sæti í ensku úrvalsdeildinni leiktíð-
ina 2003-04 jókst í mörgum tilvikum margfalt
þegar litið var yfir undangengin fimm keppn-
istímabili, nema hjá Leeds United, sem fór
tæknilega í gjaldþrot. Einkum átti það við
þau félög sem höfðu nýlega unnið sér sæti í
úrvalsdeildinni. Lið á borð við Portsmouth og
Fulham juku tekjur sínar nær fimmfalt.

Ensku liðin fá bæði meiri tekjur af sjón-
varpssamningum og frá stuðningsmönnum í
gegnum miðasölu og sölu á ýmiss konar fót-
boltavarningi en knattspyrnulið annarra
þjóða. Þegar tekjumyndunin er könnuð
kemur í ljós að þrjátíu prósent tekna enskra
úrvalsdeildarliða koma að jafnaði frá svoköll-
uðum leikdagstekjum, það er af miðasölu og
fótboltavarningi, sem er mun hærra hlutfall
en á Ítalíu, Þýskalandi, Spáni og Frakklandi.
Um fjórðungur kemur frá styrktaraðilum og
auglýsendum og um 45 prósent tekna falla til
vegna sjónvarpssamninga. 

Bilið á milli stóru klúbbanna og hinna
hefur einnig farið vaxandi á Englandi þótt
það sé engan veginn hægt að bera það saman
við aðrar deildir í Evrópu, enda er tekjum af
sjónvarpssamningum dreift tiltölulega jafnt
á milli allra. Þetta gæti hæglega breyst en lík-
legt má telja að stórkarlar á borð við Roman
Abramovich, eiganda Chelsea, og Malcom
Glazer, sem fer fyrir Manchester United,
geri tilkall til stærri hlutdeildar í tekjum af
sjónvarpssamningum þegar samið verður um
réttinn næst. Þessi félög, ásamt Arsenal,
Liverpool, Newcastle United og Tottenham
Hotspur, munu benda á að mestu auglýsinga-
tekjurnar og mesta áhorfið er þegar þau spila
og þau eigi því að fá meira úr býtum.

GRÓÐI Í SJÓNMÁLI
Fjárfesting í knattspyrnuliðum hefur sjaldan
þótt skynsamleg fjárfesting – í það minnsta
hafa margir brennt peningunum sínum á
hlutabréfakaupum í slíkum félögum. ,,Hluta-
bréf knattspyrnuliða hafa lækkað gríðarlega
í verði. Þeim einu sem dettur í hug að kaupa
bréfin eru aðdáendur liðanna og þar ræður
ekki gróðavon för heldur ást á klúbbnum,“
segir Harry Philip hjá ráðgjafafyrirtækinu
Inner Circle Sports. Mörg voru hreinlega of-
metin þegar þau fóru á markað á svipuðum
tíma og netbólan fór illa með alþjóðlega
hlutabréfamarkaði. Mörg félög sem hafa
verið skráð á hlutabréfamarkað hafa lækkað
gríðarlega í verði þótt viss breyting hafi orð-
ið á síðustu árum og endurspeglast klárlega í
yfirtöku Malcolms Glazer og fjölskyldu hans
á Manchester United. Þá er talið líklegt að
Aston Villa verði brátt yfirtekið.

Kannski gæti orðið breyting hér á. Í
skýrslu Deloitte kemur í ljós að afkoma
ensku úrvalsdeildarliðanna batnar jafnt og
þétt og biðja skýrsluhöfundar lesendur um að
bera knattspyrnurekstur ekki saman við eitt-
hvað sem tengist netbólunni dot.com. Enda
hefur hagnaður liða í ensku úrvalsdeildinni af
reglulegri starfsemi – það er án þess að taka
í reikninginn viðskipti með leikmenn – stór-
aukist á undanförnum árum. Leiktíðina 2003-
04 nam hann um um sextán milljörðum
króna, sem var um ellefu prósent af veltu lið-
anna, og sýndu aðeins fjögur lið tap af hefð-
bundinni starfsemi. Þetta var um fimmtungi
betri rekstrarafkoma en árið áður. Þar sem
Chelsea tapaði um 2,5 milljörðum króna af
reglulegri starfsemi er ljóst að afkoma ann-
arra félaga var enn betri. Manchester United
sýndi metafkomu og skilaði um 5,4 milljarða
rekstrarhagnaði en þetta sigursæla félag ber
einnig höfuð og herðar yfir keppinautana
þegar rekstrarárangur síðustu ára er tekinn
saman í eitt. Arsenal og Newcastle skiluðu
rekstrarhagnaði yfir tveimur milljörðum en
önnur félög voru nokkuð á eftir.

Helmingur liða í deildinni sýndi hagnað
fyrir skatta leiktíðina 2003-’04 en aðeins
fimm árið áður. Heildartap fyrir skatta nam
nærri fjórtán milljörðum króna, sem var
nokkuð minna tap en árið áður.

100 MILLJÓNIR Í ÁRSLAUN
Langstærsti útgjaldaliður úrvalsdeildarlið-
anna er launakostnaður, sem er um sextíu
prósent af veltu félaganna. Hlutfallið hefur
verið mun hærra hjá félögunum í neðri deild-
unum, nokkuð yfir sjötíu prósentum, og var
um tíma um níutíu prósent.

Frá stofnun úrvalsdeildarinnar árið 1992
óx launakostnaður gríðarlega á hverju ári,
um 23 prósent að meðaltali. Hins vegar dró
verulega úr þessu launaskriði 2003-04 þegar
aukningin nam sjö prósentum á milli ára – og
dróst reyndar lítillega saman ef Chelsea er
undanskilið. Á sama tíma jókst kaupmáttur
launa almennt á Bretlandi um 3,8 prósent.

Þessar miklu launahækkanir fylgdu auð-
vitað gríðarlegri veltuaukningu og gott betur
en það. Eins og áður var getið höfðu sjón-
varpssamningar mikil áhrif á rekstur liðanna
en þáttur Bosman-dómsins í desember árið
1995 – um frjálst flæði leikmanna – lagði
sennilega grunninn að því að laun knatt-
spyrnumanna hækkuðu eins mikið og raun
ber vitni.

Alls greiddu úrvalsdeildarfélögin tuttugu
um 87 milljarða króna til leikmanna sinna, þar
af Chelsea um 6,5 milljónir punda en það var
hæsti launakostnaður á heimsvísu. Chelsea
hefur verið sér á parti en þar á bæ virðast
menn hafa fengið nóg af miklum launakostn-
aði og ætla að losa sig við leikmenn í janúar.
Sem hlutfall af veltu var kostnaður vegna
launa lægstur hjá Manchester United og
Bolton Wanderers – um helmingur af veltu. 

Leikmaður í ensku úrvalsdeildinni hafði að
meðaltali um 900 þúsund pund í laun á ári, um
sautján þúsund pund á viku. Þetta jafngildir
árslaunum upp á eitt hundrað milljónir króna.
Skattgreiðslur fótboltamanna eru mun lægri í
Bretlandi en hjá leikmönnum í stóru deildun-
um annars staðar í Evrópu, sem hefur að mati
Deloitte haft mikið að segja um áhuga stór-
stjarna að leika þarlendis. Til dæmis þarf
leikmaður í Frakklandi að hafa 44 prósentum
hærri tekjur en breskur kollegi hans til að
bera jafn mikið úr býtum eftir að keisarinn
hefur fengið sinn skerf.

STUÐNINGSMENNIRNIR ÞURRAUSNIR
Þótt Deloitte áætli að velta úrvalsdeildarliða
aukist ekki með sama hætti og áður bendir

fyrirtækið á að mikil sóknarfæri liggi í því að
auka tekjur á leikdögum. Þar er bent á þann
möguleika að stækka og/eða endurbæta leik-
vangana enn frekar og bæta sætanýtingu,
sem þó verður að teljast
allhá, eða um 94 prósent
á síðustu leiktíð. 

Arsenal tekur í notk-
un næsta haust um
sextíu þúsund manna
leikvang – Emirates
Stadium – sem kostar um
tuttugu milljarða króna
og yfirgefur Highbury
þar sem aðeins 38 þús-
und manns komast fyrir.
Önnur stórlið hafa í
hyggju að stækka sína
velli. Manchester United
stefnir að því að bæta
við um átta þúsund sæt-
um á næstunni og fara
upp í 75 þúsund sæti.
Chelsea mun einnig
stækka sinn völl eins og
stóru liðin frá Bítlaborg-
inni, Everton og Liver-
pool, sem líklega munu
fara í stórframkvæmdir
á næstunni.

Áhorfendamet á einni
leiktíð í úrvalsdeildinni
var sett keppnistímabil-
ið 2002-’03 þegar 13,5
milljónir stuðnings-
manna sóttu leiki lið-
anna. Á síðustu leiktíð
komu um 12,9 milljónir
manna á leikina, sem
skýrist aðallega af því að
færri sæti voru í boði
fyrir áhorfendur. En nú
ber það hins vegar við að
mörg lið hækkuðu miða-
verð allhressilega fyrir
núverandi leiktíð.
Stjórnendur meistara-
liðsins Chelsea tóku þá
ákvörðun að hækka
miðaverð á sumum
sætum um meira en
helming og fleiri félög
gerðu það sama. Þeir
sem hafa fylgst með
boltanum í vetur hafa
tekið eftir því að margir
leikir eru leiknir fyrir
hálftómum leikvöngum.
Ætla má að stuðnings-
mönnum þyki orðið nóg
um hvað þeir eyða miklu
í það að horfa á fótbolta
og kjósi því frekar að
eyða peningunum sínum á annan hátt. Lengra
verður því ekki seilst í buddur stuðnings-
manna þannig að áform þeirra félaga sem
ætla að auka tekjur sínar á leikdögum hljóta
að miða að því að bæta við sig nýjum
áhangendum.
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Konan í brúnni
Í karlaheimi ensku Úrvalsdeildarinnar
njóta fáir framkvæmdastjórar meiri
virðingar en hin glæsilega 36 ára
gamla Karren Brady sem hefur haldið
utan um rekstur knattspyrnuliðs
Birmingham City í tólf ár. Á sama tíma
og sambærileg
k n a t t s p y r n u l i ð
hafa barist í bökk-
um fjárhagslega
hefur rekstur
Birmingham-liðs-
ins verið í miklum
blóma og félagið
hefur verið í hópi
best reknu félags-
liða Englands á
u n d a n g e n g n u m
árum. Þar að auki
hefur árangur liðs-
ins úti á velli verið
með miklum ágæt-
um þrátt fyrir að
fáar stórstjörnur
séu á mála hjá lið-
inu.

Karren keypti
Birmingham árið 1993, fyrir hönd yfir-
manns síns Davids Sullivan sem varð
ríkur á því að gefa út íþrótta- og klám-
blöð. „Ég leit á aðstæður á föstudegi og
keypti liðið á mánudegi,“ segir hún. Fé-
lagið var í miklum öldudal en þau sáu
mikil tækifæri í því að rífa það upp.
„Styrkur Birmingham lá á tveimur víg-
stöðvum: Annars vegar á félagið stór-
an stuðningsmannahóp og hins vegar
er það í stórborg.“

Henni hefur tekist að breyta
Birmingham úr miðlungsgóðu fyrstu
deildar liði, sem spilaði á hrörlegum
heimavelli og barðist ár eftir ár um að
komast upp í deild þeirra bestu, í eitt
af sterkari félagsliðum Englands.
Birmingham endaði í tólfta sæti á síð-
ustu leiktíð og nú er markið sett á Evr-
ópusæti, sem telja verður reyndar ólík-
legt að takist miðað við gengi liðsins
það sem af er vetri.

Karren, sem er gift fótboltamannin-
um knáa Paul Peschisolido, situr í
stjórnum Mothercare og Channel 4 auk
þess að reka fótboltafélag og ráða og
reka knattspyrnustjóra.

R E K S T U R  L I Ð A  Í  E N S K U  Ú R V A L S D E I L D I N N I  2 0 0 3 - ’ 0 4  
( Í  M I L L L J Ó N U M  K R Ó N A )

Hagnaður Hagnaður af Laun og
Félag fyrir skatta reglulegri starfsemi bónusar
Manchester United 3.014 5.589 8.302
Charlton Athletic 1.201 393 3.231
Arsenal 1.142 2.171 7.548
Birmingham City 609 1.560 2.501
Leicester City 570 791 2.604
Wolverhampton Wanderers 559 1.281 2.082
Newcastle United 456 2.287 4.847
Portsmouth 362 861 2.759
Southampton 321 906 2.841
Bolton Wanderers 285 593 2.356
Tottenham Hotspur -266 1.051 3.732
Fulham -280 101 3.337
Blackburn Rovers -552 -776 3.381
Aston Villa -1.150 785 3.647
Everton -1.661 -287 3.582
Manchester City -1.811 433 4.076
Middlesbrough -2.354 257 3.110
Liverpool -2.366 1.146 7.089
Leeds United -2.401 -1.056 4.005
Chelsea -9.485 -2.663 12.397
Alls -13.807 15.423 87.427

Heimild: Sky Sports Football / DeloitteTouche
Miðað við að gengi pundsins sé 108 kr.

KARREN BRADY,
FRAMKVÆMDA-

STJÓRI HJÁ
BIRMINGHAM CITY

Hefur stýrt rekstri
Birmingham frá unga
aldri með góðum ár-

angri. Hún hefur sýnt og
sannað að það er hægt
að reka knattspyrnulið
með góðum hagnaði.
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F Ó L K  Á  F E R L I

Hermann Guðmundsson, mark-
aðsstjóri Kringlunnar, segir að
það heillaráð sem hafi haft hvað
mest áhrif á líf hans og störf sé
að setja sér skrifleg markmið.
„Til þess að leggja mat á árangur
þurfa markmið að vera mælan-
leg eins og allt annað. Að skrifa
markmiðin niður hefur hjálpað
mér mikið við að ná þeim, hvort
sem þau eru persónuleg eða
starfstengd.“ Hermann ber alltaf
með sér svarta skruddu og í hana
hripar hann niður og tímasetur
öll sín markmið. Hann segist
bæði setja sér þau til langs tíma,
til að mynda um hvar hann sjái
sig eftir tíu ár, og einnig skipu-
leggi hann styttri tímabil. Þannig

skráir hann hjá sér í hvaða far-
vegi hann vilji sjá þau mál sem
hann starfar að eftir ákveðinn
tíma. Reglulega leggur hann svo
mat á árangurinn og gerir endur-
bætur á áætluninni. 

Ráðið er eitt af fjölmörgum
sem Hermann fékk frá Thomasi
Möller, fyrrum yfirmanni sínum
hjá Olís. Thomas er fullur af
fróðleik að Hermanns sögn og
kom iðulega með ráð og
skemmtileg orðatiltæki sem
nýttust í lífi og starfi. Auk þessa
ráðs lagði Thomas mikla áherslu
á forgangsröðun verkefna, sem
Hermann segir jafnframt hafa
nýst sér vel. „Það er eitt af því
sem maður þarf stöðugt að gera

ef maður ætlar að komast í gegn-
um þau verkefni sem eru á borð-
inu hjá manni.“ - hhs

B E S T A  R Á Ð I Ð

Þórarinn Jónasson eða Póri í Laxnesi eins og
hann er oftast kallaður, rekur hestaleiguna í
Laxnesi í Mosfellsdal og hefur staðið vaktina
allt frá árinu 1968. „Ég ætlaði mér fyrst að
reka hérna kántríklúbb. Hér var níu holu
golfvöllur, mini-golf, sundlaug og fleira í
þeim dúr. Ég var að vinna á
Loftleiðum á þessum
árum og Sigurður
Magnússon, þáver-
andi blaðafulltrú
Loftleiða, bað mig um
að fara með blaðamenn
frá þýska blaðinu Stern í
reiðtúr. Eftir það varð ekki
aftur snúið,“ segir Póri.

Laxnes í Mosfellsdal er hestaleiga sem
býður reiðtúra allan ársins hring. Sjálft
Nóbelsskáldið kenndi sig við bæinn og reið á
hestum um nærliggjandi sveitir. Settist svo að
í grenndinni þar sem nú er safn til minningar
um hann. Starfsemin hefur vaxið gríðarlega
hin síðustu ár og segir Póri að gestum hafi
farið fjölgandi mjög hin síðustu ár. „Núna í ár
er um 200 prósenta aukning á gestum hér á
bæinn frá því á síðasta ári. Ég held ég hafi
verið með þeim fyrstu til að selja afþrey-
ingarferðir hér á landi og þetta var erfitt í
upphafi en það gengur vel núna,“ segir hann.

Hann segir að í fyrstu hafi fólki fundist
það hálfgert glapræði að hefja starfsemi sem
þessa og á þessum stað. „Fólki fannst þetta of
langt. Þetta var allt ómalbikað þá en auðvitað
malbikað núna. Þetta eru tuttugu kílómetrar
frá miðbænum og það var bara of langt fyrir

marga. Ég sótti fólk á hótelin og fyrst um
sinn voru þetta bara ferðir að sumri til. Ég
þurfti að vinna með þessu, vann hjá Loftleið-
um og síðar Flugleiðum og kenndi svo í gagn-
fræðaskólanum í Mosfellsbæ. Núna erum við
með ferðir allar ársins hring og því nóg að

gera hjá mér,“ segir hann. 
Hlöðunni breytti Póri í
veislusal fyrir nokkru og

þar tekur hann á móti
hópum. „Það geta um
200 manns setið þarna

og þá pöntum við mat
eins og óskað er eftir, til

dæmis Grillvagninn. Þetta
verður sífellt vinsælla og sem dæmi get

ég nefnt að nokkur erlend fyrirtæki hafa
pantað salinn fyrir ráðstefnur á næsta ári.
Þessir hópar fara á hestbak að morgni, borða
svo hádegismat og svo er fundað. Vilja losna
frá hótelráðstefnuforminu og komast í nátt-
úruna því maður verður svo miklu hressari
og kátari þegar maður er í tengslum við nátt-
úruna og hestana,“ segir Póri. Þar eru einnig
haldin hvers kyns aðrar veislur, hvort sem er
afmæli eða brúðkaup. „Það er eitthvað svo
skemmtilegt að vera í svona hlöðu. Fólk er
orðið svo vant því að vera í steinsteyptum
veislusölum allan ársins hring að við bjóðum
upp á tilbreytingu.“

Hann segir að fyrst um sinn hafi það verið
erlendir ferðamenn sem fóru í skipulagða
reiðtúra. Svo hafi það breyst og núna séu Ís-
lendingar helmingur allra gesta og erlendir
ferðamenn helmingur. 

