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Arnar og Bjarki ekki meira
með í sumar
Arnar Gunnlaugsson hætti í gær hjá
KR en hann hefur átt erfitt
uppdráttar í sumar, rétt
eins og bróðir hans Bjarki
sem í dag leggst undir
hnífinn í þriðja sinn á
tæpu ári vegna
meiðsla í ökkla.
ÍÞRÓTTIR 22

Kapítalistar allra landa...
Ólafur Hannibalsson
segir Hannes
Hólmstein
Gissurarson hafa
uppgötvað „leiðtoga
lífs síns“, Davíð
Oddsson, foringjann
mikla og
óskeikula.
SKOÐUN 18

Leiðakort Strætó hálfkák
Ingi Gunnar Jóhannsson landfræðingur hefur gefið út huglægt kort fyrir
hið nýja leiðakerfi Strætó. Hann segir
auðveldara að rata eftir
sínu korti enda byggi
það á beinum línum
auk þess sem stoppistöðvar beri nöfn.

Sími: 550 5000

Ósko›a›ur og ótrygg›ur
Vörubíllinn sem lenti í hör›um árekstri vi› strætisvagn sí›astli›inn föstudag var ósko›a›ur og ótrygg›ur.
Bílstjórinn neitar a› hafa fari› yfir á rau›u ljósi. Lögreglan er a› rannsaka máli›. Vörubílstjórinn heimsótti strætisvagnabílstjórann á sjúkrahús og sag›i hann hafa teki› vel á móti sér.
SLYS Eigandi vörubílsins sem
skall saman við strætisvagn í
Reykjavík á föstudag hafði
hvorki mætt með bílinn í skoðun
greitt af honum lögbundnar
tryggingar.
Í slysinu slasaðist strætisvagnabílstjóri alvarlega og
missti báða fótleggi neðan við
hné.
Helgi Aðalsteinsson, eigandi
og ökumaður vörubílsins, segir
að hann hafi átt að mæta með
bílinn til skoðunar í maí en hafi
haft frest fram til 1. ágúst og
því hafi bíllinn verið komin
fram yfir skoðunartíma. Þá hafi
hann ekki greitt lögbundnar
ökutækjatryggingar af bílnum
en kippt því í lag strax í kjölfar
slyssins. Hann hitti strætisvagnabílstjórann á sunnudaginn
þar sem hann dvelur á sjúkrahúsi.
„Hann tók mér ljómandi vel.
Hann er kunningi minn og það er

skylda mín að tala við hann. Auðvitað var þetta óþægilegt en mér
fannst þetta nauðsynlegt og ég
ætla að hitta hann aftur, vonandi
sem fyrst,“ segir Helgi.
Helgi segist ekki hafa keyrt
yfir á rauðu ljósi. „Ég var búinn
að keyra á grænu ljósi yfir öll
gatnamótin á undan og það er
þannig að um er að ræða samstillt ljós þannig það getur ekki
hafa verið rautt ljós en vissulega
ók ég hraðar en leyfilegt er. Það
var hins vegar svo að strætisvagninn var á mikilli ferð og það
er því ekki rétt sem kemur fram
í Morgunblaðinu að strætisvagninn hafi verið nýlagður af stað á
grænu ljósi,“ segir Helgi.
Samkvæmt upplýsingum frá
Frumherja eru bílar ólöglegir hafi
þeir farið fram yfir skoðunartíma.
Hjá tryggingafélögunum fengust
þær upplýsingar að þeim sem ekki
greiða tryggingar af ökutækjum
væri sent lögreglubréf í við-

AF VETTVANGI ÁREKSTURSINS Vörubíllinn var lítið skemmdur eftir áreksturinn en strætisvagninn stórskemmdist. Ökumaður vörubílsins hefur heimsótt strætisvagnabílstjórann á
sjúkrahús.

komandi umdæmi. Eftir fjórar
vikur félli lögboðin trygging svo
niður. Meginreglan er sú að tjónþolar fá tjón sem þeir verða fyrir

NAUÐLENDING Lítil flugvél nauðlenti
á Þingvallavegi við Seljabrekku,
skammt ofan við Laxnes, í hádeginu í gær. Lendingin gekk vel og
sakaði flugmanninn ekki, en hann
var einn í vélinni.
Flugvélin var eins hreyfils og
tveggja sæta og hafði fyrr um
morguninn verið flogið frá
Reykjavík til Hellu. Flugmaðurinn
var á leið til baka til höfuðborgarinnar þegar hann tilkynnti um að
hreyfill vélarinnar hefði misst afl
og skömmu síðar um lendingu á
veginum.
Lið lögreglu og björgunarmanna
var sent á vettvang og ræstur var út
slökkvibíll og tveir sjúkrabílar auk
flugvallarbíls, sem þó fékk að snúa
við þegar í ljós kom að vélin hafði
lent heilu og höldnu.
- ht

VEÐRIÐ Í DAG

NORÐAN STREKKINGUR eða allhvasst, sérstaklega með ströndum
austanlands. Léttir til syðra en
rigning norðan- og austanlands. VEÐUR 4
NAUÐLENTI Á VEGINUM Engan sakaði þegar lítil flugvél nauðlenti á Þingvallavegi við Laxnes um hádegisbil í gær.

Lestur kvenna á
miðvikudögum*

hjalmar@frettabladid.is

Nau›lenti á
ﬁingvallavegi

TILVERAN 12

SUÐVESTURHORNIÐ

bætt óháð öðrum forsendum.
Málið er í rannsókn hjá lögreglunni í Reykjavík.

Flugóhapp í Mosfellsdal:

FRÉTTABLAÐIÐ / GVA

MIÐVIKUDAGUR

MEST LESNA DAGBLAÐ Á ÍSLANDI

> Markaðurinn
Sögurnar... tölurnar...fólki›...

Erfitt reynist að ráða stuðningsfulltrúa við frístundaheimili borgarinnar:

FYLGIR MEÐ FRÉTTABLAÐINU Í DAG

Ofvirk börn ﬂurfa a› bí›a lengur

Sögurnar... tölurnar... fólkið...
Miðvikudagur 24. ágúst 2005 – 21. tölublað – 1. árgangur

50%

Blaðið

35%
Mbl.

Fréttablaðið

73%

„Ég þarf að grípa til þess
að fara fyrr heim úr vinnunni á
daginn af því að þá getur enginn
séð um drenginn minn,“ segir
Vilma Kristín Guðjónsdóttir, einstæð móðir sex ára drengs sem
ekki hefur komist að á frístundaheimili við grunnskóla hans í
Grafarvogi.
Sonur Vilmu Kristínar er ofvirkur og með athyglisbrest og
umtalsverð þroskafrávik. Hann
þarf því á stuðningsfulltrúa að
halda, en ekki hefur tekist að ráða
í þær stöður vegna manneklu.
„Ég sótti um mjög snemma þar
sem mér var sagt að þeir sem
fyrstir sæktu um kæmust fyrstir
SKÓLAR

*Samkvæmt fjölmiðlakönnun Gallup í júlí 2005.
Lestur meðal 12–80 ára á miðvikudögum.

að,“ segir Vilma, sem er ósátt við
að börn sem sótt hafi um síðar og
ekki þurfi á stuðningsfulltrúa að
halda hafi komist að á undan syni
hennar. Þá kveðst hún engin svör
hafa fengið um það hvenær búast
megi við að sonur hennar komist
að á frístundaheimilinu.
„Við höfum ekki fengið starfsfólk sem tekur að sér stuðningsbörn og þess vegna höfum við
boðið öðrum börnum pláss á
undan,“ segir Dagný Edda Þórisdóttir, umsjónarmaður frístundaheimilis Rimaskóla. „Við vonumst
þó til þess að úr fari að rætast og
okkur takist að ráða í þessar stöð- ht
ur í vikunni.“

Veffang: visir.is – Sími: 550 5000

Donald J. Trump

Úttekt

Tollir í tískunni

Færeyingar færast nær

Helgi Vilhjálmsson í Góu
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Yfirtakan á Somerfield:

Hluthafar vilja
hærra verð
Hluthafar í Somerfield hafa skorað
á stjórn félagsins að gefa ekkert
eftir í viðræðum við þá tvo hópa
fjárfesta sem vilja yfirtaka félagið
og vilja fá 220 pens á hlut fyrir sinn
snúð. Líklegt er að Apax, Barclays
Capital og Tchenguiz-bræðrur, sá
fjárfestahópur sem Baugur fylgdi
á sínum tíma, muni ekki bjóða
meira en 205 pens í hvern hlut, sem
þýðir að Somerfield er um 1,1
milljarða punda virði.
Í Financial Times hvetur Mark
Webster, hjá State Street Global
Advisors sem á um þriggja prósenta hlut, stjórn Somerfield til að
hætta frekar við yfirtökuviðræðurnar en að selja félagið of lágt.
Hann muni varla fallast á að selja
ef boð undir 220 pensum berist.
Hinn fjárfestahópurinn er
Livingstone-bræður en samkvæmt heimildum hafa þeir ekki
gefið upp sínar verðhugmyndir.
Verði af yfirtökunni verður um
stærstu fasteignafjármögnun í
breskri sögu að ræða en fasteignir Somerfield eru metnar á 1,1-1,3
milljarða punda. - eþa

Útrásarvísitalan lækkar:

Keops nýtt inn
Útrásarvísitalan lækkar milli
vikna um tæpt eitt prósent og er
hún nú í 115,84 stigum. Krónan
styrktist og þess vegna lækkar
útrásarvísitalan en gengishækkun félaganna vó þyngra en
gengislækkun þeirra.
Finnair hækkar mest, um
rúm 20 prósent. Þar á eftir
kemur Intrum Justitia sem
hækkar um tíu prósent milli
vikna. Keops, danskt fasteignafélag, kemur nú nýtt inn í útrásarvísitöluna og hækkar um tæp
átta prósent.
Markaðsvirði flestra félaganna í íslenskum krónum lækkar þó milli vikna og lækkar BTC,
búlgarski síminn, mest eða um
tæp átta prósent. BTC hefur
lækkað um þrjú prósent frá
byrjun maí við upphaf útrásarvísitölunnar. Sjá síðu 6 / - dh

VILMA KRISTÍN ÁSAMT SYNINUM LEÓ

Vilma Kristín segist einungis geta unnið
rúmlega hálft starf meðan sonur hennar
kemst ekki að á frístundaheimili við grunnskóla hans í Grafarvogi.