„Ég er með um hundrað hesta og við finn-
um þann rétta fyrir hvern og einn. Fólk bara
kemur og við útvegum því allan hlífðarbúnað,
hvort sem þurrt er eða væta, og svo leiðbein-
um við um val á hestunum. Reiðleiðirnar eru
þær bestu í nágrenni Reykjavíkur og það er
hægt að fara bæði stuttar leiðir og svo
dagstúra. Það er hægt að fara á hestbak
hvenær sem er ársins og það getur verið
alveg jafn skemmtilegt að fara að vetri og að
sumri. Hingað hafa komið um tíu þúsund
manns það sem af er árinu og við erum af-
skaplega ánægð með hvað það hefur fjölgað
mikið,“ segir hann. Fyrirtæki koma gjarnan
og fara í styttri reiðtúra og borða svo og
skemmta sér í hlöðunni þar sem er pallur
fyrir hljómsveit og hægt að halda alvöru
hlöðuball. Segir Póri að stemningin geti vart
orðið betri en þegar fólk kemur saman og
skemmtir sér og borðar góðan mat eftir reið-
túr dagsins. Barinn er á sínum stað í hlöðunni
og kántrístemningin engu lík.

Fræga fólkið kemur líka. „Það er gaman að
segja frá því að þegar Viggo Mortensen kom
hingað fékk hann sinn hest eins og aðrir. Við
áttuðum okkur ekki á því þegar hann kom til
baka að þarna var á ferðinni Aragorn sjálfur
úr Lord of the Rings,“ segir Póri. Björk tók
síðast upp myndband í hlöðunni og staðurinn
er vinsæll hjá fræga fólkinu. 

„Þetta er skemmtilegt starf og ég held
ótrauður áfram að gera það besta fyrir fólk
sem vill njóta þess að fara á hestbak á góðum
hestum í fallegu umhverfi,“ segir Póri í Lax-
nesi.

Hestaleigan Laxnesi
Stofnuð: 1962

Framkvæmdastjóri: Þórarinn Jónsson, f. 1944
Starfsmenn á veturna: Fjölskyldan, 5 manns

Starfsmenn á sumrin: 8 manns

Laxnes í örum vexti
Hestar og menn hafa unnið saman í Laxnesi í Mosfellsdal í hartnær fjörutíu ár.
Póri í Laxnesi hefur staðið vaktina frá fyrsta degi og gerir enn enda vill hann
hvergi annars staðar vera. Hjálmar Blöndal tók hús á Póra og fræddist um
hestaleiguna á Laxnesi sem Nóbelsskáldið kenndi sig við og bjó í nágrenni við.

BÖÐVAR ÞÓRISSON hefur verið ráðinn
framkvæmdastjóri Einstaklingsssviðs

Sjóvá. Böðvar hafði frá
árinu 1998 starfað hjá
Medcare Flögu hf., nú
síðast sem forstjóri
Medcare Gmbh í
Þýskalandi, ásamt því
að vera ábyrgur fyrir
allri sölu- og markaðs-

starfsemi utan Bandaríkjanna. Hann
starfaði áður hjá FBA og Seðlabanka Ís-
lands. Einstaklingssvið Sjóvá ber ábyrgð
á þjónustu og sölu til einstaklinga á
sviði líf- og skaðatrygginga ásamt því
sem útibú og umboðsnet félagsins og
netviðskipti tilheyra einnig sviðinu.
Böðvar, sem er 39 ára hagfræðingur, er
giftur Hrefnu Ösp Sigfinnsdóttur við-
skiptafræðingi og eiga þau 2 börn.

FRIÐJÓN RÚNAR SIGURÐSSON hefur verið
ráðinn framkvæmdastjóri Fjárfestinga-

sviðs Sjóvá. Friðjón
Rúnar starfaði áður
sem framkvæmdastjóri
Lífeyrissjóðsins Lífiðn-
ar en hann hafði starf-
að þar frá árinu 1998.
Fjárfestingar Sjóvá í
hluta- og skuldabréfum

eru á ábyrgð Fjárfestingarsviðs. Friðjón
er 37 ára viðskiptafræðingur, giftur Isól
Fanney Ómarsdóttur og eiga þau 2 börn.

GUÐRÚN ÝR GUNNARSDÓTTIR hefur verið
ráðin til Actavis sem sérstakur verkefn-

isstjóri í sameining-
arferli Actavis og
samheitalyfjastarf-
semi alþjóðlega
lyfjafyrirtækisins
Alpharma Inc., sem
Actavis keypti í
haust. Guðrún Ýr
mun leiða verkefnis-

stjórnunarteymi samþættingarferlisins
sem auk hennar er skipað Guðbjörgu
Eddu Eggertsdóttur, framkvæmdastjóra
Sölu til þriðja aðila hjá Actavis, Dough
Drysdale frá Alpharma og Jennýju
Björgvinsdóttur frá KPMG. Verkefnis-
stjórnunarteymið styður við hópstjóra
samþættingarferlisins og heldur utan
um greiningu, áætlanagerð, stöðumat,
upplýsingagjöf og eftirfylgni.
Guðrún Ýr var áður forstjóri Icepharma.
Hún er lyfjafræðingur að mennt frá Há-
skóla Íslands og með MBA-gráðu frá
BI-viðskiptaháskólanum í Ósló í Noregi.

PÓRI Í LAXNESI Hestaleigan á Laxnesi hefur verið rekin allt frá árinu 1968 og hafa um tíu þúsund manns farið á hestbak það sem af er
ári. Póri segir ekkert lát á uppbyggingunni og ætlar sér að halda áfram að bjóða upp á ferðir á góðum hestum í fallegu umhverfi.

HERMANN GUÐMUNDSSON, MARK-
AÐSSTJÓRI KRINGLUNNAR Segir það
gera gæfumuninn að setja sér skrifleg
markmið í lífinu.
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Skrifleg markmið nauðsynleg



„Simply-símarnir eru hannaðir
fyrir fólk sem vill hafa einfald-
leikann í fyrirrúmi,“ segir Gísli
Þorsteinsson, upplýsingafulltrúi
Og Vodafone. „Margir nota sím-
ann sinn eingöngu til að hringja
og senda skilaboð og eiga jafnvel

í erfiðleikum með að læra á sím-
ann þó þeir séu bara að nota
þessa tvo þætti.“ Að sögn Gísla
hefur markaðssetning og sala
Simply-símans gengið vel, en
hann var þróaður í samstarfi við
Sagem-símaframleiðandann.

Símarnir eru ódýrari og þeim
mun fylgja eitt gjald hvort sem
hringt er í GSM eða fastalínu inn-
an eða utan kerfis Og Vodafone.

Hönnunin hefur einfaldleik-
ann að leiðarljósi. Í símanum er
einfalt leiðakerfi og getur not-
andi komist í ráðadálk í öllum
valmyndum Simply-símans.
Skjárinn er stór og auðlesanlegur
og hnappaborðið aðgengilegt.
Þrír höfuðhnappar eru á hnappa-

b o r ð i n u
sem vísa
notandan-
um á upp-
hafsskjá, í
t e n g i l i ð a -
skrána og í
símtöl og
SMS. Stilli-
hnappar eru á
hlið símtækjanna
og ljós kviknar um leið og not-

andi missir af sím-
tali eða þegar skila-
boð berst. Með
þessum hætti er
hægt að láta not-
andann vita og leið-
beina honum í

gegnum þær aðgerðir sem
eru fyrir hendi. „Þetta fylgir

allt hugmyndafræðinni um
Simply-símana,“ segir Gísli.
„Einfalt alla leið.“ - jóa

MARKAÐURINN MIÐVIKUDAGUR 23. NÓVEMBER 2005 15
H É Ð A N  O G  Þ A Ð A N

Einfalt alla leið
Og Vodafone hefur hafið sölu á Simply-farsímum frá Vodafone Global Plc. Simply-
símtækin sækja nýjung sína í einfaldleikann og hafa símarnir fengið góðar viðtökur í
Bretlandi. Sala á þeim hefst á Íslandi í lok vikunnar.

GÍSLI ÞORSTEINSSON Upplýsingafulltrúi Og Vodafone með nýju Simply-símana. 

ÓGREIDDIR REIKNINGAR Á ÖÐRUM KANTINUM 
OG HAUGAR ÚTISTANDANDI HINUM MEGIN?

Það er sama sagan hjá mörgum fyrirtækjum.
Á sama tíma og umtalsverðar fjárhæðir eru útistandandi 
er verulegur fjármagnskostnaður að safnast upp annars 
staðar. Midt Factoring brúar þetta bil.

80% reikninga greidd strax
Í hvert sinn sem þú sendir frá þér reikning greiðum við 
þér stóran hluta upphæðarinnar um leið og vara er afhent. 
Að jafnaði er það hlutfall 80%. Afgangurinn er síðan 
borgaður þegar reikningur hefur verið greiddur að fullu 
til Midt Factoring. 

Hafðu samband og kynntu þér þjónustuna nánar.
Við látum peningana þína vinna fyrir þig.

Midt Factoring á Íslandi hf. var stofna› ári› 2000 og er dótturfyrirtæki Midt Factoring A/S sem er eitt stærsta og virtasta fyrirtæki í Danmörku á sínu svi›i. Suðurlandsbraut 20 -  553 6300 - www.mfi.is. 

Er ekki kominn tími til að peningarnir þínir vinni fyrir þig?
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Höfðabakki 3 | 110 Reykjavík | Sími 557-8200 | www.logoprent.is

Verðin miðast við magn 1-100 stk. Merking innifalin.
Mun meira úrval í boði. Vinsamlega hafið samband við sölumenn.

Jólagjafir fyrirtækisins
Stílhreinar jólagjafir sem allar er hægt að merkja með þínu „logo“.

Golfæfingasett m/Pútter
Verð: 3.862 kr.

Klukka m/bíl sem hreyfist
Verð: 1.195 kr.

Fjölhæfur skiptilykill
Verð: 1.295 kr.

Borðklukka m/snúningskúlu
Verð: 1.550 kr.

VODAFONE
SIMPLY-SÍM-
INN ER EIN-
FALDUR Í
HÖNNUN Þrír
höfuðtakkar
eru efst á sím-
anum sem
auðvelda
notkun hans.
Breitt er á
milli
hnapp-
anna og
skjárinn
er stór
og auð-
lesan-
legur.



Það eru ekki margar vikur síðan
að rætt var um að virkir fjárfest-
ar á markaðnum væru farnir að
fara hægar í sakirnar með hluta-
bréfakaup. Áhugi væri orðinn
mun meiri á skuldabréfum, enda
hefur ávöxtun verið að hækka á
þeim markaði. Ef allt væri eðli-
legt þá ætti hækkun stýrivaxta
Seðlabankans að leiða til minni
áhuga á hlutabréfum og meiri
áhuga á skuldabréfum.

Síðustu dagar á hlutabréfa-
markaðnum hafa svo sannarlega
afsannað þessa kenningu. Áhugi
fjárfesta á hlutabréfum er ekk-
ert að dvína, nýtt verðmat hefur
litið dagsins ljós t.d. í Íslands-
banka sem hefur hækkað gengi
hans verulega.

Mesta athygli undanfarna
daga vekja þó mikil viðskipti
stærstu hluthafa í KB banka með
bréf í bankanum. Jafnframt er
starfsmönnum gefinn kostur á
kaupum á genginu 600 sama dag
og stórir hluthafar keyra gengið
í 650. Reyndar lækkaði gengið
daginn eftir, ég minnist þess
ekki að hafa séð jafnkröftug
kauptilboð og voru í KB banka
þennan ágæta miðvikudag.

Það er í sjálfu sér góð tilfinn-
ing fyrir hinn litla fjárfesti að
stóru fjárfestarnir dragi vagn-
inn en spurningin er hvort þetta
var eðlileg markaðsmyndun í

ljósi þess sem verið hefur að
gerast undanfarnar vikur. Engar
nýjar fréttir eða upplýsingar
lágu fyrir, en væntingarnar eru
miklar.

Nýlokið er útboði Flugleiða,
markaðurinn tók þessu útboði
mjög vel, örugglega fór það fram
úr björtustu vonum þeirra FL
manna. Það er mikið lagt undir
og vonandi verður uppskeran
góð. Rekstur evrópskra flugfé-
laga hefur almennt verið að
batna og mörg hver verið með
ágætis afkomu eins og nýlegar
tölur frá Finnair bera með sér.

Risinn SAS á norræna mark-
aðnum er loks að rétta úr kútn-
um enda hefur mikil hagræðing
verið í gangi. Samstarf SAS og
FL ætlar að halda þrátt fyrir
kaup FL manna á Sterling, þetta
hlýtur að vera mikilvægt fyrir
FL hópinn. Fjárfestingageta FL
er veruleg og fróðlegt verður að
sjá í hvaða farveg henni verður
beint, félagið er þegar orðið

nokkuð stór fjárfestir í Straumi/
Burðarás og Íslandsbanka.

Það eru hins vegar ekki allir
fréttir góðar af hlutabréfamark-
aðnum, uppgjör SÍF vekur til að
mynda enga hrifningu hjá fjár-
festum þótt greina megi smáveg-
is rekstrarbata. Það eru ekki
nema 8 mánuðir síðan KB banki
stóð fyrir miklu útboði á hluta-
bréfum í SÍF, þær áætlanir sem
þar voru kynntar hafa því miður
ekki staðist. Gengi bréfa í félag-
inu hefur lækkað nokkuð og
áhugi fjárfesta er afar takmark-
aður. En vonandi hressist Eyjólf-
ur.

Hlutabréfavísitalan í Kaup-
höllinni náði nýjum hæðum 17.
nóvember. Uppgjör Bakkavarar
var glæsilegt – mjög gott
greiðslustreymi. Átökunum um
Íslandsbanka er ekki lokið,
reikna má með að
Straumur/Burðarás vilji klára
það mál fyrir áramót.

Ýmsir hafa verið nefndir sem
hugsanlegir kaupendur, pakkinn
er stór og eigið fé verður að vera
nokkuð þegar um slík kaup er að
ræða. Kaupin á hlutabréfunum í
Íslandsbanka, sem gætu verið
ríflega fjórðungur bankans,
gæti sett af stað umtalsverða
sölu á öðrum eignum. Það er líf-
legur hlutabréfamarkaður fram-
undan.
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Góðærið hefur ýmsar neikvæðar hliðarverkanir:

Nýgræðingurinn að
kafna
Hafliði Helgason 

Styrkur krónunnar hefur ýmsar alvarlegar hliðarverkanir fyrir
framtíð athafnalífs hér á landi. 

Enda þótt það hljómi kaldranalega getur það ástand sem nú
varir haft ákveðna hagræðingu í för með sér sem felst í því að
fyrirtæki sem eiga tæpast möguleika á að lifa til langframa fá
náðarhöggið vegna sterkrar krónu. Vari ástandið lengi leiðir það
hins vegar til þess að lífvænleg fyrirtæki leggja upp laupana, þrátt
fyrir mikla hagræðingu í rekstri

Það sem er enn verra er að við núverandi aðstæður í hagkerfinu
á nýgræðingur á akri viðskiptalífsins afar erfitt uppdráttar. Sam-
tök iðnaðarins efndu til morgunverðarfundar í síðustu viku þar
sem staða hátækniiðnaðar var rædd. Sú mynd sem þar var dregin
upp er ekki sérlega björt. Margar verulega góðar viðskiptahug-
myndir hafa kviknað á undanförnum árum og margir frumkvöðlar
hafa með fádæma einbeitni og dugnaði komið fyrirtækjum á legg
þrátt fyrir erfið ytri skilyrði. Úthaldið
er ekki endalaust og þolinmótt fé skort-
ir til að hlú að nauðsynlegri nýsköpun í
atvinnulífinu.

Á síðustu áratugum hafa orðið til öfl-
ug frumkvöðlafyrirtæki sem þrátt fyrir
sterkan gjaldmiðil hafa náð að skila
góðri afkomu. Nægir þar að nefna fyrir-
tæki eins og Actavis, Marel og Össur
sem öll eru komin á legg og hafa sannað
sig í alþjóðlegum viðskiptum. Eðlilegt
er fyrir þá sem láta sig framtíðarhag-
vöxt varða hvar séu næstu Actavis,
Marel og Össur. Vísir að slíkum fyrir-
tækjum er þegar til, en mörg þeirra eiga
nú um stundir afar erfitt uppdráttar. 

Lausnir þessara fyrirtækja þurfa
hvorki að vera flóknar né dýrar. Opin-
ber sjóður er ekki sú lausn sem líklegust
er til þess að leysa vandann og byggja
upp til framtíðar. Almennar aðgerðir
sem nýtast jafnt yfir hópinn eru líklegri
til þess að skila meiru og að hafrar skilj-
ist frá sauðum snemma í ferlinu. Þar
gæti verið um að ræða skattalegar íviln-
anir bæði fyrir fyrirtækin sjálf og fyrir
fjárfesta sem kjósa að setja þolinmótt fé
inn í fyrirtæki sem eru að stíga sín
fyrstu spor. 

Annað sem þarf að huga að er sá grunnur sem slík starfsemi
hvílir á. Menntun og rannsóknir eru lykilatriði þess að nýir hlutir
verði til. Efla þarf grunnrannsóknir í háskólum, en auk þess þarf að
tryggja rannsóknarfé til fyrirtækjanna sjálfra. Hið fyrrnefnda er
til þess fallið að efla þekkingarstigið í háskólum sem styður við at-
vinnulífið, en hið síðara tryggir að hluti rannsóknarfjár fari til
verkefna sem eru á góðri leið með að verða að söluvöru. 

Þær áhyggjur sem Samtök iðnaðarins hafa af nýsköpun í landinu
eru ekki ástæðulausar. Innlendur kostnaður er að sliga mörg fyrir-
tæki sem undir eðlilegum kringumstæðum ættu bjarta framtíð í ís-
lensku atvinnulífi. Slík sóun á hugviti, menntun og frumkvöðlaorku
mun koma í bakið á okkur. Núverandi hagvaxtarskeið má ekki
verða til þess að efnileg fyrirtæki deyi drottni sínum, án þess að
reynt sé að spyrna við fótum.

Stormtech, 
göngubakpoki.

Stormtech, 
microfleece peysa.

Rosendahl, 
vatnskarafla, tvö glös.

Isosteel, hitabrúsi.

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

Við höfum áralanga reynslu af sölu á 
jólagjöfum til fyrirtækja og stofnana. 
Hafðu samband og athugaðu hvað við 
getum gert fyrir þig. Erum með fjölbreytt 
úrval gjafa frá þekktum framleiðendum.
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Ilmandi kínverskir farsímar 
Fortune | Stærsti PC-framleiðandi Kína, Lenovo, sem
jafnframt er sjötti stærsti farsímaframleiðandi

landsins, setti nýverið á markað
ilmandi farsíma. Í hvert sinn sem

kveikt er á símanum sprautast úr litlu hólfi í sím-
anum örlítið af uppáhaldsilmi eigandans. Nýjungin
hefur mælst sérstaklega vel fyrir í minni borgum
Kína þar sem vestrænar snyrtivörur eru að skapa
sér sess hjá miðstéttarkonum. Ólíklegt er að sím-
inn fari í sölu á heimsvísu þar sem vinsældir hans
hafa verið minni í heimsborgunum Peking og
Shanghai. Þykir það gefa vísbendingar um hvernig
heimsborgarar annarra landa munu taka honum.
Lenovo setti jafnframt nýja ThinkPad-tölvu á
markaðinn fyrir skemmstu sem hlaut mikið lof. 

Vestrænir tölvu- og farsímaframleiðendur mega
búast við harðri samkeppni frá Kína á næstunni ef
marka má viðtökur á vörum Lenovo. Sérstaklega
er horft til þess þegar Lenovo sameinar krafta far-
síma- og tölvutækni sína í smartsíma fyrir kín-

verska neytendur sem margir hverjir eiga hvorugt
nú.

Eftirleikur óeirðanna
The Economist | Frakkland er nú að rétta úr sér eftir
óeirðirnar sem geisuðu þar nýlega. Ýmsar hug-
myndir eru uppi um næstu skref sem verði að taka

til að vinna á því sam-
félagsmeini sem olli
óeirðunum. Thierry

Breton, fjármálaráðherra Frakklands, hefur kynnt
hugmyndir um að auka efnahagsumsvif í úthverf-
um. Fyrirtækjum eru nú í auknum mæli boðnir ýms-
ir hvatar til að byggja upp starfsemi sína í ákveðn-
um hverfum. Eru þeim boðnar skattaívilnanir í
skiptum fyrir að ráða til starfa fólk úr hverfunum til
vinnu. Annað sem verður gert er að bjóða fjórtán
ára unglingum þessara hverfa starfsþjálfun til að
hindra að þeir flosni upp úr skóla.

Jacques Chirac, forseti Frakklands, hefur brýnt
fyrir löndum sínum að nauðsynlegt sé að viður-
kenna fjölbreytni fransks samfélags. Fyrirtæki,
verkalýðsfélög, stjórnmálaflokkar og fjölmiðlar
eigi að endurspegla samfélagið eins og það er í dag. 

U M  V Í Ð A  V E R Ö L D

Lausnir þessara
fyrirtækja þurfa

hvorki að vera flókn-
ar né dýrar. Opinber

sjóður er ekki sú
lausn sem líklegust
er til þess að leysa
vandann og byggja

upp til framtíðar. Al-
mennar aðgerðir

sem nýtast jafnt yfir
hópinn eru líklegri

til þess að skila
meiru og að hafrar
skiljist frá sauðum

snemma í ferlinu. 

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

Jafet S. 
Ólafsson,

framkvæmdastjóri
Verðbréfastofunnar

hf.

O R Ð  Í  B E L G
Sögurnar... tölurnar... fólkið...

Líflegur hlutabréfamarkaður

Það eru hins vegar ekki allir fréttir góðar af hlutabréfamarkaðnum, uppgjör SÍF
vekur til að mynda enga hrifningu hjá fjárfestum þótt greina megi smávegis
rekstrarbata. Það eru ekki nema 8 mánuðir síðan KB banki stóð fyrir miklu út-
boði á hlutabréfum í SÍF, þær áætlanir sem þar voru kynntar hafa því miður
ekki staðist. Gengi bréfa í félaginu hefur lækkað nokkuð og áhugi fjárfesta er
afar takmarkaður. En vonandi hressist Eyjólfur.
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Viðskiptahallinn er eitt skýrasta
merki um þenslu og einkaneysl-
una. Greining Íslandsbanka fjall-
ar um hallann á vöruskiptum við
útlönd. „Útlit er fyrir að halli á
vöruskiptum í október hafi
verið á bilinu 6-8 ma.kr., sem er
töluvert minni halli en undan-
farna mánuði. Innflutningur
minnkaði til muna milli mánaða,
en á móti kemur að líkur eru á að
útflutningur sjávarafurða hafi
verið með rýrara móti, bæði
vegna minna verðmætis sjávar-
afla og birgðasöfnunar.“ 

„Talsverður samdráttur varð í

botnfiskafla í október ef miðað
er við fyrra ár, og miklu munar
einnig um kolmunnaafla, sem
var óverulegur í ár en töluverður
í fyrra. Síldarafli jókst raunar
um rúmlega 14% að aflaverð-
mæti milli ára, en nokkuð treg-
lega hefur reynst að selja síldina
og bíður hluti hennar enn út-
flutnings í frystigeymslum. Í
heild dróst aflaverðmæti saman
um tæp 14% miðað við sama
mánuð fyrra árs á föstu verðlagi.
Lítils háttar samdráttur afla-

verðmætis varð einnig í septem-
ber frá fyrra ári, auk þess sem
gengisþróun hefur vegið upp
hækkun heimsmarkaðsverðs
sjávarafurða síðustu 12 mánuði.
Því bendir flest til þess að tölu-
verður samdráttur verði í verð-
mæti útfluttra sjávarafurða í

október ef miðað er við sama
mánuð 2004. Einnig heldur hátt
gengi aftur af aukningu í útflutn-
ingsverðmæti iðnaðarvara.“

„Innflutningur í mánuðinum
var u.þ.b. 21,5 ma.kr. samkvæmt
bráðabirgðatölum frá fjármála-
ráðuneyti. Er það töluverður

samdráttur frá fyrri mánuði og
helsta skýringin mun vera minni
innflutningur eldsneytis. Samt
sem áður verður vöruskiptahalli
umtalsverður, þótt met síðustu
mánaða í þeim efnum verði ekki
slegin að sinni. Áfram mun svo
verða töluverður halli á vöru-
skiptum við útlönd, a.m.k. meðan
gengi krónu helst jafn hátt og nú
er raunin,“ segir Greining Ís-
landsbanka.

Hallinn minnkar en er enn umtalsverður

Þeir lengi
lengi lifi
Staðan á markaðnum þessa dag-
ana er sú að það eru nokkrir
playerar sem halda þessu öllu
uppi. Bakkabræður með Exista,
Hannes og Jón Ásgeir með FL
Group, Karl Werners með
Milestone, Bjöggarnir og Baugur
eru stóru hreyfiöflin á markaðn-
um.

Þessir aðilar hafa orðið gríð-
arlega hagsmuni af því að hluta-
bréfaverðið sé í sæmilegu lagi.
Það nægir mér. Ég er því
óhræddur ennþá inni á markaðn-
um og veit að þessir aðilar vaka
yfir velferð minni á hverju sem
dynur.

Maður verður bara að vona að
þeir lifi sem lengst, því þeir eru
allir stórir inni á markaðnum og
enginn þeirra á leiðinni að inn-
leysa, enda hvert ættu þeir svo
sem að fara eða hver ætti að
kaupa. Þeir geta ekki selt neinum
nema hver öðrum eða einhverj-
um útlendingum. 

Fyrir utan almennan velvilja
sem felst í óskinni um langlífi
bætast við hreinir hagsmunir.
Þetta eru allt strákar á mínum
aldri og ég hef einsett mér að
hafa það gott í ellinni. Það versta
sem gæti hent er að önnur kyn-
slóð tæki við þessu. Þá fer allt á
hreyfingu og þá hverfur þessi dá-
samlegi stöðugleiki úr þessu öllu. 

Fyrir mig er þetta ástand eins
og best verður á kosið. Stóru fjár-
festingarfélögin verða að skila
viðunandi arðsemi af starfsemi
sinni. Þetta þýðir að þau selja
ekki hluti sína nema að markað-
urinn sé þeim mun sterkari og
taki vel við. Það mun enginn
rugga bátnum á næstunni. Hags-
munirnir eru einfaldlega of mikl-
ir. Eina sem maður sér hreyfast
er hlutur Straums í Íslandsbanka.
Hvað sem tautar og raular í því
máli þá er Jón Ásgeir líklegasti
kaupandinn, enda þótt margir séu
á því að Bjöggarnir vilji ekki
selja honum. Ég held þeir geri
það samt. Þeir eru mjög praktísk-
ir menn og á endanum ræður það
ákvörðuninni, hvað sem öðrum
löngunum þeirra líður.

Svo er ég ekki í vafa um að ný
hrina skuldabréfaútboða fer af
stað þegar Seðlabankinn hækkar
vextina fyrir jólin. Þá styrkist
krónan og lífið verður áfram dá-
samlegt.

Spákaupmaðurinn á horninu

S P Á K A U P M A Ð U R I N N

Þ J Ó Ð A R B Ú S K A P U R I N N

Innflutningur í mánuðinum var u.þ.b. 21,5 ma.kr. samkvæmt bráðabirgðatölum
frá fjármálaráðuneyti. Er það töluverður samdráttur frá fyrri mánuði og helsta
skýringin mun vera minni innflutningur eldsneytis. Samt sem áður verður vöru-
skiptahalli umtalsverður, þótt met síðustu mánaða í þeim efnum verði ekki
slegin að sinni.

AUGL†SINGASÍMI

550 5000
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Þórdís J. Sigurðardóttir er
eina konan sem gegnir
stjórnarformennsku í fyrir-
tæki í Kauphöll Íslands.
Fyrirtækið er Dagsbrún,
móðurfélag Og Fjarskipta og
365 miðla sem meðal annars
gefa út Markaðinn. 

Hún er alin upp í Stykkis-
hólmi en fór síðan suður í
menntaskóla og síðan í há-
skóla. „Ég byrjaði í lögfræði
en fann mig ekki þar,“ segir
Þórdís. Stjórnmálafræðin
varð ofan á og síðan félags-
fræði eftir störf hjá Rann-
sóknarstofnun menntamála.

Síðan lá leiðin til Brussel.
„Ég ætlaði í doktorsnám í fé-
lagsfræði, en fann ekki nógu
spennandi verkefni, þannig
að ég fór í MBA-nám. Það
var ekki aftur snúið eftir
það.“

STJÓRN EJS VAR 
VENDIPUNKTUR
Þórdís segist alltaf hafa haft
mikinn áhuga á samfélags-
málum, fólki og stjórnmál-
um. Viðskiptin eru ekki
langt þar frá. „Fyrirtæki eru
eins og samfélag. Maður
getur skoðað menningu í fyr-
irtæki rétt eins og menningu
í löndum. Ég hef áhuga á öllu
sem lýtur að stjórnun og að
skapa eitthvað.“

Þórdís vann hjá EJS og
fór síðan til Háskólans í
Reykjavík. „Þetta var rétt að
byrja þegar ég kom þangað.
Það var gríðarlega spenn-
andi verkefni að koma að því
að móta MBA-námið. Frá-
bær reynsla og skilur eftir
sig mikil og góð tengsl.“

Þegar Þórdís hætti hjá
EJS var hún beðinn um að
setjast í stjórn fyrirtækisins
og ári síðar varð hún stjórn-
arformaður. „Það var ákveð-
inn vendipunktur fyrir mig. Það er upphafið
að því að ég kem að stjórnum fyrirtækja.“

Þórdís hætti hjá HR og sinnti ráðgjöf og
kynntist í gegnum hana Og fjarskiptum og
365. „Mér finnst þetta ótrúlega
spennandi félag. Kraft-
urinn og það sem er
að gerast ótrúlega
áhugavert. Ég sá
það reyndar ekki
fyrir mér að ég ætti
eftir að verða stjórn-
arformaður fyrirtæk-
isins,“ segir hún og brosir. 

Þórdís var ráðin til Baugs í
kjölfar ráðgjafarverkefnisins sem fram-
kvæmdastjóri Norðurlandafjárfestinga fé-
lagsins og er stjórnarformaður Dagsbrúnar í
krafti eignarhlutar Baugs í félaginu.

Þórdís segir mörg spennandi tækifæri
liggja í félaginu. „Það er svo stutt síðan við
byrjuðum að nota farsíma og hann er á þeim
tíma orðinn svo stór hluti af lífi okkar.“

MARGVÍSLEGIR ÚTRÁSARMÖGULEIKAR
Hún segir að eitt af því sem sé spennandi í
fjarskiptafyrirtækinu sé samstarfið við er-
lenda félagið Vodafone. „Við erum að sjá
núna hluti eins og Blackberry, Vodafone live
og Vodafone world. Við eigum eftir að sjá

miklu meira af slíku samstarfi en áður.“ 
Hún segir einkavæðingu Símans jákvætt

skref og þar sé á ferð verðugur
keppinautur sem gaman sé að

keppa við á jafnréttis-
grundvelli.

Íslensk fyrir-
tæki hafa sótt
til útlanda í
leit að fleiri
t æ k i f æ r u m .

„Eitt af því sem
er spennandi fyrir

Dagsbrún er að við
getum farið í útrás á svo

mörgum sviðum. Ekki bara með
símahlutann, heldur einnig fjöl-
miðlana, Saga film og jafnvel
prentun. Enda þótt það sé sam-
þætting á milli fyrirtækjanna eru
þetta líka sjálfstæðar einingar
sem geta farið sjálfstætt í útrás.“

Þórdís segir fyrirtækið hafa
breytt landslagi á fjölmiðlamark-
aði. „Fyrst með Fréttablaðinu og
svo núna með NFS. Fréttablaðið
er nýtt fyrirbæri og hefur náð
gríðarlegum árangri. Við mótum
landslagið og það er alltaf gaman að taka þátt
í því að móta nýja hluti. Við teljum að með

þessu höfum við margt fram að
færa erlendis og við höfum mark-
visst verið að skoða ákveðin mál
þar, fyrst og fremst í blaðhlutan-
um.“

FRUMKVÖÐLASTEMNINGIN MIKIL-
VÆG
Þórdís segir sífellt verið að leita
nýjunga í fyrirtækjunum. „Ég hef
oft heyrt gagnrýni á 365 miðla að
alltaf sé verið að koma með eitt-
hvað nýtt. Mér finnst mikilvægt
að viðhalda þessum frum-
kvöðlaanda. Við erum óhrædd við
að prófa nýja hluti, en við erum
líka óhrædd við að taka þá til baka
ef þeir ganga ekki.“

Dagsbrún keypti Saga film og
Þórdís segist einnig sjá mikil
tækifæri í því félagi. Samkeppn-
isstofnun setti ákveðin skilyrði
fyrir kaupunum. „Þau skilyrði
hafa engin áhrif á okkur, því
markmið okkar með kaupunum
lutu ekki að því sem Samkeppnis-
stofnun úrskurðaði um.“ Saga
film hefur verið brautryðjandi á
ýmsum sviðum og unnið verkefni
fyrir erlend kvikmyndafyrirtæki.
Þórdís segir að með því að styrkja
og efla Saga film opnist tækifæri
til þess að takast á við stærri og
viðameiri verkefni sem fyrirtæk-
ið hafi haft takmarkaða mögu-
leika til að ráðast í áður. „Við
erum strax farin að sjá árangur af
því að hafa sett hluta af starfsemi
Stöðvar 2 inn í Saga film.“

MÁ EKKI KÆFA EINKAFRAMTAKIÐ
Fyrirtækin sem heyra undir
Dagsbrún starfa í umhverfi sem
tekur hröðum breytingum. Sam-
keppni er við ýmist fyrirtæki og
Þórdís er ekki jafn hrifin af henni
allri. „Það er fáránlegt að ríkið
sjái þörf í því að halda uppi þess-
ari starfsemi í fjölmiðlum. Ríkið
er á fullum krafti á auglýsinga-
markaði og með hlutafélagavæð-

ingu fær það aukna fjármuni. Maður spyr sig
hvert sé hlutverkið. Við erum að leggja mik-

inn metnað í okkar fjöl-
miðla og ríkisfjölmiðill-
inn má ekki verða
þannig að einkaframtak-
ið sé kæft. Þetta er ekki
eðlilegt samkeppnisum-
hverfi.“

Dagsbrún er ekki eina
verkefni Þórdísar. Hún
situr fyrir Baug í stjórn-
um félaga á Norðurlönd-
unum. Því fylgja ferða-
lög og fjarvistir frá
heimili. Hún segist
reyna að hafa ferðirnar
stuttar. „Þetta hefur
gengið ótrúlega vel upp.
Með samstilltu átaki er
þetta alveg hægt.“ Hún
segir starfið gefandi og
skemmtilegt og það
hjálpi við að hafa orku
fyrir annað. Fjölskyldan
reynir að fara saman á
skíði og svo á Þórdís

sumarbústað með bróður
sínum rétt við Geysi í Haukadal. „Það er ofsa
gaman hjá okkur þegar við förum þangað.“

Hádegisverður
fyrir tvo á Vox

Hádegishlaðborð

Drykkir
Pepsi Max

Vatn
Kaffi

Alls krónur 5.960
▲

H Á D E G I S V E R Ð U R I N N

Með Þórdísi J.
Sigurðardóttur

framkvæmdastjóra hjá Baugi

Þar sem góð-
mennskan ríkir ein
Aðdáendur peninga og gróða
hljóta að gleðjast mjög um þess-
ar mundir. Úrvalsvísitalan hefur
nú loksins rofið fimm þúsund
stiga múrinn. Hækkanirnar á
markaði eiga sér mjög eðlilegar
skýringar og eru fullkomlega
eðlilegar og í raun hóflegar ef
litið er til þeirrar gríðarlegu
verðmætasköpunar sem á sér
stað í bönkum og fjármálafyrir-
tækjum landsins um þessar
mundir. 

Margir vinir Aurasálarinnar í
bönkunum eru þess fullvissir að
þess sé ekki langt að bíða að Úr-
valsvísitalan rjúfi hundrað þús-
und stiga múrinn. Þegar það ger-
ist verða Íslendingar orðnir svo
ríkir að enginn þarf lengur að
vinna. Þess í stað munu menn
skiptast á hlutabréfum og sinna
stjórnarsetu í hinum ýmsu fjár-
festingarfélögum.