FRÉTTIR VIKUNNAR

Hannes ekki yfirtökuskyldur

|
Yfirtökunefnd komst að þeirri
niðurstöðu að Eignarhaldsfélagið
Oddaflug væri ekki yfirtökuskylt
í FL Group vegna þeirra breytinga sem urðu á eignarhaldi í
félaginu 1. júlí. Félagið Oddaflug
er í eigu Hannesar Smárasonar,
stjórnarformanns FL Group.

FL undir væntingum | Hagnaður
FL Group var rúmir 1,9 milljarðar
króna á fyrstu sex mánuðum
þessa árs. Þetta er besta afkoma í
sögu félagsins á fyrri hluta árs.
Hagnaðurinn er þó rúmum tvö
hundruð milljónum króna lægri
en meðaltalsspá bankanna gerði
ráð fyrir.

Og Kögun líka | Um 118 milljóna
króna hagnaður varð af rekstri
Kögunar á öðrum ársfjórðungi og
223 milljónir fyrir árið í heild.
Uppgjörið er heldur undir væntingum en sérfræðingar höfðu
búist við að hagnaður félagsins
yrði 140 milljónir á fyrstu sex
mánuðum árs.

Japönsk bréf í hámarki | Virði
bréfa á japönskum hlutabréfamörkuðum hefur ekki verið meira
í rúm fjögur ár. Nikkei-vísitalan
stóð við lok viðskipta á mánudag í
12.452, 51 stigum og hækkaði um
1,3 prósent frá því um morguninn.

Gott hjá Finnair

| Hagnaður
Finnair var um þrír milljarðar á
fyrri árshelmingi. Burðarás er
annar stærsti hluthafi í félaginu
með 8,3 prósenta hlut og nemur
markaðsvirði hans um fimm milljörðum króna. Finnska ríkið er
stærsti hluthafinn með 59 prósent.

Fasteignaverð hækkar

| Fasteignaverð á höfuðborgarsvæðinu
í júlí hækkaði um 3,4 prósent frá
fyrri mánuði. Þetta var ellefti
mánuðurinn í röð sem vísitalan
hækkar, samkvæmt tölum frá
Fasteignamati ríkisins.

8,5%*

Atvinnuleysið
keppinautur
10-11
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Síminn breytti skuld
SkjásEins í hlutafé
SkjárEinn átti ekki fyrir skuldum í byrjun árs. Stjórn Símans
ákvað að breyta 750 milljóna króna skuld SkjásEins í hlutafé.
um 290 milljónir króna. Heildarhlutafé var 642
Björgvin Guðmundsson
milljónir króna.
skrifar
Samkvæmt fjárfestingaráætlun Símans fyrir
árið í ár átti að ráðast í stóraukna fjárfestingu
Í júní síðastliðnum var 750 milljón króna skuld
vegna sjónvarpsrekstrar. Uppfæra átti ADSLSkjásEins við Símann breytt í hlutafé, samkvæmt
dreifikerfið fyrir um milljarð króna til þess að
heimildum Markaðarins. Stjórn Símans tók þessa
flytja gagnvirkt sjónvarp. Samkvæmt heimildum
ákvörðun áður en Síminn var einkavæddur en
Markaðarins hefði hvort eð er þurft að uppfæra
fyrir réð fyrirtækið yfir tæpum 77 prósent af
það kerfi. Með því að bjóða upp á sjónvarpsefni í
hlutafé SkjásEins. Nú er ljóst að Síminn ræður
gegnum flutningskerfið, eins og Enska boltann,
yfir nánast öllu hlutafé Íslenska sjónvarpsfélagsfengist meira út úr þeirri fjárfestingu.
ins hf., sem rekur SkjáEinn.
Viðskiptaáætlanir Símans sýna, þrátt fyrir erfÍ fyrra keypti Síminn allt hlutafé í Íslensku
iða fjárhagsstöðu SkjásEins um síðustu áramót, að
sjónvarpi ehf. fyrir 94 milljónir króna, en það
veltan vegna sjónvarpsreksturs verði
félag átti um helming hlutafjár í SkjáBlaðið og SkjárEinn eiga
907 milljónir króna á þessu ári. Árið
Einum. Á fyrstu þremur mánuðum
tæpan helming hvort í Pyrit
2003 var velta SkjásEins 596 milljónir
þessa árs keypti Síminn í öðru félagi
króna. Veltan á síðan að aukast ár frá
sem átti í SkjáEinum, Fjárfestingarfjölmiðlun ehf. sem rekur
ári og verða 1.300 milljónir árið 2007
félaginu Bröttubrú, og í SkjáEinum
útvarpsstöðvarnar KissFM
og um tveir milljarðar árið 2009.
sjálfum fyrir 89 milljónir króna. Þessi
og X-FM. Síminn á því
Búið var að taka allar þessar
félög voru svo sameinuð SkjáEinum,
einnig hlutdeild í útvarpsákvarðanir varðandi rekstur Skjásem er nú hluti af samstæðureikningi
rekstri í gegnum eignarsEins áður en Síminn var seldur,
Símans.
þegar hann var enn í eigu ríkisins.
Síminn getur notað uppsafnað
hald sitt á SkjáEinum.
Heimildir Markaðarins herma að
skattalegt tap SkjásEins að upphæð
erfitt sé að vinda ofan af þessari þróun eftir einka1,7 milljarðar króna samkvæmt efnahagsreikningi
væðinguna. Forsvarsmenn núverandi eigenda hafi
í lok síðasta árs. Skuldir SkjásEins námu þá samsagt opinberlega að ekki standi til að breyta þesstals 1,5 milljörðum króna. Þar af voru um 230
um áætlunum.
milljónir langtímaskuldir. Eigið fé var neikvætt

Fríverslunarsamningur milli
Íslands og Færeyja brátt í höfn
Sala á landbúnaðarafurðum gefin frjáls en hömlur á eignarhaldi í sjávarútvegi.
Á næstunni verður undirritaður
fríverslunarsamningur milli Færeyja og Íslands. Samningurinn
mun ná yfir breiðara svið en aðrir
viðskiptasamingar hafa náð til
áður vegna þess að verslun með
landbúnaðarafurðir verður einnig
gefin frjáls. Íslendingar eru nú
tæp 300 þúsund og stækkar því
markaðurinn fyrir landbúnaðarafurðir um tuttugu prósent og
ættu aðilar í landbúnaði því að
brosa breitt.
Samningurinn verður undirrit-

Peningabréf Landsbankans

HÖFNIN Í ÞÓRSHÖFN Búast má við
auknum viðskiptum milli Íslands og Færeyja.

aður 31. ágúst af Davíð Oddssyni
fyrir hönd Íslands en hann verður
þá staddur í opinberri heimsókn í
Færeyjum.

Stjórnvöld á Íslandi og Færeyjum vilja með fríverslunarsamningnum auka efnahagstengsl milli
landanna og samræma þróun í
efnahagsmálum og ætla að þróa
og auka samvinnu sín á milli á
öðrum sviðum.
Bæði Íslandi og Færeyjum er
þó heimilt að viðhalda takmörkunum á eignarhaldi erlendra aðila.
Íslendingum er heimilt að viðhalda
takmörkunum í geirum fiskveiða
og fiskvinnslu og í Færeyingum í
fiskveiðum og fiskeldi. - dh

Góð og örugg ávöxtun á lausafé fyrir einstaklinga, fyrirtæki, sveitarfélög og aðra
fjárfesta. Kynntu þér ótvíræða kosti Peningabréfa hjá ráðgjöfum Landsbankans.
* Nafnávöxtun frá 01.07.2005–31.07.2005 á ársgrundvelli.

Peningabréf eru fjárfestingarsjóður í skilningi laga nr.
30/2003, um verðbréfasjóði og fjárfestingarsjóði.
Athygli fjárfesta er vakin á því að fjárfestingarsjóðir
hafa rýmri fjárfestingarheimildir skv. lögunum heldur
en verðbréfasjóðir. Um frekari upplýsingar um sjóðinn,
m.a. hvað varðar muninn á verðbréfasjóðum og
fjárfestingarsjóðum og fjárfestingarheimildir sjóðsins,
vísast til útboðslýsingar og útdráttar úr útboðslýsingu
sem nálgast má í afgreiðslum Landsbanka Íslands hf.
auk upplýsinga á heimasíðu bankans www.li.is

410 4000 | landsbanki.is
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„Hér eru töluð fjölmörg tungumál, ekki
síst á sunnudögum þegar starfsmenn
Kárahnjúkavirkjunar koma í bæinn.“
Ný göngugata á Egilsstöðum á að heita Strikið,
líkt og þekktasta göngugata Kaupmannahafnar.
Eiríkur Björn Björgvinsson er bæjarstjóri á Fljótsdalshéraði.