Til þess að Úrvalsvísitalan nái
hundrað þúsund stiga múrnum
er nauðsynlegt að áframhald
verði á þeirri skynsamlegu þró-
un sem átt hefur sér stað í ís-
lensku athafnalífi. Besta dæmið
er vitaskuld hin stórkostlega
uppfinning að breyta öllum
fyrirtækjum úr framleiðslu- og
þjónustufyrirtækjum í fjárfest-
ingarfyrirtæki. Eimskipi var
breytt í Burðarás og varð um-
svifalaust mjög verðmætt. Hið
sama má segja um Flugleiðir
sem breyttust í FL Group og í
ljós kom að starfsemi bókhalds-
deildarinnar skilaði miklu meiri
verðmætum en allt þetta flug
sem fávísir menn héldu að rekst-
urinn gengi út á. 

Ó nei. Það græðir enginn lengur
á því að framleiða vörur eða
selja þjónustu enda gerir það
ekki nokkur heilvita maður í
dag. Til hvers að græða milljarð
á ári í rekstri flugfélags ef hægt
er að græða tíu milljarða á ári
með hlutabréfakaupum? Það
eina sem Aurasálin á erfitt með
að skilja er af hverju FL Group
hættir ekki þessu flugbrölti sínu
og einbeitir sér algjörlega að því
að kaupa og selja hlutabréf. 

Niðurstaðan hlýtur að vera sú að
ákveðin góðmennska ráði þess-
um ákvörðunum í FL Group.
Þrátt fyrir að flugið sé algjör
aukabúgrein hjá félaginu hafa
stjórnin og forstjórinn greini-
lega ákveðið af gæsku sinni og
miskunnsemi að bjóða okkur Ís-
lendingum að eiga möguleika á
að fljúga á milli landa þótt aug-
ljóst sé að nánast enginn ávinn-
ingur sé af því fyrir félagið
sjálft.

Annað dæmi um góðmennsku er
Baugur Group. Fyrirtækið
græðir tugi milljarða á því að
kaupa búðir í útlöndum en tapar
stórkostlega á rekstri búða sinna
á Íslandi. Það væri nær að láta
stjórnendur fyrirtækisins fá
fálkaorðu og ríkisstyrki fyrir að
halda úti verslunum sínum á Ís-
landi í stað þess að leggja þá í
einelti, greyið mennina.

A U R A S Á L I N

Þórdís J. Sigurðardóttir
Starf: Framkvæmdastjóri Norrænna 

fjárfestinga Baugs
Fæðingardagur: 2. febrúar 1968

Maki: Kristján Vigfússon
Börn: Jökull f. 1986, Svanhildur, f.1993, 

Vigdís, f. 1998

ÚTRÁS Á MÖRGUM SVIÐUM Þórdís J. Sigurðardóttir, stjórnarformarðu Dagsbrúnar, segir að
þótt samþætting sé á milli dótturfélaganna geti hvert þeirra um sig farið í útrás. 
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Fyrirtæki eru eins og samfélög
Þórdís J. Sigurðardóttir var kosin stjórnarformaður Dagsbrúnar og er þar með eina konan sem er
stjórnarformaður í skráðu félagi í Kauphöllinni. Dagsbrún setur markið hátt og skoðar útrás allra
þátta starfseminnar. Hafliði Helgason ræddi við Þórdísi um umhverfi fyrirtækisins og framtíðina.
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BlackBerry® frá Vodafone 

BlackBerry® frá Vodafone er fremsta þráðlausa samskiptatækið í dag og gerir 
notendum mögulegt að vera í stöðugum samskiptum við viðskiptavini og 
samstarfsmenn. Auk þess að vera GSM sími veitir BlackBerry frá Vodafone 
notendum aðgang að tölvupósti, dagbók, tengiliðalista og Vefnum, allt í rauntíma. 

Með BlackBerry frá Vodafone er hægt að gera flest það sem þú gerir á 
skrifstofunni, óháð stað og stund.

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

» BlackBerry frá Vodaone er alltaf  
 tengdur og tölvupóstur berst og er  
 sendur samstundis

» Stór skjár sem hentar vel við að skoða  
 viðhengi

» Aldrei þarf að uppfæra upplýsingar á  
 milli farsímans og tölvunnar
 

» BlackBerry frá Vodafone uppfyllir  
 ítrustu öryggisstaðla

» BlackBerry frá Vodafone er   
 einstaklega vel hannaður fyrir  
 kerfisumsjón

 

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

Tryggðu framgang fyrirtækisins með því að huga 

að öllum þáttum í rekstri þess. Vátryggingar eru 

nauðsynlegur þáttur í rekstri og er mikilvægt að 

rekstraraðilar geri sér grein fyrir þeirri áhættu sem 

þeir geta staðið frammi fyrir og skyldum sem þeir 

þurfa að uppfylla. VÍS býður fyrirtækjum og ein- 

staklingum með atvinnurekstur vátryggingavernd 

sem löguð er að þörfum hvers atvinnurekanda.

Atvinnutryggingar VÍS 

Vátryggingafélag Íslands hf.  ·  Ármúla 3  ·  108 Reykjavík  ·  Sími 560 5060  ·  www.vis.is

Tryggðu alla þætti 
 fyrirtækisins!
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Lýsing stóð fyrir morgunverðar-
fundi á dögunum undir yfir-
skriftinni „Hvað er að gerast
með gengi íslensku krónunnar?“.
Fyrir svörum sat Steingrímur
Arnar Finnsson, hagfræðingur
hjá Greiningardeild KB banka,
sem staðfesti meðal annars þá
skoðun margra fundarmanna að
krónan væri allt of sterk um
þessar mundir og að það væri
viðbúið að hún myndi leita jafn-
vægis á ný. 

Hjörleifur Valsson fiðluleikari

lék nokkra ljúfa tóna fyrir fund-
argesti til að vekja athygli á
styrktartónleikum sem haldnir
verða 29. og 30. nóvember í
Grafarvogskirkju. Miðaverð á
tónleikana er 2000 krónur og mun
aðgangseyrir renna óskertur til
þess að reisa viðbyggingu við
húsnæði BUGL. Lýsing mun taka
að sér að greiða listamönnunum,
húsaleigu og leigu á hljóðkerfi,
auk annars tilfallandi kostnaðar.
Forsala aðgöngumiða er í versl-
unum Skífunnar og á midi.is.

Spáð í gengi krónunnar
Tilraun gerð til að svæfa krónuna á 

morgunverðarfundi Lýsingar.

KRÓNAN SVÆFÐ Hjörleifur Valsson fiðluleikari lék nokkra ljúfa tóna eftir Vivaldi á
morgunverðarfundi sem Lýsing efndi til um stöðu íslensku krónunnar. Hent var á lofti að
leikur Hjörleifs hefði verið tilraun til að svæfa krónuna.

Hópurinn Landkrabbarnir úr
Smáraskóla sigraði í keppni
um að leysa þrautir með vör-
um frá Lego um síðustu helgi.
Samtök iðnaðarins, Verk-
fræðideild HÍ, Marel og
Barnasmiðjan eru bakhjarlar
keppninnar. Um 200 börn í
tuttugu liðum hafa á undan-
förnum tveimur mánuðum
forritað og sett saman vél-

menni úr Lego-kubbum. 
Keppnin er hluti af alþjóð-

legri keppni sem heitir „First
Lego League“ og er haldin af
samtökunum FLL á Íslandi.
Samtökin voru stofnuð fyrr á
þessu ári og beita sér fyrir því
að gera raunvísindi áhugaverð
og skemmtileg fyrir börn og
unglinga með sterkum tengsl-
um við atvinnulífið.

Landkrabbarnir Lego-meistarar
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Atvinnuleitin hefst hér!

– stærsti fjölmiðillinn!

Hvort sem þú ert einstaklingur í atvinnuleit eða 

stjórnandi að leita að góðum starfskrafti er allt – atvinna 

lausnin fyrir þig. allt – atvinna er dreift með 

Fréttablaðinu inn á 95 þúsund heimili alla sunnudaga.

 

Yfir 150.000 lesendur

ERLA VIGNISDÓTTIR OG GUÐRÚN
ÞÓRISDÓTTIR TAKA VIÐ „BLUE DI-
AMOND DEDICATION AWARD“ FYRIR
HÖND ICELAND EXCURSIONS ALLRA-
HANDA – GRAY LINE ICELAND. Iceland
Excursions Allrahanda – Gray Line Iceland
hlaut verðlaun á ársfundi Gray Line World-
wide sem haldinn var í Vancover í Kanada
nýlega. Verðlaunin eru veitt fyrir framúrskar-
andi kynningu á árinu þar sem lögð er
áhersla á metnaðarfull markmið samtak-
anna. Gray Line Worldwide er stærstu sam-
tök í heiminum á sviði skoðunar- og pakka-
ferða en meðlimir eru um 150 fyrirtæki
sem þjónusta yfir 25 milljónir ferðamanna
á ári. 

Nýtt ráðgjafar-
fyrirtæki hefur
starfsemi
Nýtt ráðgjafarfyrirtæki er að
hefja starfsemi undir nafninu
INVESTIS ehf. Fyrirtækið mun
sérhæfa sig í fyrirtækjamiðlun,
ráðgjöf henni tengdri og ráðgjöf í
virðisstjórnun sem miðar að því
að auka verðmæti fyrirtækja.
INVESTIS hyggst einnig eiga
frumkvæði að og taka að sér
gangsetningu þróunarverkefna,
gerð viðskiptaáætlana og umsjón
með fjármögnun fyrirtækja og
verkefna.

Stofnendur INVESTIS eru
Haukur Þór Hauksson rekstrar-
hagfræðingur, Sigurbjörn Magn-
ússon, hrl. og löggiltur fasteigna-
og fyrirtækjasali, Gunnar Jó-
hann Birgisson hrl. og Jóhannes
Rúnar Jóhannsson hrl.

Verðlaun fyrir
kröfukaup
Á aðalfundi International Factor-
ing Group sem haldinn var í
Lissabon í október síðastliðnum
var Íslandsbanka veitt viður-
kenning fyrir mikla söluaukn-
ingu í kröfukaupum. IF Group
eru alþjóðleg samtök aðila sem
stunda kröfukaup og að samtök-
unum standa 60 aðilar frá 46
löndum. Erlend kröfukaup hafa á
síðustu árum orðið vinsæll kost-
ur þeirra sem stunda viðskipti
milli landa og jukust kröfukaup á
heimsvísu um 43 prósent á milli
áranna 2003 og 2004. Íslands-
banki hefur um skeið boðið við-
skiptamönnum sínum að selja er-
lendar viðskiptakröfur með
kröfutryggingu en í því felst
fjármögnun á viðskiptakröfum,
innheimta þeirra og tryggingar. 

BJARNI ÁR-
MANNSSON,
FORSTJÓRI ÍS-
LANDSBANKA
Íslandsbanki
hefur hlotið
viðurkenningu
fyrir mikla sölu-
aukningu í
kröfukaupum.



Útibú Kepler Equities á Spáni,
sem er verðbréfafyrirtæki í eigu
Landsbankans, fékk verðlaun
StarMine fyrir traustar og góðar
ráðleggingar fyrir fjárfesta.
StarMine er óháður aðili sem
veitir verðlaun fyrir greiningar á
fyrirtækjum á afmörkuðu svæði.
Fékk Kepler viðurkenninguna
fyrir greiningu á litlum og
meðalstórum fyrirtækjum á
Spáni.

Jaime Espinosa, forstöðumað-
ur Kepler á Spáni, sagði þetta
mikla viðurkenningu fyrir hans
starfsfólk. Að mati StarMine
væri Kepler með betri og ná-
kvæmari greiningar en mörg af
stærri fjármálafyrirtækjum
Spánar. Það hefði sérhæft sig í
greiningu á litlum og meðalstór-
um fyrirtækjum og væri greini-
lega að ná árangri í þeim efnum
miðað við þetta.

StarMine verðlaunar árlega
fjármálafyrirtæki fyrir greining-
ar á markaðnum. Samkvæmt
heimasíðu félagsins var KB

banki í sjötta sæti í ár á lista yfir
bestu greiningar á félögum í
norsku kauphöllinni. – bg
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Innanlandsflutningar eru okkar fag.
Flytjum hvað sem er, hvert sem er, hvenær sem er.

Tökum ekkert aukagjald.
Vatnagarðar 6 Reykjavík Sími: 581 3030

www.adalflutningar.is

Vatnagarðar 6 • Reykjavík • Sími: 5813030

“Námskeiðið er gott.  Ég veit núna
hvernig ég á að fara að til að auka
lestrarhraðann enn meir og hvernig á að
vinna.”

Ester Ólafsdóttir, Tónlistarkennari

“Námið er mjög markvisst og ýtir skemmtilega við
gömlu heilasellunum.”

Sigurður Jónsson, 59 ára afgreiðslumaður.

"... Þátttaka á hraðlestrarnámskeiði gjörbreytti möguleikum mínum til
að takast á við ný verkefni". 

Sigurður Sveinsson, viðskiptafræðingur

Ætlar
skatturinn 
sér spón úr 
þínum aski?
Viltu veita starfsmönnum þínum tækifæri til að

marka þínu fyrirtæki 
varanlega sérstöðu í vaxandi samkeppni?

Þriggja vikna fyrirtækjanámskeið
Hraðlestrarskólans eru sérsniðin

að þörfum atvinnulífsins.  

Upplýsingar í síma 
586-9400 og á www.h.is

FORSVARSMENN KEPLER Á ÍSLANDI
Stjórnendur útibúa Keplers Equities heim-

sóttu Landsbankamenn í síðustu viku.
Starfsstöðvar Keplers í Evrópu eru sex. Fr
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Kepler verðlaunað
StarMine verðlaunar Kepler fyrir 
greiningu á fyrirtækjum.

AUGL†SINGASÍMI

550 5000
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Samtök iðnaðarins efndu til morgunverðarfundar
síðastliðinn föstudag. Tilefnið var útkoma skýrsl-
unnar „Hátækniiðnaður, þróun og staða á Íslandi –
staða og stefna á Norðurlöndum og Írlandi“ sem
Iðnaðar- og viðskiptaráðuneytið, Samtök iðnaðarins
og Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins stóðu að og út-
gáfa ritsins „Hátækniiðnaður, framtíðarsýn og
spá“.

Sveinn Hannesson, framkvæmdastjóri Samtaka
iðnaðarins, fór yfir efni skýrslanna. Hátækniiðnað-
urinn hefur skapað fjölmörg og vellaunuð störf og
fyrirtæki hér á Íslandi síðustu árin. Saga hátækni á
Íslandi er ekki nema um tuttugu ára löng en á ní-
unda og tíunda áratug síðustu aldar voru hér stofn-
uð mörg fyrirtæki sem byggðust á rannsóknum og
þróun. Frá 1990 hafa um 3.500 ný störf orðið til í há-
tækniiðnaði, um tuttugu prósent allra nýrra starfa í
landinu. Ísland hefur þó eitt lægsta hlutverk há-
tækni í vöruútflutningi innan OECD. 

Hátækniiðnaður hefur átt mikinn þátt í hagvexti
og utanríkisverslun landa OECD á undanförnum
áratugum. Rannsóknir sýna að tækninýjungar eru
mikilvægasti þáttur langtímahagvaxtar. Hér á landi
sköpuðu hátæknigreinarnar um fjögur prósent af
landsframleiðslunni og sjö prósent
gjaldeyristekna árið 2004. Það er til
marks um vöxt greinanna því þær
voru vart merkjanlegar fyrir tíu árum
síðan. Á Íslandi er virðisauki fram-
leiðslunnar í hátækni nú rúmlega
þrefalt meiri en í stóriðju. 

Þeir Hörður Arnarson, forstjóri Marels hf., Jón
Ágúst Þorsteinsson, framkvæmdastjóri Marorku
hf. og formaður Samtaka sprotafyrirtækja, Ingvar
Kristinsson, þróunarstjóri Landsteina Strengs hf.,
og Sigmar Guðbjörnsson, framkvæmdastjóri
Stjörnu-Odda ehf., héldu erindi á ráðstefnunni.
Voru þeir sammála um að margt stæði starfsemi
hátæknifyrirtækja fyrir þrifum þrátt fyrir að ýmis-
legt hefði batnað á síðustu árum. Þar væru raun-
gengi íslensku krónunnar, skortur á áhættufjár-
magni til sprotafyrirtækja og hækkun á innlendum
kostnaði ofarlega á blaði. 

Stjórnvöld annarra landa, eins og Norðurland-
anna og Írlands, hlúa með markvissum hætti að

nýsköpun og tækniþróun á sviði hátækni. Á Íslandi
er meiri áhersla lögð á að fá erlend fyrirtæki til Ís-
lands en að búa í haginn fyrir íslensk hátækni-
fyrirtæki. Jón Ágúst Þorsteinsson nefndi Kanada
sem dæmi um land þar sem skilyrði eru hagstæð.
Þar má fá 35 prósenta skattafrádrátt fyrir nettó-
kostnaði við rannsóknir og þróun og möguleiki á

vaxtalausum lánum án ábyrgðar. Þar
má nálgast ýmsa styrki, aðstaða og
stuðningur er í boði, gott og stöðugt
framboð af fólki og 35-40 prósentum
lægri launakostnaður. Síðast en ekki
síst er þar stöðugur gjaldmiðill og
rekstrarumhverfi.

Forsendur fyrir vexti íslensks hátækniiðnaðar
eru að stjórnvöld móti skýra stefnu í takt við ná-
grannalöndin til að hvetja til og greiða fyrir upp-
byggingu hans. Leita þarf allra leiða til að tak-
marka sveiflur í gengi krónunnar sem valda erfið-
leikum í rekstri, sérstaklega þeim fyrirtækjum sem
byggja vöxt sinn á því að sækja á erlenda markaði.
Vaxtastig er þessum fyrirtækjum einnig þungbært
og ekki sambærilegt því sem tíðkast í helstu sam-
keppnislöndunum. Tækniþróunarsjóð þarf að efla
enn frekar og Nýsköpunarsjóð atvinnulífsins þarf
að gera að sjálfstæðum og öflugum fagfjárfesti.
Laga- og skattareglur fyrir starfsemi almennra fag-
fjárfesta þarf að bæta og taka upp skattalega hvata.
Þar að auki þarf að hvetja menntastofnanir til að
leggja aukna áherslu á   verk-, tækni- og raun-
greinamenntun.

Hátækniiðnaðurinn getur orðið undirstaða hag-
vaxtar og bættra lífskjara að mati Samtaka iðnaðar-
ins og frummælenda fundarins. Til þess að svo
megi verða þarf íslenska ríkið að líta á uppbygg-
ingu þekkingar- og sköpunariðnaðarins sem fjár-
festingu til langs tíma. Eðli nýsköpunarfyrirtækja
er alþjóðlegt, þau eru ekki háð því að vera nálægt
framleiðslueiningum og leita leiða til að lágmarka
kostnað við rannsóknir og þróun. Fyrirtækin munu
því vaxa þar sem starfsskilyrðin eru hagstæð.
Meðan svo er ekki hér á landi tapast tækifæri sem
koma aldrei aftur. - hhs

M Á L I Ð  E R

íslenskur
hátækniiðnaður

Hver er staða íslenskrar há-
tækni í dag? 

Staðan er mjög spennandi.
Miklar breytingar hafa orðið á
síðustu tíu árum, nokkur sterk
alþjóðleg fyrirtæki hafa haslað
sér völl og mjög áhugaverð
sprotafyrirtæki í augsýn. Há-
tæknifyrirtækin eru nú þegar
farin að skapa
umtalsverðan
virðisauka fyrir
íslenskt þjóð-
félag eins og
fram kemur í
Hátækniskýrsl-
unni. Mun meiri
virðisauka en
flestir gera sér
grein fyrir.

Hverjir eru vaxt-
armöguleikar ís-
lenskra hátækni-
fyrirtækja?

Það er algerlega
undir okkur
sjálfum komið.
Möguleikarnir
hafa aldrei verið
meiri, ef við
horfum á sterka
stöðu núverandi
fyrirtækja sem
öll geta vaxið
mikið. Einnig
þeirrar reynslu
sem byggst
hefur upp hér á
landi og þeirra
fordæma sem
komið hafa og hægt er að horfa
til og styðja við uppbyggingu
nýrra fyrirtækja.

Skiptir máli hvar íslensk há-
tæknifyrirtæki vaxa? 

Fyrir fyrirtækin skiptir það í
raun engu máli. Hins vegar
skiptir það íslenskt þjóðfélag
mjög miklu máli að þessi fyrir-
tæki vaxi að umtalsverðum
hluta hér heima. Þau störf sem
skapast í þessum fyrirtækjum
og sá virðisauki sem þeim fylg-
ir byggir upp þau lífskjör sem
við viljum hafa hér á landi í
framtíðinni.

Hverjar eru helstu hindranir
fyrir framþróun í geiranum? 

Margt jákvætt hefur gerst á
undanförnum árum; nægir þar
að nefna breytingar í skatta-
málum og sveigjanlegan vinnu-
markað. Helstu hindranirnar
tengjast skorti á áhættufjár-
magni til sprotafyrirtækja,
óstöðugum gjaldmiðli og stöð-
ugum hækkunum á innlendum
kostnaðarliðum. Hátæknifyrir-
tæki hafa oft mikinn virðisauka
á Íslandi og eru því mjög við-

kvæm fyrir sveiflum í gengi
gjaldmiðla.

Hvað þurfa íslensk stjórnvöld að
gera til að bæta stöðuna? 

Móta þarf vel skilgreinda
stefnu um hvernig menn vilja
stuðla að því að atvinnulífið
verði samsett eftir fimm, tíu og

fimmtán ár. Meta
síðan hvaða að-
gerðir og um-
hverfi þarf til
þess að þessi
framtíðarsýn geti
orðið að veruleika.
Í raun er þetta
auðvelt því allar
nágrannaþjóðir
okkar gera þetta
og eru með mark-
vissum aðgerðum
að stuðla að upp-
byggingu hátækni
og þekkingar
fyrirtækja. Mikil-
vægustu atriðin
þar eru að mínu
mati menntun,
stöðugleiki og að-
gangur að fjár-
magni. Markmiðið
er að starfsskil-
yrði fyrir há-
tæknifyrirtæki
séu hér sambæri-
leg eða betri en
gerist hjá ná-
grannalöndum
okkar.

Hvers vegna ætti að hlúa að há-
tækniiðnaði sérstaklega? 

Ef skilgreint yrði hvernig at-
vinnulífi menn vildu stefna að í
framtíðinni er ég sannfærður
um að hátækni og þekkingar-
iðnaður gegndi þar lykilhlut-
verki. Það er í raun eina leiðin
til þess að halda þeim lífskjör-
um sem eru hér á landi í dag. 

Hvað skerðir samkeppnisstöðu
íslenskra útflutningsfyrirtækja? 

Í dag eru það einkum alltof hátt
raungengi íslensku krónunnar
og innlendar kostnaðarhækkan-
ir sem trufla rekstur fyrirtækj-
anna. Fyrir sprotafyrirtækin er
mikilvægt að auka það fjár-
magn sem sem er til ráðstöf-
unnar og jafna samkeppnis-
stöðu miðað við önnur lönd.

Hvernig er framtíðarsýnin?
Framtíðarsýnin er mjög björt
að mínu mati, mikill árangur
hefur náðst á undanförnum
árum og möguleikarnir miklir í
framtíðinni. Hins vegar er
mjög auðvelt að eyðileggja alla
þessa möguleika með aðgerð-
um/aðgerðaleysi stjórnvalda.

Möguleikarnir
aldrei meiri

T Ö L V U P Ó S T U R I N N

Til Harðar
Arnarsonar
forstjóra Marels hf.

Íslensk hátæknifyrirtæki
hugsa sér til hreyfings
Sterk króna skaðar rekstur útflutningsfyrirtækja. Frummælendur á morgun-
verðarfundi Samtaka iðnaðarins um stöðu íslenskra hátæknifyrirtækja voru
sammála um að við núverandi ástand yrði ekki unað. Framtíðin er þó
björt ef rétt er haldið á spilunum.

FRUMMÆLENDUR Á FUNDI SAMTAKA IÐNAÐARINS
Skortur á áhættufjármagni til sprotafyrirtækja, óstöðugur gjaldmiðill
og stöðugar hækkanir á innlendum kostnaðarliðum hefta vöxt
hátæknifyrirtækja.
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Hátækniiðnaðurinn getur orðið undirstaða hagvaxtar og bættra lífskjara ... Til
þess að svo megi verða þarf íslenska ríkið að líta á uppbyggingu þekkingar- og
sköpunariðnaðarins sem fjárfestingu til langs tíma.

Á H R I F  G E N G I S B R E Y T I N G A  Á  R E K S T U R
Ú T F L U T N I N G S F Y R I R T Æ K J A

10% 25% 
gengishækkun gengishækkun

Rekstrartekjur 1.000 900 750
Launakostnaður (25%) 250 250 250
Annar kostnaður 700 679 649
Rekstrarhagnaður 50 -29 -149

Áhrif 10% gengishækkunar eru sambærileg 32 prósenta launahækkun.

Áhrif 25% gengishækkunar eru sambærileg 80 prósenta launahækkun. 

* Dæmi um íslenskt útflutningsfyrirtæki með 25% launahlutfall, 
70% innlendan og 30% erlendan rekstrarkostnað. 

Í milljónum króna



SHARP XR-10X
• Skjávarpi
• Birta: 2000 ANSI LUMEN
• Upplausn: XGA 1024 x 768
• Þyngd: 3.9 kg

Tilboðsverð:
Kr. 119.900 m/vsk

3ja ára ábyrgð

SHARP ERA-410
• Sjóðvél
• 20/99 vöruflokkar
• Allt a› 1800 PLU númer
• Sjálfvirk dagsetning og tími
• Hitaprentun
• Íslenkur strimil l

Tilboðsverð:
Kr. 54.900 m/vsk



Langt yfir
skammt

Ýmsar vangaveltur hafa verið á
markaðnum um kaup Exista,
fjárfestingarfélags bræðranna í
Bakkavör, á fimm prósenta hlut
í KB banka sem lyfti gengi bank-
ans hressilega fyrir helgi. Þegar
fóru sögur á kreik um að þessir
stóru innherjar byggju yfir ein-
hverri vitneskju sem öðrum
væri ókunn. Á það hefur oft
verið bent að mikið framboð af
bréfum í bankanum hefur haldið
aftur af hækkunum á genginu.
Stjórnendur bankans hafa að
undanförnu verið að kynna
bankann fyrir erlendum fjár-
festum, en langan tíma getur
tekið fyrir slíka kynningu að
skila sér. Augljósasta skýringin
á kaupunum er að Exista telji
bankann á góðu verði og að fyrr
eða síðar muni erlendir fjárfest-
ar koma að bankanum. Þangað
til gera þeir væntanlega ráð
fyrir að fá ágætis ávöxtun á
þessi nýju hlutafjárkaup sín.

Traustara verður
það ekki

Það er misjafnt úti í samfélaginu
hversu vel menn treysta endur-
skoðendum. Þannig hefur ýms-
um ekki fundist nóg að endur-
skoðendur árituðu reikninga fé-
lags, heldur hafa krafist þess að
yfirlýsingar væru gefnar um
hvort eða ekki tilteknar færslur
væru í reikningum félags. 

Endurskoðandi og endurskoð-
un eru ekkert sérstaklega góð
orð til að lýsa því trausti sem
krafan er um á þessari starfs-
grein. Færeyingar eru miklu
betri í orðasmíði fyrir þessa
starfsgrein. Í uppgjöri færeyska
olíuleitarfélagsins Atlantic Petr-
oleum kom fram að endurskoð-
unarfyrirtæki færeyska félags-
ins heitir Grandskoðunarvirkið.
Það verður varla traustara en
virki og grandskoðun.

Straumur á ferð
Straumur hækkaði líka í síðustu
viku. FL Group á svolítið af bréf-
um í Straumi og margir sem
telja að þeir vilji skipta á þeim
bréfum og bréfum í Íslands-
banka. Það eru því margir sem
telja að eigendur Straums vilji
gjarnan að ef til þess komi verði
matið á Straumi nógu hátt. Á
markaðnum telja margir að
þetta sé ein skýringin á hækkun
Straums, en auk þess var upp-
gjörið gott og tekist hefur að
selja á góðu verði hluti í Iceland-
ic Group og Keri sem er rós í
hnappagat Straums. 
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5.000 16,7% 211stiga múr úrvalsvísitölu Kauphallar
Íslands rofinn á föstudag.

Hlutur Ólafs Jóhanns Ólafssonar í
Árvakri, útgáfufélagi Morgunblaðs-
ins.

milljóna hagnaður Kögunar á þriðja
ársfjórðungi. 

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

B A N K A H Ó L F I Ð



Renault Clio nýskr. 07/2003, 1100cc 5
dyra, fimmgíra, gulur. Ekinn 83.000 þ.
Verð 990.000 VS-185 B & L. S. 575
1230.

Renault Clio nýskr. 07/2003, 1100cc 3
dyra, fimmgíra, hvítur, ekinn 50.000 þ.
Verð 1.090.000 UP-992 B & L. S. 575
1230.

Renault Clio nýskr. 05/2003, 1100cc 3
dyra, fimmgíra, hvítur, ekinn 37.000 þ.
Verð 1.090.000 SI-194 B & L. S. 575
1230.

Renault Kangoo nýskr. 12/2003,
1400cc 5 dyra, beinskiptur, ljósgrár, ek-
inn 51.000 þ. Verð 1.130.000 VS-818 B
& L. S. 575 1230.

Renautl Laguna II nýskr. 04/2004,
2000cc 5 dyra, sjálfskiptur, ljósgrár, ek-
inn 11.000 þ. Verð 2.250.000 FL-127 B
& L. S. 575 1230.

Renault Master nýskr: 06/2002,
2200cc, 6 dyra, beinskiptur, hvítur, Ek-
inn 144.100 þ. Verð: 1.590.000 SK-220
B & L. S. 575 1230.

Renault Master nýskr. 10/2002, 2200cc
6 dyra, beinskiptur, hvítur, ekinn 95 þ.
Verð 1.680.000 SY-180 B & L. S. 575
1230.

Renault Megane nýskr. 06/2002,
1400cc, 5 dyra, 5 gíra, grænn, ekinn
49.000 þ. Verð 960.000 GO-289 B & L.
S. 575 1230.

Renault Megane nýskr. 05/2000,
1600cc, 4 dyra, sjálfskiptur, grænn, ek-
inn 94.000 þ. Verð 820.000 UM-815 B
& L. S. 575 1230.

Renault Megane nýskr. 08/2001,
1600cc, 5 dyra, sjálfskiptur, ljósgrænn,
ekinn 82.000 þ. Verð 990.000 OY-011
B & L. S. 575 1230.

Renault Megane II nýskr. 10/2003,
1600cc, 4 dyra, sjálfskiptur, blár, ekinn
31.100 þ. Verð 1.560.000 YN-750 B & L.
S. 575 1230.

Renault Meganre II nýskr. 1600cc, 5
dyra, beinskiptur, rauður, ekinn 22.000
þ. Verð 1.690.000 RJ-608 B & L. S. 575
1230.

Renault Scenic nýskr. 03/2000, 1600cc,
5 dyra, 5 gíra, rauður, ekinn 94.000 þ.
Verð 890.000 OR-424 B & L. S. 575
1230.

Renault Scenic II nýskr. 03/2004,
1600cc, 5 dyra, 5 gíra, blár, ekinn
29.000 þ. Verð 1.750.000 MD-144 B &
L. S. 575 1230.

Renault Twingo nýskr. 09/1996,
1200cc,3 dyra, 5 gíra, blár, ekinn
148.000 þ. Verð 250.000 AH-045 B & L.
S. 575 1230.

Toyota Avensis nýskr. 01/2004, 1800cc
5 dyra, sjlfskiptur, , ekinn 84.000 þ.
Verð. 1.780.000 VH-848 B & L. S. 575
1230.

Toyota Landcruiser 4WD, nýskr.
03/2004, 3000cc, 5 dyra, sjálfskiptur,
grár, ekinn 50.000 þ. Verð 4.750.000
UN-585 B & L. S. 575 1230.

Vw Toureg nýskr. 04/2003, 4900cc, 5
dyra, sjálfskiptur, svartur, ekinn 32.000
þ. Verð. 6.290.000 PT-534 B & L. S. 575
1230.

Vplvo S60 nýskr. 04/2005, 0cc 4 dyra,
sjálfskiptur, ekinn 17.000 þ. Verð.
3.990.000 ZH-944 B & L. S. 575 1230.

Bílaland, B & L
Grjótháls 1, 110 Rvk.

Sími: 575 1230
www.bilaland.is

VW Touran 1,9 turbo disel. Sjálfskiptur
6 þrepa skipting. Ekin 33 þús. 7 manna.
Dráttarbeisli. Er með innbyggða olíufír-
ingu sem hægt er að setja klukku við.
Ásett verð 2.290 þús. Áhvílandi c.a.
1.650 þús afb. 27 þús Fæst á 1.990
þús. c.a. 300 þús + yfirtaka. Uppl. hjá
Bílasölu Selfoss í síma 482 4002
www.bilasalaselfoss.is

Bílasala Selfoss
Hrísmýri 3, 800 Selfoss

Sími: 482 1416

BMW 540 I Steptronic 6/2000, ek. 68
þ. km, leður, ssk., Xenon, þjónustubók.
Verð 2.790.000. Allar nánari upplýsing-
ar hjá bilasalan.is og á www.bilasalan.is
og í símum 533 2100 & 866 5354.

M. Benz E 320 2000, ek. 93 þ. km, leð-
ur, lúga, ssk. Söluskoðun frá Ræsi at-
hugasemdarlaus. Verð 2.490.000. Allar
nánari upplýsingar hjá bilasalan.is og á
www.bilasalan.is og í símum 533 2100
& 866 5354.

Bílasalan.is
Stórhöfða 24, Reykjavík

Sími: 533 2100
Sími 5332100 og 8665354

www.bilasalan.is

Mazda 626 2.0 GLX 9/1993 ssk., toppl.
álf. ofl. ek. 107.000. Gullmoli. Verð
480.000.

Mazda B-2500 TD 7/2003 ek 67.000.
Verð 1.700.000.

Toyota Hilux 2.4 1/1996 Plasthús ofl.
ek. 250.000. Fallegur bíll með gott við-
hald. Verð 750.000.

Hyundai Galloper TDI 8/1998 ek.
118.000 Einn eigandi, gott eintak. Verð
780.000.

Renault Kangoo 11/2000 ek. 72.000,
verð 690.000

Renault Kangoo 8/1999 ek. 73.000,
verð 630.000

Renault Kangoo 4/2000 ek. 101.000,
verð 580.000

VW Caddy 9/2002 ek. 51.000, verð
790.000

Renault Kangoo 5manna 8/2002 ek.
74.000, verð 940.000.

Bílasalan Bílás
Þjóðbraut 1, 300 Akranes

Sími: 431 2622
www.bilas

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

M.Benz Sprinter 211, árg. 02/2003. ek.
88 þ. km. 3 manna. Góður sendibíll
sem eyðir litlu. V. 2.200 þús M. VSK
Möguleiki á 100% láni. Frekari upplýs-
ingar í síma 567 2000/897 2908.

M.Benz Sprinter 208 Turbo Disel. Árg.
07/2003 ek. 18 þ. km. Pallbíll m.yfir-
byggðu segli. 7 manna, beinsk. V. 2.390
þús. Möguleiki á 100% láni. Frekari
upplýsingar í síma 567 2000/897 2908.

M.Benz Sprinter 208 Pallbíll, árg.
6/2002 ek 28 þ.km 3 manna V. 2.290
þús m.vsk. Möguleiki á 100% Láni Frek-
ari upplýsingar í síma 567 2000/897
2908.

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.

Sími: 567 2000
www.bilfang.is

Hyundai Terracan Deluxe 2.9 CRDI 7
Manna. Nýr bíll, 2 ára ábyrgð, dísel, ssk.,
álfelgur, driflæsingar, litað gler, túrbína,
parktronic o.fl. Verð kr. 4.140.000.

Hyundai Terracan Deluxe 2,9 CRDI 32”
7 manna, nýr bíll, 2 ára ábyrgð. Dísel,
ssk., álfelgur, filmur, leðuráklæði, þak-
bogar o.fl. Verð kr. 4.390.000.

Skoda Octavia 1.9 TDI. Dísel, álfelgur,
fjarstýrðar samlæsingar, CD. Verð kr.
1.940.000.

Volvo XC 90 árgerð 2005. Ekinn 10 þ.
km, ssk., leðuráklæði, líknarbelgir, loft-
kæling, minni í sætum o.fl. Verð kr.
4.950.000.

Toyota Landcruiser 100 VX TDI. árgerð
2001. Ekinn 242 þ. km., dísel, ssk., leð-
uráklæði, litað gler, túrbína, ný dekk.
Verð kr. 4.180.000.