Sindraberg gjaldþrota:

Gæti losna› innan tíu daga

Sextán sagt
upp störfum

MANNRÉTTINDI Yfirgnæfandi líkur
eru á því að Aron Pálmi Ágústsson
sé í þann veginn að fá frelsi. Nafn
hans er nú á lista sem löggjafarþing Texas hefur tekið saman yfir
fanga sem það mun leggja til við
ríkisstjóra Texas á næstu dögum
að verði látnir lausir.
Jafnvel er búist við að Aron
Pálmi verði kominn til landsins
eftir viku til tíu daga.
Afgreiðsla málsins hefur tafist
nokkuð vegna sumarleyfa og þá
hefur ríkisstjórinn Rick Perry
verið á kosningaferðalagi.
Einar S. Einarsson, formaður
stuðningshóps Arons, segir að mál
hans hefði að öllum líkindum

gleymst hefði því ekki verið fylgt
eftir. „Núna eru þrír mánuðir
síðan við hófum þessa baráttu.
Málið hefur verið rekið með mildi
og miskunn að leiðarljósi.“ Að
sögn Einars er það fyrst og fremst
formsatriði að ríkisstjórinn mæti
á skrifstofuna og staðfesti lista
þingsins. „Það myndi heyra til
mikilla undantekninga ef hann
gerði það ekki,“ segir Einar. „Nú
má segja að niðurtalningin sé
- grs
hafin.“

Sushi-sjávarréttaverksmiðjan Sindraberg á Ísafirði er
gjaldþrota og hefur skiptastjóri
verið ráðinn yfir þrotabúinu.
„Þetta er ekki fyrsta fyrirtækið
sem við sjáum á eftir. Þetta var
góður vinnustaður og fólkinu líkaði
störfin vel,“ segir Helgi Ólafsson,
varaformaður
Verkalýðsfélags
Vestfirðinga.
Sextán starfsmenn fengu uppsagnarbréf í fyrrardag. „Fólkið er
enn miður sín en ég vona að atvinna
bjóðist á næstunni. Hátt gengi krónunnar
samfara
stóriðjuframkvæmdum réði úrslitum. Þessi álstefna fer að verða okkur Vestfirð- jh
ingum dýr,“ segir Helgi.

GJALDÞROT

NIÐURTALNINGIN ER HAFIN Aron Pálmi
losnar að öllum líkindum á næstu dögum.

Verktakar segjast hafa
tryggt sér ﬂri›jung
Vegna úrskurðar Persónuverndar verða
sextán eftirlitsmyndavélar teknar niður af
göngum heimavistarinnar.

Skólameistari ósáttur:

Íhugar mál gegn
Persónuvernd
PERSÓNUVERND „Herbergin eru afdrep þar sem nemendur njóta
sinnar persónuverndar. Með þessum myndavélum erum við að
verja hagsmuni nemenda, foreldra og skólans,“ segir Jón Hjartarson, skólameistari Fjölbrautaskóla Norðurlands vestra á Sauðárkróki. Hann íhugar að fara í mál
við Persónuvernd vegna úrskurðar um að fjöldi eftirlitsmyndavéla
á göngum heimavistar skólans
brjóti gegn meðalhófsreglu. Hann
segir þó ekki ljóst hvort leitað
verði til dómstóla eða umboðsmanns Alþingis. Fyrst verði rætt
við fulltrúa menntamálaráðuneyt- ss
isins.

Hnífstunga við Hverfisgötu:

Lést eftir
líkamsárás
Maðurinn sem var stunginn til bana í húsi við Hverfisgötu
í Reykjavík á laugardagsmorgun
hét Bragi Halldórsson. Hann var
fæddur árið 1985 og var ókvæntur
og barnlaus. Hann var til heimilis
að Vesturgötu 50a. Foreldrar hans
eru Birna Björgvinsdóttir og
- hb
Halldór Bragason.

ANDLÁT

„Áhuginn fór fram
úr björtustu vonum,“ segir Guðbjartur Ingibergsson verktaki,
sem er í forsvari fyrir hóp sem
gert hefur tilboð í hesthúsin í
Glaðheimum á Gustssvæðinu í
Kópavogi. Að sögn hans hafa tíu
prósent eigendanna nú þegar
skrifað undir, álíka margir séu að
því komnir að skrifa undir og verið sé að ræða við um fimmtán prósent til viðbótar sem vilji ganga til
samninga.
Glaðheimar eru gegnt Smáralindinni í Kópavogi og hafa verið
þar síðan 1968. Kópavogur hefur
verið að byggjast í kringum svæðið síðustu áratugi og margir verktakar hafa áhuga á svæðinu undir
nýja byggð.
Guðbjartur segir engar framkvæmdir munu hefjast á næstunni. Allir sem skrifi undir fái
húsin til afnota endurgjaldslaust í
tvö ár.
Mikil andstaða kom fram við
tilboðið á fundi félagsmanna á
mánudagskvöldið.
„Við teljum þetta vera aðför að
starfandi íþróttafélagi í Kópavogi,“ segir Þóra Ásgeirsdóttir,
formaður hestamannafélagsins
Gusts. „Slíkt er alvarlegt mál. Ég
veit ekki um neinn sem hefur
skrifað undir bindandi kauptilboð.“
Guðbjartur segir ekki spurningu hvort byggt verði heldur
hvenær. Hann fullyrðir að flestir
hestamenn geri sér grein fyrir því
að þetta sé ekki framtíðarsvæði
þeirra. Því mótmælir Þóra alfarið.
„Ég spyr á móti: Við hvaða hesta-

SKIPULAGSMÁL

MYND/BJARNLEIFUR BJARNLEIFSSON

ÚR ÖRYGGISMYNDAVÉLUM HEIMAVISTAR

Verktakar sem hafa falast eftir hesthúsum í Gla›heimum segjast hafa tryggt
sér allt a› ﬂri›jung ﬂeirra. Stjórn hestamannafélagsins Gusts telur tilbo›i› a›för a› félaginu. Bæjarstjórinn segir deiliskipulagi svæ›isins ekki ver›a breytt.

MYND/AP

Eiríkur, hyggist ﬂi› tala
dönsku á sunnudögum?

Nafn Arons Pálma er á lista yfir fanga sem verða hugsanlega látnir lausir:

FRÉTTABLAÐIÐ/ROHN WESSLER

SPURNING DAGSINS
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SÆKJA VATN Flugmenn björgunarvéla

sækja vatn til að slökkva skógareldinn.

Skógareldarnir:

Slökkvistarf
gengur betur
Betur gengur nú að
ráða niðurlögum skógareldanna í
Portúgal, sem hafa geisað þar að
undanförnu.
Lækkandi hitastig og aukin úrkoma hefur gert slökkviliðsmönnum kleift að halda tuttugu eldum í
skefjum af þeim þrjátíu sem loga í
portúgölskum skógum. Hins vegar
var heitt og þurrt í landinu í gær og
því var búist við að bálið yxi á nýjan
leik.
Portúgalska ríkisstjórnin hefur
farið fram á aðstoð frá Evrópusambandinu en nokkur Evrópulönd hafa
þegar lánað landsmönnum slökkviliðsflugvélar.
Yfir 140.000 hektarar hafa orðið
eldinum að bráð þrátt fyrir hetjulega baráttu 2.360 brunavarða. ■

LISSABON, AP

Mannekla á frístundaheimilum:

Lág laun stór
hluti vandans
HÓPREIÐ Í GLAÐHEIMUM Hér sést hópur félagsmanna í hestamannafélaginu Gusti ríða
framhjá hesthúsum í Glaðheimum

menn er hann að tala?“ Hún segir
um 200 félagsmenn hafa mætt á
fundinn og enginn þeirra hafi
virst þessarar skoðunar.
Gunnar I. Birgisson, bæjarstjóri í Kópavogi, segir það koma á
óvart ef svo margir hafi skrifað
undir. Kópavogsbær á landið en
leigir hestamannafélaginu Gusti
það, og á félagið forkaupsrétt á
hesthúsum félagsmanna á lóðun-

um. Gunnar ítrekar að bærinn hafi
leigt Gusti þetta svæði fram til ársins 2038. „Þessir verktakar geta
ekki byggt eitt né neitt nema Kópavogsbær breyti deiliskipulaginu og
við ætlum okkur ekki að gera það.“
Að sögn Guðbjarts mun stjórn
Gusts fá að sjá þá samninga sem
gerðir hafa verið á næstu dögum
vegna forkaupsréttarins.
grs@frettabladid.is

Strangar reglur í gildi um fjársafnanir:

Lögreglan kannar
lögmæti söfnunar
Lögreglan kannar hvort
heimild sé fyrir söfnun til styrktar bágstöddum börnum á Íslandi.
Mjög strangar reglur eru í
gildi um safnanir samkvæmt lögum um opinberar fjársafnanir.
Til að mynda ber þeim sem
standa að söfnun að tilkynna lögreglunni um söfnunina áður en
hún hefst.
Samkvæmt upplýsingum frá
lögreglunni í Reykjavík, sem
fékk málið inn á borð til sín í
gær, liggur ekki ljóst fyrir hvort
leyfi er fyrir umræddri söfnun.
Lögreglan segir að einn forsvarsmanna söfnunarinnar hafi
sagst hafa sent lögreglunni bréf.
Hins vegar hafi það verið sent á
lögreglumann sem sé hættur
störfum.
Forsvarsmaðurinn

LÖGREGLA

hefur verið boðaðir á fund lögreglunnar í dag.
Í lögum um fjársafnanir segir
að leggja eigi söfnunarfé inn á
banka- eða gíróreikning sem
stofnaður sé sérstaklega fyrir
söfnun. Að sögn lögreglu er ekki
vitað hvort þessu hafi verið fylgt
eftir né hvort reikningshaldið
hafi verið endurskoðað af löggiltum endurskoðanda líkt og lög
kveði á um.
Söfnun sem lögreglan er nú að
kanna hefur farið fram með
þeim hætti að hringt er í fólk og
það beðið um að styrkja tiltekið
málefni. Ef fólk hefur samþykkt
að gera það sendir félagið sem
stendur að baki söfnuninni gíróseðil heim að upphæð 1.500
krónur heim til fólksins.
- th

SKÓLAR „Það er auðvitað mjög
slæmt ef þessi staða kemur ítrekað upp á haustin,“ segir Elín
Thorarensen, framkvæmdastjóri
Heimilis og skóla. Mörg hundruð
börn bíða þess að fá pláss á frístundaheimilum
Reykjavíkurborgar vegna manneklu.
„Ég tel stóran hluta af vandanum koma til vegna þess að launin
eru mjög lág,“ segir Elín. „Fólk
staldrar þess vegna stutt við í
starfi og hleypur af stað um leið
og annað býðst.“
Elín telur að hægt væri að auðvelda mannaráðningar með því að
leitast við að byggja upp faglegra
starf í frístundaheimilunum, til
dæmis með því að ráða meira af
- ht
fagmenntuðu fólki.

Manndráp og líkamsárás:

Hinir grunu›u
yfirheyr›ir
Yfirheyrslur stóðu í
gær yfir 23 ára gömlum manni sem
grunaður er um hafa orðið manni að
bana á Hverfisgötu fyrir helgi og
yfir 17 ára gömlum dreng sem
talinn er hafa stungið annan í bakið
á Menningarnótt í Reykjavík. Yfirheyrslurnar fóru fram í fangelsinu
á Litla-Hrauni þar sem þeir sitja
báðir í gæsluvarðhaldi.
Sigurbjörn Víðir Eggertsson aðstoðaryfirlögregluþjónn sagðist í
gærkvöldi ekki hafa rætt við lögreglumennina sem sáu um yfirheyrslurnar og gat því ekki svarað
því hvort mennirnir hafi játað.

LÖGREGLUMÁL

- óká / - grs
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KAUP SALA
Bandaríkjadalur USD 63,48

63,78

Sterlingspund

GBP 114,13

Evra

EUR 77,65

78,09

Dönsk króna

DKK 10,413

10,473

Norsk króna

NOK 9,7

9,758

Sænsk króna

SEK 8,284

8,332

Japanskt jen

JPY

SDR

XDR 93,01

114,69

0,5765 0,5799
93,57

Gengisvísitala krónunnar
108,6613 +0,01

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

Héraðsdómur Reykjavíkur:

Telur ólíklegt a› samkomulag náist

Rétta› yfir
ræningjum
Réttað var í gær yfir

BAGDAD, AP Formaður stjórnarskrárnefndar Íraks telur þrjá
daga ekki nægja til að ná samkomulagi
um
stjórnskipan
landsins. Vera má að plaggið
verði borið undir þjóðaratkvæði
þrátt fyrir andstöðu súnnía.
Rétt áður en fresturinn til að
greiða atkvæði um stjórnarskrárdrögin á íraska þinginu
rann út síðastliðið mánudagskvöld var ákveðið að fresta afgreiðslunni í um þrjá daga svo
að vinna mætti þeim fylgis á
meðal súnnía.
Humam Hammoudi, formaður stjórnarskrárnefndarinnar,
viðurkenndi hins vegar í gær að

UGGANDI UM SINN HAG Það eru ekki ein-

ungis súnníar sem hafa efasemdir um
stjórnarskrárdrögin. Yanar Mohammed,
leiðtogi einnar helstu kvennahreyfingar
Íraks (til hægri), telur íslamskar áherslur
stjórnarskrárinnar konum mjög í óhag.

sá tími gæti reynst of naumur
þar sem um grundvallarágreining um stjórnskipunina væri að
ræða, einkum um hversu miðstýrt landið eigi að vera.
Þegar
Hammoudi
var
spurður hvernig höggvið yrði á
hnútinn næðist ekki sátt um
málið
sagði
hann
enga
spurningu að „íraska þjóðin ætti
ráða“.
Fari hins vegar svo að Kúrdar og sjíar samþykki hina nýju
stjórnarskrá sem súnníar geta
með engu móti fellt sig við eru
allar líkur á að rósturnar í landinu færist enn í vöxt og haldi
áfram um ókomna tíð. ■

DÓMSMÁL

tveimur mönnum, 42 og 18 ára gömlum, í Héraðsdómi Reykjavíkur
vegna ránstilraunar við Hamarsgerði í Reykjavík í mars í fyrra. Þar
réðust þeir á mann með trékylfu og
slógu hann ítrekað með henni og
krepptum hnefa. Heimtuðu mennirnir peninga, en flúðu af vettvangi
þegar íbúi kom út úr húsinu. Þeir
þekktu ekki til fórnarlambs síns.
Eldri maðurinn er einnig ákærður
fyrir að hafa haft í fórum sínum 1,7
grömm af amfetamíni, 0,3 grömm af
kannabis og ellefu e-töflur, þegar lögregla tók hann síðar sama dag.
Maðurinn sem ráðist var á krefst
tæplega 750.000 króna í bætur. - óká
MYND/AP
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Formaður stjórnarskrárnefndar Íraks er svartsýnn:

MYND/AP

GENGIÐ

24. ágúst 2005 M IÐVI KU DAGU R

Endursko›a ber skilyr›i gervihjónabanda
GUÐNI ÁGÚSTSSON LANDBÚNAÐARRÁÐHERRA Gróðursetti fimmtán milljónustu

trjáplöntuna í Landgræðsluskógum landsins í gær.

Landgræðsluskógar 15 ára:

Milljónir trjáa
gró›ursettar
„Þetta er stór áfangi sem
skógræktarfélögin hafa fyrst og
fremst unnið að,“ segir Brynjólfur
Jónsson, framkvæmdastjóri Skógræktar Íslands. Fimmtán milljónir
plantna hafa verið gróðursettar í
Landgræðsluskógum landsins síðastliðin fimmtán ár.
Guðni Ágústsson landbúnaðarráðherra gróðursetti fimmtán milljónustu trjáplöntuna í gær við hátíðlega athöfn. „Okkur þótti rétt að
efna til fagnaðar enda eru skógarnir orðnir mjög áberandi í náttúru
landsins og farnir að gegna mikilvægu hlutverki í útivistarlífi landsmanna,“ segir Brynjólfur.
- ht

SKÓGRÆKT

Slasaður vagnstjóri:

Söfnun hafin
SÖFNUN Strætisvagnabílstjórar hjá

Strætó hafa hrundið af stað söfnun fyrir bílstjórann sem slasaðist
alvarlega við árekstur síðastliðinn föstudag. Þá er undirskriftum
safnað hjá bæjarskrifstofum á
höfuðborgarsvæðinu
og
hjá
nokkrum rútufyrirtækjum þar
sem starfsmenn samþykkja að
dregin verði tiltekin upphæð af
launum þeirra.
Fyrir þá sem vilja leggja söfnuninni lið er reikningsnúmerið
0537-14-607300 og kennitalan
- hb
500501-3160.

Nefnd Sameinu›u ﬂjó›anna um afnám kynﬂáttamisréttis finnur a› ni›urskur›i til Manréttindaskrifstofunnar. Einnig eru ger›ar athugasemdir vegna
afgrei›slu stjórnvalda á málum flóttamanna og hælisleitenda.

FLÓÐ Í FRAZTANZ Ekki næst símasamband
við sum þorpanna þar sem aurskriður hafa
slitið í sundur jarðstrengi.

Nefnd Sameinuðu
þjóðanna um afnám kynþáttamisréttis gerir athugasemd við það að
íslensk stjórnvöld skáru fyrr á
þessu ári niður framlög til Mannréttindaskrifstofunnar.
Í nýrri skýrslu nefndarinnar er
farið fram á að íslensk stjórnvöld
veiti frjálsum félagasamtökum
sem vinna gegn kynþáttamisrétti
stuðning til að tryggja sjálfstæði
þeirra og fjárhag.
Þess er getið að Ísland hafi
ekki tekið upp í landslög ákvæði
sáttmála um afnám kynþáttamisréttis og eru stjórnvöld hvött til
þess að ráða bót á því.
Fram kemur að nefndinni hafa
borist skýrslur um að flóttamenn
og hælisleitendur hafi ekki ávallt
fengið fullnægjandi afgreiðslu
mála þótt íslensk lögreglu- eða
landamærayfirvöld hafi fengið
leiðsögn um alþjóðleg mannréttindi og lög um flóttamenn.
Nefndin telur æskilegt að íslensk stjórnvöld endurskoði
ákvæði um 24 ára aldursmark til
dvalarleyfis þegar giftingaraldur
er 18 ár. Hún mælir með að skilyrði svonefndra gervihjónabanda
verði endurskoðuð.
Fjallað er um skammtíma atvinnuleyfi í skýrslunni og talin
hætta á brotum gegn réttindum
erlendra farandverkamanna með
því að binda atvinnuleyfi við atvinnurekendur fremur en launamennina sjálfa. Sérstök hætta er
talin vera á brotum sem lúta að
aðstæðum á vinnustað og starfskröfum.
Vakin er athygli á því að ekki
er starfrækt á Íslandi mannrétt-

Fimm látist
í vonskuve›ri
Björgunarmenn

MANNRÉTTINDI

AUSTURRÍKI,

Verð

2.990 kr.

Í skólann á ný
SMÁRALIND SÍMI 545 1550

GLÆSIBÆ SÍMI 545 1500

KRINGLUNNI SÍMI 545 1580

AP

hjálpuðu hundruðum íbúa að yfirgefa heimili sín á flóðasvæðum í
Austurríki og suðurhluta Þýskalands. Einnig byggðu þeir sandpokavirki meðfram ám sem flætt
höfðu yfir bakka sína.
Í gær hafði heyrst af fimm einstaklingum sem höfðu látist í flóðunum í Austurríki, Búlgaríu og
Sviss. Sérfræðingar segja ástandið
mjög alvarlegt, sérstaklega þar sem
ekki er hægt að ná sambandi við
sum þorpin sem verst hafa orðið úti,
en þar hafa aurskriður slitið í sundur jarðstrengi. Áin Inn hefur hækkað um 30 sentimetra í flóðunum. ■

Forseti Tékklands:

Vill auka vi›skipti vi› Ísland
Síðari dagur opinberrar heimsóknar Václav Klaus,
forseta Tékklands, hófst með fundi
með Halldóri Ásgrímssyni í Ráðherrabústaðnum. Á fundinum var
rætt um samskipti ríkjanna og voru
þeir sammála um að auka enn frekar viðskipti milli þeirra. Þá ræddu
þeir málefni Sameinuðu þjóðanna
og Evrópusambandsins.
Áður en Halldór bauð Klaus til
hádegisverðar á Þingvöllum fór forseti Tékklands að skoða aðstæður
að Nesjavöllum. Deginum lauk
síðan með skoðunarferð um Gullfoss og Geysi.
- ss

FORSETAHEIMSÓKN

MANNRÉTTINDI OG KYNÞÁTTAMISRÉTTI Flóttamenn frá Júgóslavíu á Akureyri í mars 2003.

indastofnun og eru stjórnvöld
hvött til þess að koma á fót slíkri
stofnun sem starfi í anda Parísarsáttmálans.
Nefnd Sameinuðu þjóðanna
fagnar því að Íslendingar hafi
undanfarið staðfest fjölda samninga og sáttmála, meðal annars

VEÐRIÐ Í DAG

Skólataska

Flóð í Mið-Evrópu:

um réttindi barna. Þá hafi réttur
fólks af erlendum uppruna verið
treystur með lögum. Slíkar réttarbætur hafi meðal annars orðið til
þess að um eitt þúsund innflytjendur gátu nýtt sér kosningarétt í
sveitarstjórnarkosningunum árið
johannh@frettabladid.is
2002.

Takmarkið er fullkomnun

ÍSLENSKA AUGLÝSINGASTOFAN/SIA.IS TOY 29324 08/2005

Lexus GS færir okkur
nær takmarkinu
Stíllinn er glæsilegur, yfirbragðið
sportlegt, viðbragðið snöggt og
kraftmikið og aksturinn engu líkur.
Vertu fremstur á þínu sviði. Aktu á
Lexus GS. Þú kemst varla nær
fullkomnun.

Verð frá 5.150.000 kr.

KOMIÐ OG REYNSLUAKIÐ EINUM GLÆSILEGASTA BÍL SEM VÖL ER Á.

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

The pursuit of perfection
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Leitað var að hollenskri skútu síðan á laugardag:

Aukin útþrá Dana:

Fannst su›vestur
af Reykjanesi

Spánn heillar

Niðurstöður gærdagsins á visir.is
Já

24%

Nei

76%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Hefur þú áhyggjur af manneklu
á leikskólum?
Farðu inn á fréttahluta visir.is
og segðu þína skoðun

inni til leitar á svæðinu án árangurs.
Liðsinnis nágrannaríkjanna var
leitað þar sem staðsetning neyðarkallsins var langt utan drægi
þyrlna Landhelgisgæslunnar og
ekki var mögulegt að senda út íslenskar flugvélar til leitar. Þyrla
frá Grænlandi og vél frá breska
flughernum fóru því til leitar um
helgina en það var danska varðskipið Vædderen sem fann skútuna
í gærmorgun.
Skútan er talin hafa lagt upp frá

Innflytjendur berjast:

Sögulegum brottflutningi
landtökumanna er loki›

Tveir fengu
skot í sig
KRÆKIBER Bláber og krækiber voru víða

vel þroskuð á Vestfjörðum fyrir hálfum
mánuði.

Góð berjaspretta víðast hvar:

Man ekki eftir
ö›ru eins sumri
BERJASPRETTA Útlit er fyrir gott
berjaár og víða er bláberjaspretta
með eindæmum góð.
Ingólfur Kjartansson á Tálknafirði segir berjasprettu góða úti
með Snæfjallaströnd, en hann er
staðarhaldari í Dalbæ í Unaðsdal
yfir sumartímann. „Ég man ekki
eftir öðru eins bláberjasumri og nú.
Einnig er nóg af krækiberjum. Það
á líka við um aðalbláberin en þau
þroskast óvenju seint.“ Fregnir
berast af góðri berjasprettu víðar,
meðal annars á Norðurlandi.
- jh

DANMÖRK Fimmti hver Dani á
fullorðinsaldri getur hugsað sér
að flytja til útlanda. Þetta
kemur fram í niðurstöðum
nýrrar
skoðanakönnunar.
Hlutfallið er enn hærra þegar
námsmenn eru spurðir en
helmingur þeirra stefnir á
búsetu i öðru landi.
Spánn er það land sem heillar
Dani öðrum fremur. Samkvæmt
opinberum tölum flytjast hins
vegar flestir Danir til Svíþjóðar.
Þessi aukna útþrá skýrist að
mestu af áhuga ungra Dana á að
ganga mennta sig og starfa á
erlendri grundu. Eldri kynslóðir telja síður að flutningur út
fyrir landsteinana sé vænlegur
kostur. ■

Hollenska skútan Daisy, sem
leitað hafði verið síðan á laugardag,
fannst snemma í gærmorgun um
160 mílur suðvestur af Reykjanesi.
Skipstjóri skútunnar er þýskur en
auk hans voru tveir aðrir um borð.
Engan skipverja sakaði.
Neyðarbauja sem féll útbyrðis í
vonskuveðri á laugardag gaf frá
sér neyðarkall um hundrað sjómílur norðaustur af Hvarfi á Grænlandi. Í kjölfarið var farið að
grennslast fyrir um skútuna og fór
norskur togari sem var í grennd-

LEIT

Er FH-liðið besta fótboltalið
Íslandssögunnar?

KAUPMANNAHÖFN Tveir ungir menn
særðust í uppgjöri tveggja hópa
innflytjenda í Kaupmannahöfn í
fyrrakvöld.
Tvö skot hlupu úr byssu sem
höfð var um hönd, að því er virðist
fyrir slysni. Lentu þau í tveimur
félögum byssumannsins, í hönd
annars en í nára hins. Sár þeirra
voru hins vegar ekki alvarleg. Hóparnir hittust vegna orðróms um
lauslæti systur eins úr öðrum hópnum. Vildi bróðir hennar vernda
heiður fjölskyldunnar með því að
útkljá málið við hinn hópinn. ■

LÖGREGLUFRÉTTIR
VELTI BÍL Í LAUSAMÖL Ung frönsk
kona slapp ómeidd eftir að bílaleigubíll sem hún ók hafnaði utan
vegar og valt í Breiðdal laust eftir
hádegi á mánudag. Konan, sem var
ein í bílnum, missti stjórn á bifreiðinni í lausamöl.

Tölvunám eldri borgara
Grunnur
30 kennslustunda byrjendanámskeið fyrir 60 ára og eldri. Engin
undirstaða nauðsynleg, hæg yfirferð með þolinmóðum kennurum. Á námskeiðinu er markmiðið að þátttakendur verði færir
að nota tölvuna til að skrifa texta, setja hann snyrtilega upp
og prenta, fara á internetið, taka á móti og senda tölvupóst.
Kennsla hefst 6. september
og lýkur 27. september.
Kennt er þriðjudaga
og fimmtudaga kl 13 - 16.
Verð kr. 19.500,Vegleg kennslubók innifalin.

SKÚTA Neyðarkall barst frá skútunni vegna
neyðarbauju sem féll útbyrðis í vondu
veðri. Myndin er úr safni.

Grænlandi snemma í síðustu viku á
leið til Reykjavíkur. Daisy hélt för
sinni hingað til lands áfram í gær
og er væntanleg til hafnar í Reykja- ht
vík síðdegis í dag.