Höfðahöllin
Vagnhöfða 9, 110 Rvk.

Sími: 567 4840
www.hofdahollin.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

Sedan De Ville 4.6 Northstar 2004 einn
með öllu. ek. 10 þ. verð 6.490 þ. skipti
ath. S. 577 4400. Bifreidasalan.
www.bifreidasalan.is

Chevrolet Venture 2003, 7 manna, ek.
57 þ. míl. verð 2.750 þ. S. 577 4400.
Bifreidasalan. www.bifreidasalan.is

Ford Mustang 2005, ek. 3000 þ. 20”
álfelgur, skipti ath. verð 2.990 þ. S. 577
4400. Bifreidasalan. www.bifreidasal-
an.is

Bílar til sölu
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Toyota Avensis L/B Sol 1600, árg. 1998
ek. 170 þús. verð 650 þ. S. 577 4400.
Bifreidasalan. www.bifreidasalan.is

SAAB 9-2 X 4X4 2005, ek. 9000 þ. verð
4.100 þ. S. 577 4400. Bifreidasalan.
www.bifreidasalan.is

Jeep Cherokee Grand Limited 4,7 2004
með öllu, ek. 9 þ. verð 3.850 þ. S. 577
4400. Bifreidasalan. www.bifreidasal-
an.is

Audi A6 Turbo 1998 ek. 120 þ. verð
1.300 þ. S. 577 4400. Bifreidasalan.
www.bifreidasalan.is

M/B E230 árg. 1997, ek. 185 þ. verð
1.490 þ. S. 577 4400. Bifreidasalan.
www.bifreidasalan.is

Til sölu Toyota Avensis St. ‘05, ek. 13
þús. Sumar og vetrardekk á felgum. Fal-
legur bíll. Uppl. í s. 893 7518.

Til sölu Ford Mondeo 2.0 l. 4x4, árg. ‘95,
ek. 115 þús. Verð 300 þús. eða tilboð.
Ford Escort árg. ‘97, 1600, ek. 136 þús.
Verð 250 þús. eða tilboð. Uppl. í s. 893
7518.

Sunny 1,4 ‘94, ek. 110 þús, nýskoðaður,
er á negldum, sumardekk fylgja, góður
bíll, fæst á 160 þús. Uppl. í síma 894
9002.

VW Golf ‘94 station, skoð. til ág. 2006 í
fínu lagi. Sumar- og vetrar dekk. Verð
110 þús. Uppl. í s. 821 6224.

Tjónabíll til sölu. Daihatsu Sirion árg.
1998, skemmdur að framan. Uppl. í s.
820 7024 & 824 5217.

Hyundai Accent ‘96, blár, 4ra d., sjálfsk.,
sk. ‘06, ný tímareim, góður bíll. Ásett
verð 200 þ. Uppl. í s. 861 7841.

Toppbíll til sölu!!
Honda Civic árg. ‘97, ek. 142 þús.,
álfelgur og góðar græjur fylgja. Í topp-
standi. Tilboð óskast, engin skipti. Uppl.
í s. 820 9496.

Góður bíll
Toyota Corolla Station XLi til sölu. Árg.
‘96, ek. 151 þ. Sumar/vetrard., nýr CD
spilari. 2 eigendur. Tilb. 290 þ. staðgr. S.
896 8673.

Dihatsu Ferrosa ‘92, ekinn aðeins 12 þ.
km. Án gríns! Algerlega óryðgað og
óslitið eintak. Uppl. veitir Bjarki í síma
662 4237, eftir kl 8.

Góð nýskoðuð Skoda Felicia árg. ‘98,
ek. 55 þús. km. Tilboð. Sumardekk
fylgja. S. 699 7127.

Til sölu Ford Focus 02/’03, ssk., vél
2000, ek. 17 þ. m. Tikkar á undirlyftu. V.
850 þ. yfirtaka láns kaupandi fær 50 þ.
í pen. Nagladekk sumard.fylgja. S. 694
3636.

Til sölu Renault Kangoo ‘98, ek. 100
þús. Verð 500 þús. Uppl. í s. 822 8996.

Nissan Terrano ‘98, ek. 211 þús., sk. ‘06,
mjög góður bíll, v. 880 þús. Uppl. 899
5484.

Til sölu Skoda Octavia árg. 2003, ek.
104 þús. Verð 1.150 þús. Uppl. í s. 690
7876.

Tilboð 1.390 þ.
Til sölu MMC L-200 ‘00, dísel, 5 gíra,
Double cap, með húsi, 4x4, ek. 84 þús.
Uppl. í s. 865 1811.

M Benz 320E Avantgarde 1998 ekinn
132 þús. sumar og vetrardekk á 17”
álfelgum, ESP stöðugleikakerfi, Xenon
aðalljós, hraðastillir, topplúga, hiti í sæt-
um, sími, Gullfallegur bíll. verð
1.900.000 ath. skipti á ódýrari. Uppl. í
síma 663 4576

Honda Civic 1600 V-Tec, ek. 102 þús.
Mikið breyttur. Fæst fyrir 1.250 þús. S.
846 1584.

Peugeot 307 1600 árg. 2003, ek. 30
þús. Gott verð, gott lán. Uppl. í s. 844
6425.

Hyundai Terracan árg. ‘03, ek. 47 þús.
Áhv. ca 2.3 millj. Verð 2.690 þús. Uppl.
í s. 840 1429.

Til sölu M. Benz C180 K, 143 hö, El-
egance, árg. 2004, ek. 30 þús., 6 gíra,
blásans. Áhv. 2.700 þús. Afb. 42 þús.
Verð 2.950 þús. Uppl. í s. 897 4583.

Óska eftir station bíl á verðbilinu 2-400
þús. Uppl. í s. 586 8685, Þórður.

Óska eftir sjálfskiptum smábíl í góðu
standi. Verðhugmynd 120-140 þús.
Staðgreiðsla fyrir góðan bíl. Helst dek-
urbíl. S. 891 8727.

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

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

Explorer ‘02, ek. 92 þ. m., afturhj.dr.,
þarfn. viðg. á þaki, tilboð, skipti mögul.
S. 692 1065.

Suzuki XL 7 árg. ‘03, ek. 44 þús. km.
Frábær bíll, í toppstandi, á góðu verði
2.190 þús. Uppl. í s. 663 5755 & 553
5552.

LC 90 VX. Disel sjálfsk. skrd. 05.1999
ekinn 136.000. Intercooler, leður, drátt-
arkrókur. Sumar- og vetrard., negld á
álfelgum. Verð 2.290.000. Áhvílandi
1.000.000. Uppl í s. 898 9785.

Til sölu Pajero 3,2 dísel, ssk., árg. ‘02,
ek. aðeins 69 þús., 33” breyttur, vetrar
& sumard. á felgum, leður, lúga. o.fl. o.fl.
Toppeintak. Verð 3.890 þús., lán upp á
2.900 þús. getur fylgt. Uppl. í s. 898
8228.

Til sölu Toyota Hilux D/Cap, 2,4 bensín
árg. ‘93. 38” breyttur. Verð 700 þús.
Uppl. í s. 893 4441.

Til sölu Suzuki Vitara ‘92, á góðum 30 “
dekkjum, rafm. í öllu, hiti í sætum.
Uppl. í síma 846 2523 & 551 9950.

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

M. Benz Sprinter 316 CDI árg. 07/’05,
ek. 14.000, talstöð, mælir og stöðvar-
leyfi getur fylgt. Uppl. í s. 892 4312.

Man. 14.223, árg.’99, ek. 80 þús. Vöru-
kassi. Lengd 7,30, hæð 220, breidd 2,5.
lokaðar hliðar, burðargeta c.a 7 tonn,
lyfta 2 tonn. Einnig til sölu Man 19. 364
árg ‘97, vörukassi með alopnanlegum
hliðum, lengd 8,20 og lyfta. S. 660
2544

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

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

Nýleg kerra til sölu 3,20x1,30 með
sturtum og lítur út sem ný. Verð 150
þús. Uppl. í s. 823 3049.

SEAT vinnuvélasæti.
Eigum til sæti í jeppa, vörubíla, vinnu-
vélar, dráttarvélar og lyftara. Vélaborg
Krókhálsi 5F Reykjavík(gengið inn frá
Járnhálsi). Sími 414 8600 og Draupnis-
götu 1, Akureyri. Sími 464 8600.

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

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.

Case 580 Super LE 4x4, árg. ‘98, í full-
komnu lagi, lítur vel út. Sími 848 0146.

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

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

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

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

Lyftarar

Vinnuvélar

Kerrur

Vörubílar

Sendibílar

Pallbílar
Jeppar

Bílar óskast

2 milljónir +

1-2 milljónir

500-999 þús.

250-499 þús.

0-250 þús.
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Lyftaravarahlutir:
Varahlutir í flestar tegundir lyftara. Keðj-
ur, masturslegur, dekk, gafflar o.fl. Véla-
borg Krókhálsi 5F (gengið inn frá Járn-
hálsi) 110 Rvk, 414 8600, Draupnisgötu
1, 603 Ak, 464 8600.

Lyftarahjólbarðar frá
Trelleborg

í úrvali. Á flestar gerðir lyftara, loftfylltir
eða gegnheilir, svartir eða hvítir strikafrí-
ir. Vélaborg Krókhálsi 5F (gengið inn frá
Járnhálsi) 110 Rvk, sími 414 8600,
Draupnisgötu 1, 603 Akureyri, sími 464
8600.

Til sölu Kalmar rafmagnslyftari með
húsi og miðstöð. Lyftigeta 4 tn. Lyfti-
hæð 3,7 m, Gaffalglennari. Lyftarinn er í
mjög góðu ástandi, Vinnustundir að-
eins 3.700. Árgerð 1995 . Verð 990.000
kr auk Vsk 1.232.550 kr með Vsk. Stur-
laugur Jónsson & Co. S. 533 2845.

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.

Japanskar Vélar
Erum að byrja að rífa Legacy 98 Inpresa
98 Nissan Kingc 96 Sirion 98 Matrix 02
ofl. s. 565 3400

Á til varahluti í ýmsa bíla. 4. stk. BMW
15” felgur á 6 þ. S. 896 8568.

Til sölu er fjögur nagladekk P235/70
R16 passa undir Toyota Rav 4 eru eins
og ný kosta ný 60 þús. seljast á 40 þús.
Upplýsingar í síma 894 3040.

Óska eftir 15” nagladekkjum á felgum
undir Nissan Primera. Uppl. í síma 821
4530.

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

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

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

Til sölu 12 volta, 24 volta og 32 volta
vandaðir díóðuljósakrossar á leiði, með
eða án rafgeymis og hleðslutækis.
Smásala. Vélaverkstæði JS. Dalveg 26,
Kópavogi. S. 554 0661, 897 4996 &
699 2502.

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

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

Stubbastrumpar.
Góð lausn fyrir alla vinnustaði. Snyrti-
legir og auðveldir í notkunn. Uppl. í s.
847 7995 & 699 2698.

“Be Wilde” Postman Bag. 17.900.-
kulusukart.com S. 893 6262

Flott stígvél í stærð 38-43 Ásta skósali
Súðarvogi 7 Opið þriðjud.miðvikud. og
fimmtud 13-18

Arcopédico skór úr geitaskinni. Í stærð-
um 36-42. Ásta skósali Súðarvogi 7
Opið þriðjud.miðvikud. og fimmtud 13-
18

Til sölu

Viðgerðir

Hjólbarðar

Varahlutir
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SAMLESNAR AUGLÝSINGAR

Megatilboð 
50 % afsláttur af öllum
ljósakortum til sunnudags 
LIndarsól og Fjarðarsól 

Tjöruhreinsir 1 ltr_398 kr. 
Olís

Fyrsti vinningur gæti orðið
140 milljónir.
Víkingalottó.

Hamborgarabúllan allir
kátir
Hamborgarabúlla
Tómasar

Ný vetrardekk á góðu
verði. 
Sólning.is 

Góðan daginn.
Herrafataverslun Birgis.

Jakkaföt
Herrafataverslun Birgis.

Tilboð á handklæðaofn-
um. 
Harðviðarval.

Allt fyrir kaffistofuna.
Kerfi
564-1400

Baðkör í úrvali.
Baðheimar, Fosshálsi.

Íslenski bónuspotturinn
stefnir í 14 milljónir.
Víkingalottó.

Tilbúnar jólaföndurpakkn-
ingar og nýjar föndurbæk-
ur.
Skólavörubúðin.is

Bingó í kvöld
Vinabær.

Nýjar vörur- 
Belladonna.

Réttur dagsins hamborg-
arar 
Hamborgarabúlla
Tómasar

Leðurjakkar
Herrafataverslun Birgis.

Allt til víngerðar.
Áman.

Rúðusköfur frá 223 kr.
Olís

Dagljósarlampar með
stækkunargleri.
Skólavörubúðin.is

Madina snyrtivörur,
Laugavegi 30a

Bókin- Í dag
Hugleiðingar 366 Íslend-
inga í einni bók. Íslands-
met!
Skálholtsútgáfan.

Peysur
Herrafataverslun Birgis.

Ný dúnúlpusending.
Laxdal-Laugavegi.

Gerðu sjálfur þitt gæða-
vín.
Áman.

Baðmottur, 50% afsláttur.
Baðheimar, Fosshálsi. 

Bingó í kvöld. Allir vel-
komnir.
Vinabær.

Úrval af sængurgjöfum.
Móðurást Hamraborg.

Skrifstofur Lífiðnar, Matvís
og Rafiðnaðarsambands-
ins verða lokaðar á morg-
un 24. nóvember frá kl.
12 og föstudaginn 25.
nóvember 
vegna árshátíðarferðar
starfsmanna.

Champions þurrkublöð
20% afsláttur
Olís

Villeroy&Boch hreinlætis-
tæki.
Baðheiamar Fosshálsi.

Hamborgarabúllan ásta-
kveðjur
Hamborgarabúlla
Tómasar

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

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

Hamborgarabúllan áfram
Ísland
Hamborgarbúllan
Tómasar

Stuttfrakkar
Herrafataverslun Birgis.

Stakir jakkar
Herrafataverslun Birgis.

Þroskandi jólagjafir fyrir
unga sem aldna.
Skólavörubúðin.is

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

Flauelsbuxur.
Herrafataverslun Birgis.

Stakar buxur.
Herrafataverslun Birgis.

Ert þú smart á netinu?
Smart.is

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

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

 

ÞINN MARKHÓPUR?

Eitt símtal – meiri útbreiðsla – lægra verð

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

á einfaldan og ódýran hátt.
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Saumlaus og fylltur kr. 1.995,- og buxur
í stíl kr. 995,- Misty, Laugavegi 178, 105
Reykjavík sími 551 3366. Mælum og
veitum faglega ráðgjöf.

Til sölu sláttuvél, hjólbörur, eikarhurðir,
dekk 235/75 15, selst ódýrt. S. 866
5663.

Til sölu rafmagnsprjónavél. Passap 80
ásamt garni og fylgihlutum. Uppl. í s.
565 5110 & 893 8404.

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.

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

Nýtt trommusett til sölu. Verð 35.000.
Uppl. í s. 863 0482.

Hljóðkerfi og hljómborð ásamt stadíf-
um og monitorum til sölu. S. 845 6792
& 554 4695.

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

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

Tölvuviðgerðir frá 1500
kr.

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

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

Til sölu ný 18v Dewalt rafmagnsverk-
færi í tösku. Upplýsingar í síma 864
7806 eða 663 7706.

Til sölu er Þriggja mótora sambyggð
trésmíðavél. Nánari upplýsingar í síma
899 4846.

Trésmíðavél.
Sambyggð lítil einfasa trésmíðavél til
sölu. Er nýleg. Uppl. í s. 868 1313.

Nýtt!! Nýtt!!
Venus erotic store. Var að lenda 10-16
tíma 2ja diska DVD, verð 3.990. Allar
spólur 1990. 3 á 5.000. Venus Freyju-
götu 1 sími 552 2525. www.venus6.is.
Sendum í póskröfu um land allt.

Tískuverslun. Bæjarlind 6, S. 554 7030.
Eddufelli 2. S.557 1730.

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.

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

Get bætt við mig þrifum í heimahúsum,
samvisku söm og rösk. Hef mæðmæli
ef þess er óskað. Þórunn s. 849 3997.

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

Reikningshald, skattskil, fjármálaþj,
stofnun félaga. SMCO-Reiknishald og
Ráðgjöf. S. 866 1605.

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

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

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

Get bætt við mig verkefnum. Tímavinna
eða tilboð. Uppl. í síma 868 7745.

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.

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

Fyrirtæki sem sérhæfir sig í viðgerðum
innanhúss, málningarvinnu og trésmíði.
S. 861 7294 & 691 2326.

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

Þarftu aðstoð við tölvuna? Kem á stað-
inn og geri við. Viðurkenndur af
Microsoft. 10 ára reynsla. Ríkharður S.
898 0690, 8-23 alla daga.

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

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

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

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

1800 & 595 2001
Miðlar, spámiðlar, tarotlestur, draum-
ráðningar. Fáðu svör við spurningum
þínum.

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

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

Getum bætt við okkur sólpöllum, skjól-
veggjum og allri almennri gipsvinnu.
Erum byrjaðir að taka niður pantanir
fyrir næsta sumar. Uppl. í s. 867 0791 &
865 1863.

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

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

Heilsuvörur

Önnur þjónusta

Trésmíði

Rafvirkjun

Múrarar

Spádómar

Snyrting

Tölvur

Stífluþjónusta

Húsaviðhald

Búslóðaflutningar

Málarar

Í fjármálum, alhliða fjár-
mála- og rekstrarráðgjöf.

Skattskil og bókhaldsþjónusta
Endurskipulagning fjármála,

samningar við lögmenn, lána-
drottna og innheimtumenn, að-

stoð v/nauðungaruppboða, stofn-
un einkahlutafélaga ofl. Geymið

auglýsinguna.
SÍMI 517 1030 OG 822 9670

Kaflaskipti ehf. - Skipholti 5 -
Sími 517 1030 og 822 9670

kaflaskipti@rsg.is

Ráðgjöf

Bókhald

Ræstingar

Þrifvirkni Hreingerningar
þjónusta. Hraunbæ 80.
Sími 869 3868 & 861

6512.
Leitið tilboða ykkur að kostnaðar-
lausu : Ræstingar í fyrirtækjum -

Daglegar ræstingar - Ræsting
sameigna - Teppahreinsun -

Veggja og loftþrif - Gluggaþvottur
- sorpgeymsluþjónusta - Hús-

varðaþjónusta - Iðnarþrif - flutn-
ingsþrif - Brunaþrif - þrif eftir

vatnstjón - Bónun og viðhald gól-
fefna - Heimilisþrif.