R‡mingu 25 landnemabygg›a á Vesturbakkanum og Gaza-ströndinni lauk í
gær. ﬁrátt fyrir mikla andstö›u á me›al heittrúa›ra gy›inga kom til mun
minni átaka en óttast haf›i veri›.
Sögulegum brottflutningi
ísraelskra landtökumanna af svæðum Palestínumanna lauk í gær
þegar tvær byggðir á Vesturbakkanum voru rýmdar. Flutningarnir
tóku aðeins fjórðung af þeim tíma
sem upphaflega var búist við og
átök vegna þeirra urðu mun minni
en óttast var.
Í gær réðust 6.000 ísraelskir
hermenn inn í tvær landnemabyggðir á Vesturbakkanum, Sanur
og Homesh, en vitað var þar hefðu
um 1.600 manns hreiðrað um sig til
að mótmæla rýmingunni. Vesturbakkinn hefur mun meira sögulegt
og trúarlegt gildi í augum gyðinga
en Gaza-ströndin og því var búist
við heiftúðugum átökum á milli
hermanna og öfgaþjóðernissinna.
Fyrst í stað sýndu mótmælendurnir nokkurt viðnám en þeir máttu
sín lítils gegn fílefldum hermönnunum. Níu klukkustundum eftir að
hermenn réðust til inngöngu höfðu
allir mótmælendurnir verið fjarlægðir.
Íbúar Ganim og Kadim, hinna
landnemabyggðanna tveggja sem
rýma átti á Vesturbakkanum, höfðu
þegar haft sig á brott og því var
þegar hafist handa við að rífa hús í
báðum kjörnunum í gær. Þar með

SANUR, AP

UNGUR MÓTMÆLANDI 6.000 ísraelskir hermenn í fullum herklæðum bjuggust við hinu

ISRAEL

Framhald I
30 kennslustunda námskeið, hentar þeim sem lokið hafa
byrjendanámskeiðinu eða hafa sambærilega undirstöðu.
Byrjað er á upprifjun áður en haldið er lengra í Word.
Framhaldsæfingar í Internetinu og tölvupósti auk þess sem
stafrænar myndavélar verða kynntar.

MYND/IFAW
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GAZA
STRIP

Kennsla hefst 5. september og lýkur 26. september. Kennt er
mánudaga og miðvikudaga kl 13 - 16. Verð kr. 19.500,-

versta þegar þeir réðust til inngöngu í Sanur- og Homesh-byggðirnar í gær. Brottflutningur
landtökumanna gekk þó að mestu snurðulaust fyrir sig.

hefur rýming byggðanna 25 aðeins
tekið eina viku en reiknað var með
að aðgerðirnar stæðu yfir í heilan
mánuð hið minnsta.
Mahmoud
Abbas,
forseti
palestínsku heimastjórnarinnar,
hringdi í Ariel Sharon, forsætisráðherra Ísraels, í gær og óskaði
honum til hamingju með „hugrakka og sögulega“ ákvörðun.
Abbas stakk upp á að friðarviðræðurnar yrðu teknar fljótlega
upp að nýju og varð leiðtogunum

að samkomulagi að hittast við
fyrsta tækifæri.
Landnemabyggðirnar fjórar
eru aðeins brot af hverfum Ísraela á Vesturbakkanum en þar
búa alls 240.000 Ísraelsmenn.
Margir álíta að með rýmingu
byggðanna á Gaza og þessara
fjögurra á Vesturbakkanum ætli
ísraelska ríkisstjórnin að herða
enn frekar tökin á þeim svæðum
sem Ísraelar byggja á þessum
sveinng@frettabladid.is
slóðum.

Tæpar þrjár vikur til þingkosninga í Noregi:

Framhald II
30 kennslustunda námskeið ætlað þeim sem lokið hafa fyrra
framhaldsnámskeiðinu eða hafa sambærilegan grunn og
vilja enn meiri þekkingu og þjálfun. Byrjað er á upprifjun og
svo er haldið áfram og kafað dýpra.

Miklar líkur á a›
stjórn Bondevik falli
Verkamannaflokkurinn
hefur allgóða forystu í skoðanakönnunum þegar rétt tæpar þrjár
vikur eru til þingkosninga í Noregi.
Jens Stoltenberg, leiðtogi hans,
gegndi embætti forsætisráðherra í
eitt ár áður en núverandi forsætisráðherra, Kjell Magne Bondevik
leiðtogi Kristilega þjóðarflokksins,
tók við embætti árið 2001. Nú lítur
því út fyrir að Stoltenberg endurheimti embættið.
Verkmannaflokkurinn mælist
með 25-30 prósenta fylgi á meðan
ríkisstjórnarflokkarnir mælast með
svipað fylgi samanlagt. Allt lítur því
út fyrir að samsteypustjórn Bonde-

NOREGUR

Kennsla hefst 5. september og lýkur 26. september. Kennt er
mánudaga og miðvikudaga kl 13 - 16. Verð kr. 17.000,-

OPIÐ HÚS
Laugardaginn 27. ágúst kl. 13-16

Faxafen 10 • 108 Reykjavík • Sími: 544 2210 • www.tsk.is • skoli@tsk.is

vik, sem í sitja, auk Kristilega þjóðarflokksins, Íhaldsflokkurinn og
hinn frjálslyndi Venstre, muni falla
í kosningunum. Búist er við að
Verkamannaflokkurinn, sósíalistar
og Miðflokkurinn myndi ríkisstjórn
að kosningunum loknum.
Kristilegi
þjóðarflokkurinn
reynir að lokka kjósendur til sín á
lokasprettinum með því að viðurkenna þau mistök sem hann hefur
verið sakaður um og lofa að gera
betur. Þannig hefur Kjell Magne
Bondevik lofað að bæta hag fátækra Norðmanna, sem hann hefur
verið gagnrýndur fyrir að gleyma.

JENS STOLTENBERG Allt lítur nú út fyrir að

- oá

hann verði aftur forsætisráðherra í Noregi.
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Veldu nýjan Ford

Nýtt tákn um gæði
Focus er betur búinn en Corolla
Gömul tákn eru fallin. Og ný tekin við. Nýr, endurhannaður Ford Focus er betur búinn en Toyota Corolla. Ford
hefur tekist það sem aðrir framleiðendur hafa áður
reynt; að hanna meðal stóran bíl eftir gæðastöðlum
lúxusbíla á lægra verði. Berðu fordómalaust Corolla
saman við Focus. Og þú finnur að margur búnaður
lúxusbíla er staðalbúnaður í Focus: ESP stöðugleikastýrikerfi, TRACS spólvörn, öryggispúðagardínur, fjölliðafjöðrun, loftkæling og hiti í sætum eru þar á meðal.
Spurðu um þjónustu Ford.

Hæsta einkunn fyrir öryggi frá upphafi
Árekstraröryggisstofnunin Euro NCAP gefur
Ford Focus hæstu einkunn allra bíla í sínum
flokki frá upphafi. Árekstraröryggi Focus er
metið með 5 stjörnum eða 35 stig. Frá upphafi
hefur Focus hreppt 1. sætið á 65 alþjóða
verðlaunahátíðum. Í 13 skipti bíll ársins.

Atriði af gæðalista staðalbúnaðar:

Vertu í hópi þeirra bestu, í dag og um alla framtíð.
Veldu Focus.

ESP stöðugleikastýrikerfi
TRACS spólvörn
Loftkæling
Stillanlegur hiti í framsætum
Öryggispúðar að framan
Öryggispúðar í hliðum
Öryggispúðagardínur
ABS hemlakerfi
EBD hemlajöfnun
EBA hjálparhemlun

Þegar allt er tekið með og verð er borið saman við
gæði þá er Focus talinn betri kostur en bæði Toyota
Corolla og VW Golf, samkvæmt fjölmörgum evrópskum bílablöðum. Berðu saman bíla. Komdu í Brimborg.
Veldu nýjan Ford - nýtt tákn um gæði.

Ford Focus. Ný gæði á lægra verði en áður.*
Kaupverð
Ford Focus 3 dyra Trend 1,6i
Ford Focus 5 dyra Trend 1,6i
Ford Focus 4 dyra Trend 1,6i
Ford Focus Wagon Trend 1,6i

5 gíra
1.790.000 kr.
1.890.000 kr.
1.940.000 kr.
1.990.000 kr.

Hægt að fá aukalega:

Sjálfskiptur
1.884.000 kr.
1.984.000 kr.
2.034.000 kr.
2.084.000 kr.

Ford Focus er heimsmethafi í vinsældum. Frá þeim tíma Ford
Focus var fyrst kynntur, árið 1998, hefur Focus selst í yfir 4
milljónir eintaka. Heimsmetabók Guinness taldi sig þurfa
staðfesta heimsmet Ford Focus í vinsældum árið 2000 og
sem mest selda bíl í heimi, aðeins ári eftir að hann kom fyrst
á markað. Samkvæmt afmælisútgáfu Heimsmetabókar
Guinness fyrir árið 2005 stendur heimsmetið enn. Focus er
einnig vinsæll meðal bílagagnrýnenda en þeir hafa í 65 skipti
kosið Focus í 1. sætið á aðeins 6 árum. Focus hefur verið
kosinn bíll ársins í 13 skipti í Evrópu og Norður-Ameríku.

Frjókornasía
Upphitanlegir hliðarspeglar
Rafstilltir hliðarspeglar
Vindskeið að aftan (3d og 5d)
Fjarstýrð samlæsing
Fjölstillanlegt stýri
Geislaspilari með þjófavörn og
6 hátölurum
Fjarstýring fyrir hljómtæki
Aksturstölva og útihitamælir

Bluetooth® fyrir síma
AFS Halogen beygjuljós
DVD spilari í lofti og skjár
Fjöltengi fyrir heyrnartól
Kæling í hanskahólfi
Leiðsögukerfi
með litaskjá
6 diska Sony hljómtæki
Bakkskynjari
Regnskynjari
Leður- eða sportsæti
Rafdrifið ökumannssæti
Fjöldi seldra
Ford bíla 1161
1000
667
500
0

20
03
20
04

Ford Focus hefur hreppt
1. sæti á 65 alþjóðaverðlaunahátíðum.
Veldu Ford.

Raddstýring fyrir:
- hljómtæki
- síma
- leiðsögukerfi
Aðfellanlegir speglar
Hiti fyrir alla framrúðuna
Sólarvörn í framrúðu
Sportfjöðrun
Sjálfvirkur dimmer
á baksýnisspegli
Hraðastillir
Rafdrifin sóllúga

Íslendingar velja Ford umfram önnur
leiðandi bílamerki (74,1% aukning 2004)
og er Ford meðal vinsælustu bílamerkja á
Íslandi. Endursalan staðfestir það einnig.
Vertu í hópi þeirra bestu. Veldu nýjan Ford.
Tímabil

GCI ALMANNATENGSL - GREY COMMUNICATIONS INTERNATIONAL

Íslendingar velja Ford umfram önnur vestræn bílamerki. Spennandi hönnun, aukin gæði og örugg þjónusta Brimborgar er trúleg ástæða þess að Ford sækir
á Toyota sem vinsælasta bílamerkið á Íslandi. Upplifðu
nýtt tákn um gæði - veldu Ford.

Nýttu þér sumartilboðin
Skoðaðu úrvalið í bílaverslun Ford á Íslandi

Ford Fiesta Trend
5 dyra 1,4i 5 gíra*
Kaupverð 1.430.000 kr.
Bílasamningur 14.970 kr.
Rekstrarleiga 27.950 kr.

Ford Escape XLS 4x4
5 dyra 2,3i sjálfskiptur*
Kaupverð 2.810.000 kr.
Bílasamningur 29.430 kr.
Rekstrarleiga 52.700 kr.

Ford Fusion Trend
5 dyra 1,4i 5 gíra*
Kaupverð 1.570.000 kr.
Bílasamningur 16.440 kr.
Rekstrarleiga 29.980 kr.

Ford Freestyle SEL 4x4
7 manna 3,0i V6 sjálfskiptur*
Kaupverð 3.960.000 kr.
Bílasamningur 39.200 kr.
Rekstrarleiga 68.300 kr.

Ford Focus Trend
5 dyra 1,6i 5 gíra*
Kaupverð 1.890.000 kr.
Bílasamningur 19.790 kr.
Rekstrarleiga 34.930 kr.

Ford Explorer XLT Sport 4x4
5 dyra 4,0i V6 sjálfskiptur*
Kaupverð 4.190.000 kr.
Bílasamningur 41.760 kr.
Rekstrarleiga 74.200 kr.

Ford Focus C-Max Trend
5 dyra 1,6i 5 gíra*
Kaupverð 1.895.000 kr.
Bílasamningur 19.840 kr.
Rekstrarleiga 34.950 kr.

Ford Expedition Eddie Bauer 4x4
8 manna 5,4i V8 sjálfskiptur*
Kaupverð 5.160.000 kr.
Bílasamningur 53.990 kr.
Rekstrarleiga 102.500 kr.

Við staðgreiðum gamla bílinn veljir þú bíl frá Brimborg.
Þú veltir fyrir þér hvernig best er að losna við gamla bílinn.
Brimborg kaupir hann af þér staðgreitt** veljir þú bíl frá
Brimborg. Þú færð peninginn beint í vasann - eða greiðir

2
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Ford Mondeo Ghia
5 dyra 2,0i 5 gíra*
Kaupverð 2.440.000 kr.
Bílasamningur 25.550 kr.
Rekstrarleiga 44.940 kr.

Ford Ranger XL Crew Cab 4x4
4 dyra 2,5 turbo dísil 5 gíra*
Kaupverð 2.370.000 kr.
Bílasamningur 24.820 kr.
Rekstrarleiga 43.900 kr.

Ford Galaxy Trend
7 manna 2,0i 5 gíra*
Kaupverð 2.605.000 kr.
Bílasamningur 27.280 kr.
Rekstrarleiga 48.500 kr.

Ford Explorer Sport Trac XLT 4x4
4 dyra 4,0i V6 sjálfskiptur*
Kaupverð 2.960.000 kr.
Bílasamningur 30.990 kr.
Rekstrarleiga 56.700 kr.

Ford Mustang Deluxe
3 dyra 4,0i V6 5 gíra*
Kaupverð 2.860.000 kr.
Bílasamningur 30.030 kr.

Ford F-350 Lariat Crew Cab 4x4
4 dyra 6,0 turbo dísil V8 sjálfskiptur*
Kaupverð 4.128.000 kr.
Bílasamningur 43.160 kr.

upp lánið á gamla bílnum. Þú losnar við allt umstang við að
selja og minnkar þinn kostnað. Komdu og skoðaðu Ford í
dag. Komdu í Brimborg - skoðaðu nýja hönnun og kynntu
þér hvernig þú getur fengið þér nýjan Ford.

3

Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 6, sími 515 7000 | Brimborg Akureyri: Tryggvabraut 5, sími 462 2700 | Brimborg Reykjanesbæ: Njarðarbraut 3, sími 422 7500 | www.ford.is
* Brimborg og Ford áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara og að auki er kaupverð háð gengi. Lán er bílasamningur með 30% útborgun og mánaðarlegum greiðslum í 84 mánuði og eru háðar breytingum á vöxtum og gengi erlendra mynta 50% isk / 50% erl.myntkarfa. Leiga er rekstrarleiga og er miðuð við mánaðarlegar greiðslur í 36 mánuði sem eru háðar gengi erlendra mynta og
vöxtum þeirra. Smur- og þjónustueftirlit samkvæmt ferli framleiðanda og Brimborgar er innifalið í leigugreiðslu og allt að 20.000 km akstur á ári. ** Staðgreitt 45 dögum eftir afhendingu nýja bílsins. Nánari upplýsingar veita söluráðgjafar Brimborgar. Aukabúnaður á myndum: Álfelgur á Fiesta, Focus og Galaxy; samlitur á Escape; tvílitur á Ranger. Explorer og Freestyle myndir eru af Limited.
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Dauði Brasilíumannsins de Menezes í Lundúnum:

Misvísandi uppl‡singar um myndavélar
Fregnum ber ekki saman af því hvort öryggismyndavélar á Stockwell-neðanjarðarlestarstöðinni í Lundúnum hafi verið í
lagi daginn sem Brasilíumaðurinn
Jean Charles de Menezes var
skotinn af lögreglunni.
Breska
blaðið
The
Independent segir að lögreglan
hafi skýrt rannsóknarnefndinni
sem rannsakar tildrög málsins
frá því að engin af öryggismyndavélunum á lestarstöðinni hafi verið í lagi og því væru engar myndir til af atburðinum. Í skjali frá
lögreglu til nefndarinnar segir að
allar myndavélar hafi verið skoðaðar en vegna tæknilegra vandaLUNDÚNIR

VEISTU SVARIÐ?

1

Hvar á landinu hafa stöðumælar
verið lagðir af?

2

Hvaða borg í Portúgal er í hættu
vegna skógarelda?

3

Til hvaða liðs hefur fótboltamaðurinn
Milan Baros verið seldur?
SVÖRIN ERU Á BLS. 30

Trúarskólar umdeildir:

Flestir Bretar
á móti fjölgun

BRETLAND Tveir þriðju hlutar
Breta eru mótfallnir áformum
ríkisstjórnarinnar um að fjölga
skólum reknum af trúfélögum í
landinu, samkvæmt skoðanakönnun sem breska blaðið The
Guardian lét vinna. Tilgangurinn er að fjölga valkostum í
skólakerfinu.
Tillögur ríkisstjórnarinnar
miða að því að auka styrki til
slíkra skóla verulega í því skyni
að auðvelda þeim að starfa innan ríkisrekna skólakerfisins.
Þeir sem gagnrýnt hafa þetta
óttast að það muni leiða til frekari aðskilnaðar innan samfélagsins og koma í veg fyrir að
börn kynnist ólíkum menningarsamfélögum í uppvexti sínum. ■

SVÍÞJÓÐ
UPPSAGNIR HJÁ VOLVO
Forsvarsmenn bílaverksmiðja
Volvo í Svíþjóð hafa ákveðið að
fækka starfsmönnum verulega.
Er áformað að segja upp á milli
1.000 og 1.500 manns, flestum í
verksmiðjunum í Gautaborg.
Ástæðurnar eru meðal annars
sagðar vera lágt gengi Bandaríkjadals og aðrir erfiðleikar í
rekstri.
Stjórnendur Volvo segja
nauðsynlegt að spara um einn
milljarð sænskra króna í rekstri
verksmiðjanna.

mála væru engar myndir til.
Talsmenn fyrirtækisins sem
reka neðanjarðarlestir Lundúna
sendu aftur á móti frá sér yfirlýsingu þar sem segir að þeir viti
ekki af neinum bilunum í eftirlitsmyndavélum í Stockwell-lestarstöðinni daginn sem de Menezes
var skotinn.
Óháð rannsóknarnefnd lögreglunnar tilkynnti í gær að
niðurstöður athugana hennar á
málinu myndu liggja fyrir um
jólaleytið. Skýrsla nefndarinnar
verður hins vegar ekki gerð opinber fyrr en búið er að fjalla um
málið innan aganefndar lögregl- sda
unnar og hjá dómstólum.