Allar nánari Uppl. í s. 869 3868
& 861 6512 eða senda fyrir-
spurnir á trifvirkni@hive.is

Hreingerningar

Jólaskemmtanir

Verslun

Til bygginga

Vélar og verkfæri

Kynntu þér sjónvarp yfir
ADSL hjá Hringiðunni.

Sími 525 2400.

Tölvur

Sjónvarp

Hljóðfæri

TIL SÖLU - ÝMISLEGT
Tvö mjög vönduð túnhlið eða

sumarbústaðahlið - stór frystikista
- góður ísskápur - ýmsar gerðir af
plötum í mismunandi þykktum

og gerðum - tveir 50 lítra þvotta-
pottar - gamlar innihurðir með
smárúðum - mjög vandaður

ávlinnupallur á kerru - handlang-
ari á kerru, nær 21 metra hæð -
færiband, 3 metrar á hjólum -

góð kamína í sumarhús hjólsög
(plötusög) mjög vönduð í góðu
ástandi, öflug keðjuborvél fyrir

útihurðasmíði - tvö góð eikarskrif-
borð með glerplötu - eitt stykki
möppuskápur - afturstuðari og
spilgrinda á Toyota Hi-lux - pall-
vikt á gólfi og hjólum - steinolíu

hitablásari.
Upplýsingar í síma 895 75 88,

miðvikudag, fimmtudag og
föstudag. Kristinn Sveinsson..

Innréttingar til sölu.
Til sölu beyki eldhúsinnrétting
með tækjum og vaski, 6 stk af

innihurðum úr ljósum við og hvít
baðinnréttting. Selst á sann-

gjörnuverði.
Upplýsingar í síma 897 1279.
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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.

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

Herbalife - nýr lífsstíll. Sveinbjörn s. 898
5434, netfang: svbjarna@simnet.is

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

Til sölu 2 franskir sófar og 2 hliðarborð.
Vel með farið. Uppl. í s. 896 1306.

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

Ísskápur til sölu h.137, b.53. Upplýsing-
ar í síma 694 4689.

Til sölu ný Siemens uppþvottavél er
enn í umbúðunum og ábyrgð. Verð
45.000. Uppl. í s. 863 6377.

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

JÓLATILBOÐ
25 % afsláttur af öllum vörum. Róbert
Bangsi og unglingarnir. Hlíðasmára 12,
Hverafold 1-3 www.robertbangsi.is sími
555 6688.

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

Hundabúr-Hundabæli.
30% afsl.

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

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

Íbúð í Hafnarfirði, 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.

Til leigu Bræðraborgar-
stígur.

Til leigu 119fm 3-4 herbergja íbúð á
tveimur hæðum í góðu húsi. Íbúðin er
laus 1. jan 2006. Leigutími 2-3 ár. Leiga
130 þús. á mánuði. Allar nánari upplýs-
ingar á Lyngvík fasteignasölu. Sími. 588
9490.

4ra herb. íbúð í Hvassaleiti til leigu.
Leiga 115 þús. á mán. Langtímaleiga. S.
896 6077 e. kl. 12.

3ja herb. íbúð til leigu í miðbæ Akureyr-
ar. Uppl. í s. 898 8689.

Einstæður faðir óskar eftir lítilli íbúð.
Skilvísum greiðslum heitið. Uppl. í s.
662 3146.

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

Ung reyklaus námsstúlka óskar eftir
íbúð eða herbergi, ódýrt frá 1. jan. Skil-
vísum greiðslum heitið. Uppl. í s. 868
8012.

Par með barn óskar eftir íbúð til
skammtímaleigu, ca 1 mán. vegna
framkvæmda á eigin húsnæði. Mætti
vera með einhverjum húsgögnum. Ör-
ugg greiðsla. S. 661 1746.

25 ára stúlka, reyklaus og reglusöm
óskar eftir leiguhúsnæði á sv. 101, 105
eða 107. Uppl. í s. 692 3351.

Til sölu vatnshitari sem notar olíu. Uppl.
í s. 895 0506.

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

Til leigu góðar skrifstofur á Tangarhöfða
6, 2. hæð. Skrifstofur er parketlagðar
með snyrtilegri aðkomu. Eldhús og
2.WC á hæð. Uppl. veitir Stefán 824
1450.

Geymsluhúsnæði

Atvinnuhúsnæði

Sumarbústaðir

Húsnæði óskast

Húsnæði í boði

Ýmislegt

www.sportvorugerdin.is

Fyrir veiðimenn

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.

Dýrahald

Cakewalk
Nýtt kortatímabil og 25% afsláttur

af öllum úlpum til 1 des.
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

Fatnaður

Heimilistæki

Húsgögn

Kennsla

Fæðubótarefni

MIÐVIKUDAGUR 23. nóvember 2005
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Búslóðageymsla Olivers geymir búslóð-
ir á brettum. Starfað í 18 ár. S. 567
4046 & 892 2074. Sækjum og sendum
búslóðirnar.

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

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

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

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

Reyndan húsasmið vantar í starf verk-
stjóra. Upplýsingar gefur Jens í síma
696 9955.

Bakarí í Hfj. óskar eftir að ráða starfs-
mann í fullt starf í afgreiðslu sem fyrst.
S. 555 0480. 896 9808.

Hagkaup Garðabær
Okkur vantar öflugan einstakling til að
sjá um framsetningar og sölu á mjólk-
urvörum. Einnig vantar okkur aukafólk
á kvöldin og um helgar. Ef þið langar til
að breyta til og vinna með okkur hér í
Hagkaupum þá er spurning um að
hringja í Helga, verslunarstjóra í síma
565-6400 og sjá hvort við eigum ekki
samleið. Einnig er hægt að skila inn
umsóknum í gegnum www.hagkaup.is
eða sækja um á staðnum.

Sölumaður í raftækjum
Okkur vantar öfluga einstaklinga til að
selja raftæki og skemmtiefni í stærstu
verslun landsins. Ef þú ert öflugur sölu-
maður þá er spurning um að hringja í
Trausta í síma 530 1000 og sjá hvort
raftækjadeildin í Hagkaupum Smára-
lindinni sé staðurinn þar sem þú
blómstrar.

Snæland Video Rvk, Kóp., Hafn. óska
eftir vaktstjórum, í fullt starf og auka-
fólki í kvöld og helgarstarf, áhugasamir
hringi í 693 3777 Pétur eða pet-
ursma@isl.is

Ertu peningalaus? Vantar þig meiri pen-
inga? Viltu gera eitthvað í málinu? S.
696 2096

Ertu til í að reyna eitthvað nýtt. Getur þú
hugsað út fyrir “boxið”. Viltu auka tekj-
urnar þínar? Áttu 2 tíma til að kynna þér
málið. Hringdu þá í 699 1114.

Rizzo Pizzeria óskar eftir starfsfólki , fullt
af vinnu skemmtilegur starfsandi. Nán-
ari uppl. Hraunbæ 121

Örlagalínan óskar eftir miðlum og tarot-
lesurum á línuna. Einungis fólk með
reynslu kemur til greina. Sendið póst á
bjork@avk eða hringið í síma 863
8055.

Vanan háseta vantar á Núp BA-69. Upp-
lýsingar hjá skipstjóra í s. 852 2203 &
893 5458.

Café Oliver
Óskum eftir áhugasömu og vönu starfs-
fólki við matreiðslu í eldhúsið okkar.
Uppl. gefur Eggert í síma 898 1960 eða
á eggert@cafeoliver.is

Óska eftir hæfileikaríku starfsfólki í sölu
og kynningar á snyrtivörum í Kringl-
unni, föst laun + prósenta, mikil vinna,
getur byrjað strax eða í desember. Uppl.
í s. 696 5751.

Ráðsett fólk!
Heildverslun á byggingamarkaði óskar
eftir starfsmanni sem fyrst til fjölbreytra
starfa við afgreiðslu pantana, útkeyrslu
og framleiðslu íhluta ásamt öðru til-
fallandi. Uppl. í s. 897 2794, fyrir há-
degi.

Hellulagnir. Óskum eftir mönnum vön-
um hellulögnum, vantar einnig verka-
menn. Eðalverk s. 661 2288.

Vélstjóra, stýrimann og háseta vantar á
skuttogara sem rær frá Reykjavík. Uppl.
gefur skipstjóri í s. 663 7318.

Óska eftir meiraprófsbílstjóra. Uppl. í s.
695 2399 & 695 0556.

Ræstingar
Vantar duglegt fólk í ræstingar á daginn
og kvöldin 50-100% vinna. Uppl. s. 578
1450 eða sendið mail á
nostra@nostra.is

Stýrimann vanta á línubát sem rær með
beitningavél. Upplýsingar í síma 852
2389 og 892 1757.

Verslunarstörf.
Óska eftir starfsfólki í fullt starf og hluta-
starf í tískuvöruverslun í kringlunni. 18
ára og eldri. Umsækjendur sendið
tölvupóst á sjsk@simnet.is

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

Bónusvideó
Óskar eftir starfsfólki. Aldur 18 ára + í
kvöld og helgarvinnu. Uppl. í síma 868
4477 & 862 5460.

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

Háseta vantar á 270 tonna netabát sem
fer til grálúðveiða. Uppl. hjá skipstjóra í
s. 898 4499.

Afgreiðslu- og lagerst
Við leitum að stundvísum og dugmikl-
um starfskrafti til afgreiðslu, útkeyrslu
og til lagerstarfa. Umsóknir sendist á
eico@eico.is

33 ára þaulvanur tölvumaður óskar eft-
ir fjarvinnslutengdu starfi. Góð tungu-
málakunnátta. Sími 868 6407.

Útgerðarmenn athugið. Vantar þig skip-
stjóra með brennandi áhuga og reynslu
af skipstjórn, af öllum veiðarfærum
nema nót, hef róið bæði með litla báta
og stór skip. Nánari uppl. í s. 866 0802.

Matsveinn óskar eftir vinnu. S. 899
4789.

Gulbrún og hvít kanína með svarta
hálssól mjög gæf, hún fannst fyrir utan
lögreglustöðina í Kópavogi. Hún bíður
eftir eiganda sínum. Uppl. í s. 540 9900

Aðalfundur Í.S.A.M.
Aðalfundur verður haldinn þriðjudag-
inn 6. des. á Hótel Loftleiðum, þingsal
10 kl. 17.30. Fundarefni. Venjuleg aðal-
fundarstörf. Stjórnin.

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

Einkamál

Kvenfélagið Heimaey
heldur sína árlegu kökusölu í

Mjóddinni fimmtudaginn 24 og
föstudaginn 25 nóv. nk. Félags-
konur munið jólafundinn 5 des-
ember. Vinsamlegast tilkynnið

þáttöku.
Stjórnin

Tilkynningar

Foreldra- og styrktarfé-
lag heyrnardaufra Soci-

ety of Parents and
Benefactors of the Hear-

ing Impaired
Aðalfundur Foreldra- og styrktar-
félags heyrnardaufra verður hald-
inn fimmtudaginn 24. nóvember

nk. og er öllum opinn
http://www.fsfh.is fsfh@fsfh.is

Fundurinn verður haldinn í sal
Umhyggju á 4. hæð á Háaleit-
isbraut 11-13 og hefst klukkan
19:00 með léttum veitingum.
ATH. Fundurinn verður tákn-

málstúlkaður

Fundir

Tapað - Fundið

Atvinna óskast

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

Skemmtileg vinna!!
Okkur vantar fólk í vinnu. Um er

að ræða vaktavinnu, bjóðum
uppá breytilegar vaktir og sveig-
anlegan vinnutíma. Vaktir sem

hægt er að sníða að þínum þörf-
um! Leitum að jákvæðu og lífs-
glöðu fólki með mikla þjónustu-
lund. Hvetjum fólk á öllum aldri

til að sækja um. 
Umsóknir á staðnum eða á

subway.is

NASA - Ræstingar
Okkur vantar fólk í ræstingar. Mik-

il vinna.
Upplýsingar á staðnum Nasa
við Austurvöll og í síma 511

1313.

NASA - NASA
Okkur vantar barþjóna, skemmti-

legur vinnustaður. Mikil vinna
framundan. Uppl. á Nasa við

Austurvöll og í síma 511 1313.
Nasa þar sem íslendingum

finnst skemmtilegast að
djamma.

Breiðholtsbakarí.
Óskum eftir að ráða bakara.

Upplýsingar gefur Guðmundur
í síma 892 1031.

Við bjóðum þér gott
starfsumhverfi!

Ingvar Helgason óskar eftir starfs-
mönnum við þrif og bón á nýjum

og notuðum bílum.
Taktu þátt í uppbyggingu í vax-

andi fyrirtæki.
Upplýsingar veitir Svanberg í

síma 525 8043. svanberg@ih.is
www.ih.is

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.

Veitingahúsavinna
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
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FASTEIGNIR

POPPTV, EINA TÓNLISTARSJÓNVARPSSTÖÐ 
LANDSINS, LEITAR AÐ ÖFLUGUM 
AUGLÝSINGASÖLUMANNI. 

Á PoppTV er boðið upp á skemmtilega tónlistarþætti, þema-klukkutíma, beinar útsendingar og tónlistartengt efni 
fyrir ungt fólk. Fjölbreytnin vex með degi hverjum. PoppTV starfar náið með öðrum miðlum Sirkus-heimsins, 
þ.m.t. útvarpsstöðvunum FM 957 og X-inu 977. Við leitum að einstaklingi sem er tilbúinn að taka þátt í þeirri 
kröftugu uppbyggingu sem framundan er. 

Ef þú ert á aldrinum 22-30 ára, langar til að vinna á skemmtilegri söludeild í frábærum félagsskap, sendu okkur þá 
umsókn með upplýsingum um aldur, reynslu og fyrri störf á netfangið popptvsolumadur@365.is  eða á Lyngháls 
5, 110 Reykjavík merkt “Sirkus - sölumaður á PoppTV” fyrir 28. nóvember. 

PoppTV er hluti af Sirkus fjölskyldunni.

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

Nýtt í sölu. Mjög góð og einstaklega velskipulögð 101 fm sérhæð á 1.
hæð með sérinngangi í góðu fjórbýli á frábærum barnvænum stað í
Laugarneshverfi. Hæðinni fylgir 28 fm bílskúr. 3 svefnherbergi og tvær
skiptanlegar stofur, nýlega standsett baðherbergi, suðvestur svalir,
parket o.fl. Rúmgóður bílskúr. Örstutt í gott leiksvæði fyrir börn.
Ákveðin sala. Verð 27,5 millj.

Fr
u

m

Bugðulækur
Mjög góð sérhæð m. bílskúr á frábærum stað

Hlíðasmári 15 • 201 Kópavogur • Sími: 585 0100 • Fax: 585 0109
huseign@huseign.is • www.huseign.is • Opið mán. -fim. 10-18 • fös. 10-17

GOÐABORGIR,
112 - Reykjavík 
Stærð í fermetrum: 79,3 
Fjöldi herbergja: 3
Tegund eignar: Fjölbýli 
Verð: 17,7 millj.
Falleg 3ja herb. íbúð á 2.
hæð með sérinng. og
sérgeymslu ásamt sér-
merktu bílastæði á lóð.
Rúmg. forst., fatahengi

og sérl. rúmg. fataskáp/geymsluskáp.
Millihurð frá forst. inn í aðalrými. Hjóna-
herb. við hlið stofu með góðum fata-
skápum Barnaherb. er rúmg. Stofan er
rúmg. og með útg. út á góðar svalir.
Eldh. með hvítri innr. og flísum á milli
skápa að hluta og góðum borðkr. Bað
er flísal. á gólfi og upp á veggi, tengi f.

þv.vél inn á baði og góður gluggi úr baðherb. Gólfe. á stofu, eldh.
og sv.herb. er ljósleitur linolíumdúkur. Allar nánari uppl. veitir: 

Áslaug Baldursdóttir í síma: 822-9519

Fr
u

m

Guðmundur St. Ragnarsson - Löggildur fasteignasali

Byggingaverkamenn
Vegna aukinna verkefna óskar JB Byggingafélag 

eftir að ráða byggingaverkamenn í múrdeild.

Upplýsingar gefur Páll Róbert Matthíasson í síma 693-7014
Einnig er hægt að sækja um á www.jbb.is.

JB Byggingafélag, Bæjarlind 4, s: 544-5333.

Íbúð óskast til leigu í Kópavogi
Óska eftir að taka á leigu 4. herbergja íbúð í

Smárahverfi í Kópavogi.

Áhugasamir sendi upplýsingar í box@frett.is merkt „íbúð óskast.“

ATVINNA

ÍBÚÐ ÓSKAST

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI

MIÐVIKUDAGUR 23. nóvember 2005











































VIÐ TÆKIÐ MARTA MARÍA JÓNASDÓTTIR KANN AÐ META FLOTTAR SVIÐSMYNDIR Í SJÓNVARPI.

17.05 Leiðarljós 17.50 Táknmálsfréttir 18.00
Disneystundin 18.01 Líló og Stitch (48:65)
18.23 Sígildar teiknimyndir (10:42) 

SKJÁREINN

12.00 Hádegisfréttir 12.25 Neighbours 12.50
Í fínu formi 2005 13.05 Fresh Prince of Bel
Air (20:25) 13.30 Whose Line Is it Anyway?
13.55 Sjálfstætt fólk 14.30 Kevin Hill (9:22)
15.15 Wife Swap 2 (7:12) 16.00 Ginger segir
frá 16.25 Tracey McBean 16.35 Könnuðurinn
Dóra 17.00 Smá skrítnir foreldrar 17.25
Heimur Hinriks 17.40 Pingu 17.45 Bold and
the Beautiful 18.05 Neighbours

SJÓNVARPIÐ

21.25

THE CATHERINE TATE SHOW

▼

Gaman

21.15

OPRAH

▼

Spjall

21.00

SO YOU THINK YOU CAN DANCE 

▼

Keppni

21.00

SIRRÝ

▼

Spjall

22.20

ANDERLECHT – CHELSEA 

▼

Fótbolti

6.58 Ísland í bítið 9.00 Bold and the Beauti-
ful 9.20 Í fínu formi 2005 9.35 Oprah Win-
frey 10.20 Ísland í bítið 

18.30 Fréttir Stöðvar 2 
19.00 Ísland í dag 
19.35 The Simpsons (14:23) 
20.00 Strákarnir
20.30 Supernanny US (3:11) (Ofurfóstran í

Bandaríkjunum) Ofurfóstran Jo Frost
er komin til Bandaríkjanna.

21.15 Oprah (9:145) (Bon Jovi's Oprah
Show Debut!) Spánýir þættir með
hinni einu sönnu Opruh. Oprah Gail
Winfrey er valdamesta konan í banda-
rísku sjónvarpi. 

22.00 Missing (3:18) (Mannshvörf) 
22.45 Strong Medicine (7:22) (Samkvæmt

læknisráði 4) Vönduð þáttaröð um
kraftmikla kvenlækna sem berjast fyrir
bættri heilsu kynsystra sinna. 

23.30 Stelpurnar 23.55 Most Haunted (B. börn-
um) 0.40 Footballer's Wives (B. börnum) 1.25
Numbers (B. börnum) 2.10 Dávaldurinn Saliesh
3.15 Fréttir og Ísland í dag 4.20 Ísland í bítið 6.15
Tónlistarmyndbönd frá Popp TíVí 

23.35 Kastljós 0.30 Dagskrárlok

18.30 Mikki mús (10:13) 
18.54 Víkingalottó
19.00 Fréttir, íþróttir og veður 
19.35 Kastljós
20.35 Bráðavaktin (10:22) (ER, Ser. XI )

Bandarísk þáttaröð.
21.25 Skemmtiþáttur Catherine Tate (2:6) (The

Catherine Tate Show) Breska leikkonan
Catherine Tate bregður sér í ýmis gervi í
stuttum grínatriðum.

22.00 Tíufréttir
22.20 Handboltakvöld
22.40 Ung, falleg og gáfuð (Ung, vakker og

begavet) Norsk heimildamynd frá
2001 eftir Anne Kjersti Bjørn um kon-
ur í röðum súrrealista sem á sinni tíð
féllu nokkuð í skuggann af körlunum í
þeim hópi. 

23.20 Fabulous Life of 23.45 David Letter-
man 0.30 Friends 4 (24:24) 

18.30 Fréttir Stöðvar 2 
19.00 Game TV 
19.30 Game TV Frábær þáttur fyrir

leikjafíklana!!
20.00 Friends 4 (24:24) 

21.00 So You Think You Can Dance (8:12)
Framleiðendur American Idol eru
komnir hér með splunkunýjan raun-
veruleikaþátt þar sem þeir leita að
besta dansara Bandaríkjanna. 

22.10 Rescue Me (8:13) (Believe) Frábærir
þættir um hóp slökkviliðsmanna í
New York borg þar sem alltaf eitthvað
er í gangi.

22.55 Laguna Beach (8:11) Einn ríkasti og falleg-
asti strandbær veraldar og Sirkus er með
ótakmarkaðan aðgang að átta moldrík-
um ungmennum sem búa þar. 

23.20 Jay Leno 0.05 Judging Amy (e) 0.55
Cheers (e) 1.20 Þak yfir höfuðið (e) 1.30
Óstöðvandi tónlist 

19.20 Þak yfir höfuðið (e) 
19.30 Herrarnir Lokaþátturinn um undirbún-

ing keppninnar um Herra Ísland.
20.00 America's Next Top Model IV Fjórtán

stúlkur keppa um titilinn. 
21.00 Sirrý Spjallþáttadrottningin Sigríður

Arnardóttir snýr aftur með þáttinn
sinn Fólk með Sirrý og heldur áfram
að taka á öllum mannlegum hliðum
samfélagsins, fá áhugaverða einstak-
linga til sín í sjónvarpssal og ræða um
málefni sem snúa að okkur öllum
með einum eða öðrum hætti. 

22.00 Law & Order: SVU – NÝTT! 
22.50 Sex and the City – 1. þáttaröð 

17.55 Cheers 18.20 Innlit / útlit (e) 

6.20 Down With Love 8.00 Calendar Girls
10.00 Young Frankenstein 12.00 Stuck On
You 14.00 Down With Love 16.00 Calendar
Girls 18.00 Young Frankenstein  20.00 Stuck
On You (Óaðskiljanlegir) Óborganleg gaman-
mynd. 22.00 Smiling Fish & Goat on Fire
(Brosandi fiskur og geit í stuði) Rómantísk
gamanmynd. Bönnuð börnum. 0.00 People I
Know (Bönnuð börnum) 2.00 Confessions of
a Dangerous Mind (Bönnuð börnum) 4.00
Smiling Fish & Goat on Fire (Bönnuð börnum)

OMEGA E! ENTERTAINMENT

12.00 The E! True Hollywood Story 13.00 E! News
13.30 Good Girls Gone Bad 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 Fight For Fame 19.00 E! News 19.30 It's Good To
Be 20.00 The E! True Hollywood Story 21.00 101 Even
Bigger Celebrity Oops! 22.00 E! News Special 22.30 The
Anna Nicole Show 23.00 Wild On 0.00 E! News 0.30
The Soup UK 1.00 E! News Special 1.30 The Anna
Nicole Show 

AKSJÓN

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

7.00 Meistaradeildin með Guðna Berg 

0.10 Meistaradeildin með Guðna Berg 

18.30 Ensku mörkin 
19.00 Meistaradeildin með Guðna Bergs

(Meistaradeildin – upphitun) 
19.30 UEFA Champions League (Liverpool –

Real Betis) Bein útsending frá Meist-
aradeild Evrópu. 

21.40 Meistaradeildin með Guðna Berg
(Meistaramörk 2) Knattspyrnusérfræð-
ingarnir Guðni Bergsson og Heimir
Karlsson fara yfir gang mála í Meist-
aradeildinni. Þrjátíu og tvö félög taka
þátt í riðlakeppninni og þar er ekkert
gefið eftir.

22.20 UEFA Champions League (Anderlecht
– Chelsea) Bein útsending frá leik
Anderlecht og Chelsea í Meistaradeild
Evrópu.

15.40 UEFA Champions League 17.20 Meist-
aradeildin með Guðna Berg 18.00 Íþrótta-
spjallið 18.12 Sportið 

▼

▼

STÖÐ 2 BÍÓ

Í hvaða kvikmynd hljómaði þessi setning:

ÚR BÍÓHEIMUM

Svar:
Ben Fong-Torres úr kvikmyndinni Almost Famous
frá árinu 2000.

,,A Mo-Jo, it's a very high-tech machine that
transmits pages over the telephone! It only takes
eighteen minutes a page!“

▼

▼

Ég kemst ekki hjá því að skoða sviðsmyndina þegar ég
horfi á sjónvarp. Þegar vel tekst til spái ég í hvernig sviðs-
myndin sé gerð, hver hannaði hana og hvernig hún
funkerar. Þegar ég verð vitni að hinu gagnstæða endur-
hanna ég sviðsmyndina í huganum. Yfirleitt er ég búin að
sjá út betri lausnir á mettíma, bleikmálaður bakgrunnur
með túrkíslituðum blómum. Það passar við allt og er æði
fallegt. Innanhússáhuginn gerir það að verkum að ég verð
alltaf að horfa á Innlit útlit og Veggfóður. Þegar ég horfi á
þættina vil ég sjá endalausar heimsóknir til fólks og mikinn
fjölbreytileika. Endalausar heimsóknir í opin eldhús með
stálsökkli er pínu þreytt og mér finnst ekki skemmtilegt
þegar farið er út fyrir efnið. Ég vil bara sjá heimili og
hönnun og nóg af því. Kannski væri heldur ekki vitlaust að
þættirnir færu að búa til sín eigin sett, hvernig myndu þau
líta út? Það yrði varla boðið upp á flöffí leðursófa og gler-
borð.
Aftur að sviðsmyndinni. Þegar NFS leit dagsins ljós beið ég

spennt eftir að sjá
settið. Sem betur fer
varð ég ekki fyrir von-
brigðum. Þessir kassar
með ljósinu í eru
skemmtilegir og bjóða
upp á endalausa mögu-
leika, sófasettið er
heldur ekki svo galið.
Það er skemmtilegt
hvernig sviðsmyndin
getur skipt litum.
Kassarnir minna líka á nýmóðins skókassa sem hægt er að
raða upp um veggi. Við fyrstu sýn fannst mér fréttasettið
skrítið. Fannst óþægilegt að sjá allt vinnandi fólkið í bak-
grunni og ósjálfrátt fór ég að rýna hver sæti hvar og eitt-
hvað álíka. Núna er ég hins vegar búin að venjast þessu og
finnst þetta hafa hinn mesta sjarma. 

Dagskrá allan sólarhringinn.
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Milljón litlir litakassar

14.00 Man. City – Blackburn frá 19.11 16.00
Sunderland – Aston Villa frá 19.11 18.00
Chelsea – Newcastle frá 19.11 

20.00 Þrumuskot (e) 
21.00 Að leikslokum (e) Snorri Már Skúlason

fer með stækkunargler á leiki helgar-
innar.

22.00 Charlton – Man. Utd. frá 19.11 

0.00 Birmingham – Bolton frá 22.11 2.00
Dagskrárlok

ENSKI BOLTINN

▼
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ERLENDAR STÖÐVAR

BYLGJAN FM 98,9

RÁS 1 FM 92,4/93,5 RÁS 2 FM 90,1/99,9

ÚTVARP SAGA FM 99,4 AÐRAR STÖÐVAR

12.20 Fréttir 12.45 Veður 12.57 Dánarfr. 13.00
Vítt og breitt 14.03 Útvarpssagan 14.37 Mið-
degistónar 15.03 Orð skulu standa 16.00 Frétt-
ir 16.13 Hlaupanótan 17.03 Víðsjá 18.00 Fréttir
18.25 Spegillinn 18.50 Dánarfr. 19.00 Vitinn
19.30 Laufskálinn 20.10 Sáðmenn söngvanna
21.00 Út um græna grundu 21.55 Orð kvöldsins
22.15 Bókaþátturinn 23.05 Fallegast á fóninn
0.10 Útvarpað á samtengdum rásum til morguns 

5.00 Reykjavík síðdegis. 7.00 Ísland Í bítið
9.00 Ívar Guðmundsson 

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

18.30 Kvöldfréttir og Ísland í dag. 19.30 Bragi
Guðmundsson – með ástarkveðju 

12.03 Hádegisútvarp 12.20 Hádegisfréttir 12.45
Poppland 16.10 Dægurmálaútvarp Rásar 2
18.00 Kvöldfréttir 18.24 Auglýsingar 18.25
Spegillinn 
19.00 Sjónvarpsfréttir 19.30 Tónlist að hætti
hússins 20.00 Ungmennafélagið 21.00 Konsert
með Ska-P 22.10 Popp og ról

0.00 Fréttir 

FM 95,7 Effemm / Zúúber tónlistarstöðin

FM 102,2 Útvarp Latibær / Fjölskyldu útvarp

FM 102,9 Lindin / Kristilegt efni

FM 96,7 Létt / Tónlist og afþreying

FM 105,5 Útvarp Boðun / Kristilegt efni

FM 89,5 Kiss / Nýja bítið í bænum

FM 88,5 XA-Radíó / 12 spora efni

FM 91,9 XFM / Tónlist og afþreying

FM 104,5 Radíó Reykjavík / Tónlist og afþreying

6.05 Árla dags 6.50 Bæn 7.30 Morgunvaktin
9.00 Fréttir 9.05 Laufskálinn 9.40 Slæðingur
10.13 Pipar og salt 11.03 Samfélagið í nær-
mynd 12.00 Fréttayfirlit 12.03 Hádegisútvarp

TALSTÖÐIN FM 90,9

12.25 Fréttaviðtalið. 13.10 Sögur af fólki e.
14.10 Hrafnaþing 15.10 Síðdegisþáttur Frétta-
stöðvarinnar 17.59 Á kassanum. Illugi Jökulsson. 

18.30 Fréttir Stöðvar 2 19.00 Ísland í dag 19.30
Allt og sumt e. 21.30 Á kassanum e. 22.00 íð-
degisþáttur Fréttastöðvarinnar e.

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

6.05 Einn og hálfur með Magnúsi R. Einarssyni
7.30 Morgunvaktin 8.30 Einn og hálfur með
Gesti Einari Jónassyni 10.03 Brot úr degi 

8.00 Arnþrúður Karlsdóttir 10.00 Rósa Ingólfs-
dóttir 11.00 Bláhornið 12.25 Meinhornið
14.00 Kjartan Gunnar Kjartansson 

15.00 Hildur Helga 17.00 Gústaf Nielsson
18.00 Meinhornið 19.00 Bláhornið 20.00 Arn-
þrúður Karlsdóttir 22.00 Rósa Ingólfsdóttir 
23.00 Kjartan G. Kjartansson 0.00 Hildur
Helga 2.00 Gústaf Nielsson 3.00 Rósa Ingólfs-
dóttir 4.00 Kjartan G. Kjartansson 5.00 Arn-
þrúður Karlsdóttir

VIÐ MÆLUM MEÐ...
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Sævarhöf›a 2  Sími 525 8000  www.ih.is Opi›: Mánudaga – föstudaga kl. 9:00-18:00 og laugardaga kl. 12:00-16:00

ALMERA
JÓLA–NISSAN

PAKKINN
NISSAN ALMERA Á GJAFVER‹I OG HUNDRA‹ fiÚSUND

KRÓNA JÓLAGJÖF Í KAUPBÆTI. A‹EINS 20 BÍLAR Á

fiESSU TILBO‹I!

100.000 KALL Í JÓLAGJÖF!

FJÖLSKYLDU

SKIPT_um væntingar

Ver› a›eins 1.690.000 kr.

Vetrardekk fylgja me›.

A‹EINS 20 BÍLARÁ fiESSU TILBO‹I! KAUPAUKI100.000 kr.GJAFABRÉF HJÁ

Ung, falleg og gáfuð Sjónvarpið kl. 22.40

EUROSPORT
12.30 Cross-country Skiing: World Cup Beitostolen 13.15 Bi-
athlon: World Cup Oestersund Sweden 14.45 Boxing 16.00 All
sports: WATTS 16.30 Football: UEFA Cup 18.00 Biathlon:
World Cup Oestersund Sweden 19.00 Olympic Games:
Olympic Magazine 19.30 All Sports: Wednesday Selection
19.40 Sailing: Inside Alinghi 19.45 Equestrianism: World Cup
Stuttgart 20.45 Polo: Cartier International Polo 21.15 Golf:
Challenge Tour 21.45 Sailing: Bermuda Gold Cup 22.15 All
Sports: Casa Italia: Road to Torino 2006 22.30 Adventure: X –
Adventure Raid Series 23.00 Football: UEFA Cup

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
Seconds from Disaster 16.00 Megastructures 17.00 When Ex-
peditions Go Wrong 18.00 Megacities 19.00 Bug Attack 20.00
Seconds From Disaster 21.00 Seconds from Disaster 22.00
Megastructures 23.00 When Expeditions Go Wrong 0.00
Seconds from Disaster 1.00 Megastructures

ANIMAL PLANET 
12.00 Meerkat Manor 12.30 Monkey Business 13.00 Big Cat
Diary 13.30 Predator's Prey 14.00 Nightmares of Nature 14.30
Animal Precinct 15.00 Animal Cops Houston 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 Weird Nature 20.30 Supernatural 21.00 Miami Animal
Police 22.00 Meerkat Manor 22.30 Monkey Business 23.00 A
Nose for Crime 0.00 Pet Rescue 0.30 Wildlife SOS 1.00 Weird
Nature 1.30 Supernatural 

DISCOVERY 
12.05 2050 Future Storm 13.00 Rex Hunt Fishing Adventures
13.30 Lake Escapes 14.00 Extreme Engineering 15.00
Extreme Machines 16.00 Scrapheap Challenge 17.00 A Bike
is Born 17.30 A Bike is Born 18.00 American Chopper 19.00
Mythbusters 20.00 Collision Course 21.00 The Greatest Ever
22.00 The Road to Le Mans 22.30 The Road to Le Mans
23.00 Mythbusters 0.00 Forensic Detectives 1.00 FBI Files 

MTV
12.00 Boiling Points 12.30 Just See Mtv 14.00 Pimp MY Ride
14.30 Wishlist 15.00 Trl 16.00 Switched ON 17.00 Just See
Mtv 17.30 Mtv:new 18.00 Hit List UK 19.00 Mtv Making The
Movie – Episode details to be announced 19.30 Making The
Video – Episode to be announced 20.00 Trippin 20.30 The Os-
bournes 21.00 Top 10 AT Ten -Travis 22.00 Jackass 22.30
Andy Milonakis Show 23.00 The Lick 

JETIX
11.50 Braceface 12.20 Jacob two-two 12.50 So Little Time
13.20 Goosebumps 13.50 Black Hole High 14.15 Spider-Man
14.40 Moville Mysteries 15.05 Digimon II 15.30 Totally Spies
16.00 W.I.T.C.H. 16.30 Sonic X 

Konur innan 
súrrealismans

Leonora Carrington aðhylltist
súrrealismann

Í þessari margverðlaunuðu, norsku
heimildamynd er blandað saman
gömlum myndskeiðum, leiknum at-
riðum og viðtölum. Fjallað er um kon-
ur úr röðum súrrealista sem féllu á
sinni tíð nokkuð í skuggann af
karlkyns súrrealistunum. Farið er í
ferðalag um lendur súrrealismans í
fylgd með ungri, norskri listakonu,
Vilde von Krohg, og í þeirri ferð hitt-
um við Leonoru Carrington. Hún er á
níræðisaldri og er eini eftirlifandi
kven-súrrealistinn sem starfaði í París
á fjórða áratug síðustu aldar.

14.00

HRAFNAÞING

▼

Umræða

12.00 Hádegisfréttir 12.15 Íþróttafréttir
12.20 Veðurfréttir 12.28 Leiðarar dagblaða
12.40 Hádegisviðtal 13.00 Íþróttir/lífsstíll

14.00 Hrafnaþing/Miklabraut 15.00
Fréttavaktin 18.00 Kvöldfréttir/Íslandi í
dag/íþróttir/veður

07.00 Ísland í bítið 09.00 Fréttavaktin fyrir há-
degi 

18.30 Kvöldfréttir NFS.
18.54 Ísland í dag
19.30 Yfirlit frétta og veðurs.
19.35 Kvölddagskrá 
19.40 Samantekt úr Fréttavaktinni frá því fyrr

um daginn. 
21.10 Frontline (Assault on Gay America)
21.55 Kvölddagskrá 

▼

23.00 Endursýningar