LÍKIÐ Á GÓLFI LESTARVAGNSINS Þessi mynd birtist í fréttum ITV-sjónvarpsstöðvarinnar og

er eina myndin af atburðinum sem birst hefur opinberlega. Lögreglan segir að allar
myndavélar lestarstöðvarinnar hafi verið bilaðar en lestarfyrirtækið neitar því.

Rannsókn á fuglaflensu
tefst vegna fjárskorts
Yfird‡ralæknir sótti um fjárveitingu upp á eina og hálfa milljón króna í maí til ﬂess a› rannsaka hugsanlega fuglaflensu í fuglum hér á landi. Umsóknin hefur ekki veri› afgreidd enn. Sérfræ›ingur í smitsjúkdómum fugla segir liggja á a› hra›a rannsókn ekki síst í ljósi stö›unnar erlendis.
Dráttur stjórnvalda á afgreiðslu fjárveitingar
upp á eina og hálfa milljón króna
hefur hamlað því að rannsókn á
hugsanlegri fuglaflensu í alifuglum og vatnafuglum geti hafist.
Embætti yfirdýralæknis sótti um
fjárveitinguna til þess að hrinda
rannsókninni af stað í maí síðastliðnum. Enn bólar ekkert á fjárveitingunni.
„Það er þörf á að kanna ástandið í fuglum hér, bæði villtum fuglum og alifuglum,“ segir Jarle Reiersen, sérfræðingur í fuglasmitsjúkdómum. „En það hefur verið
eitthvað stirt í að finna fjármuni
þessa. Mér skilst þó að þetta sé að
leysast þannig að við getum gert
þetta. Með slíkri rannsókn er
hægt að kortleggja stöðuna hér og
fínslípa þær aðgerðir sem við
þurfum að grípa til. Við hefjum
þessa rannsókn um leið og fjármunir eru fyrir hendi. Það liggur
auðvitað á að hraða henni í ljósi
þess sem er að gerast erlendis.“
Ýmsar Evrópuþjóðir, til að

HEILBRIGÐISMÁL

mynda Hollendingar, Bretar og
Þjóðverjar, óttast nú svo mjög
fuglaflensuna að þeir hafa þegar
gripið til eða eru að undirbúa
varnaraðgerðir gegn henni.
„Með farfuglum dreifist flensan vestur eftir og þá er áhyggjuefni hvernig staðan verður hjá
okkur,“ segir Jarle. „Þeir koma þó
ekki hingað á þessum tíma árs.
Hænsnfuglar í lausagöngu utan
dyra eru miklu móttækilegri fyrir
alls konar smiti sem berst með
farfuglum. Með því að hafa smitvarnir í lagi og fugla innan dyra
er sú hætta takmörkuð eins og
kostur er. Hér á landi eru langflestir alifuglar haldnir innan
dyra. Það eru einungis landnámshænur, aliendur og slíkir fuglar
sem eru utan dyra.“
Jarle segir smitvarnir hér í
góðu lagi eftir herferðina gegn
kamfýlóbakter. Þá hjálpa lög og
reglur um innflutning dýra og
kjöts við að standa gegn almennum smitsjúkdómum.
„Það verður tekið á þessu máli

FUGLABRENNUR Alifuglabændur í Rússlandi hafa eytt heilu fuglabúunum eftir að
fuglaflensa kom þar upp. Myndin er tekin af hænsnabrennu þar í landi.

í heild,“ segir Halldór Runólfsson
yfirdýralæknir um fjárveitinguna
og vísar til starfandi ráðherranefndar
um
varnir
gegn

fuglaflensu.“ Það koma engir farfuglar í haust, en viðbúnaður þarf
að vera klár þegar þeir fara að
koma næsta vor.“ jss@frettabladid.is

Íslendingur við störf í Novosibirsk í Síberíu:

Fuglaflensan truflar mig ekki
„Fuglaflensan
hefur engin áhrif á mig og líf mitt.
Ég borða bara svínakjöt, nautakjöt og salat í staðinn fyrir
kjúkling,“ segir Steingrímur
Ólafsson iðnrekstrarfræðingur,
sem er við vinnu í Síberíu.
Steingrímur sagði í Morgunútvarpi Talstöðvarinnar í gærmorgun að almenningur í Síberíu
hefði varann á en menn væru ekki
hræddir. „Maður sér ekki að fólk
sé neitt skelkað yfir þessu,“ sagði
hann. „Annars er kerfið hérna
eins vel í stakk búið til að takast á

HEILBRIGÐISMÁL

Nýr opnunartími
virka daga 10

við svona vandamál og hægt er.
Eitt af þremur bestu sjúkrahúsum
landsins er hér og byrjað var að
undirbúa aðgerðir áður en smit
kom upp vegna nálægðar við þau
lönd þar sem veikinnar hefur
orðið vart.“
Íbúar í Síberíu borða mikið
kjúklingakjöt en Steingrímur
segir að stórlega hafi dregið úr
neyslu á því frá því að fuglaflensan greindist í Síberíu í júlí. Á
þeim veitingastöðum sem hann
sækir er ekki lengur boðið upp á
kjúklingakjöt.
-ghs

-20

Laugardaga 10 - 18
Sunnudaga 12 - 18
ÓTTALAUS Í SÍBERÍU Steingrímur Ólafsson iðnrekstrarfræðingur ásamt samstarfsmanni í

Síberíu. Hann segir að fuglaflensan sem þar geisar hafi engin áhrif á sig.

10
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Vaxandi andstaða í Bandaríkjunum við hernaðinn í Austurlöndum:

Bush ætlar a› ljúka verkefninu
Enginn áform eru uppi
um að draga úr herafla Bandaríkjamanna í Írak og Afganistan.
George W. Bush Bandaríkjaforseti
minntist tvö þúsund fallinna hermanna í ræðu í Salt Lake City í
fyrrakvöld.
Eftir því sem fleiri hermenn
falla í Austurlöndum vex andstaðan við hernaðinn í Bandaríkjunum.
Í ræðu sinni á landsráðstefnu fyrrverandi hermanna í Salt Lake City
í Utah á mánudagskvöldið lofaði
Bush þær fórnir sem tvö þúsund
hermenn í Írak og Afganistan hafa
fært með lífi sínu. Hann ítrekaði
aftur á móti að herir landsins yrðu
ekki kallaðir heim frá þessum

BANDARÍKIN

PSP?

Aðalvinningur er PSP + 4 leikir!

löndum þrátt fyrir vaxandi þrýsting. „Þeir eiga það inni hjá okkur
að við ljúkum við það verkefni sem
þeir gáfu líf sitt fyrir.“
Bush minntist ekki á Cindy
Sheehan, móður bandarísks hermanns sem féll í Írak, en hún tjaldaði fyrir utan búgarð forsetans og
heimtaði að fá að hitta hann. Stuðningsmenn Sheehan héldu fund í Salt
Lake City á sama tíma og Bush
ávarpaði hermennina en þeir létu
sér fátt um finnast um orð hans.
„Það særir mig að heyra að fleira
fólk verði að deyja þar sem þegar
eru margir látnir,“ sagði Celeste
Zappala frá Fíladelfíu, en sonur
hennar féll einnig í Írak.
-shg

Á RÁÐSTEFNU FYRRVERANDI HERMANNA

Sjaldgæft er að forsetinn tiltaki sérstaklega
hversu margir Bandaríkjamenn hafi fallið í
átökum enda er það viðkvæmt pólitískt mál.

Banna› a› spyrja um
arfgenga sjúkdóma

Vinningar verða afhendir hjá BT Smáralind. Kópavogi. Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb. 149 kr/skeytið. * Aðalvinningur er dregin úr öllum innsendum SMS skeytum

× DVD myndir
×
× Kippur af Coca Cola

TRYGGINGAR
Tryggingafélögum
verður óheimilt, frá og með næstu
áramótum, að óska eftir upplýsingum um arfgenga sjúkdóma
foreldra og systkina þeirra sem
sækjast eftir líf- og sjúkdómatryggingum. Þetta kemur fram í
niðurstöðu Persónuverndar um
öryggi vinnslu hjá tryggingafélögum sem unnin var vegna
nýrra laga um vátryggingasamninga sem taka gildi 1. janúar.
Niðurstaða barst tryggingafélögunum í síðustu viku og er
enn verið að skoða hvaða áhrif
þetta mun hafa á líf- og sjúkdómatryggingar. Þorvarður Sæmundsson, framkvæmdastjóri Lífís,
segir að ef þetta verði niðurstaðan
muni þeir aðilar sem ekki hafa
fjölskyldusögu hugsanlega þurfa
að borga hærra iðgjald. „Áhættumatið verður ekki eins nákvæmt
og ella og áhættan dreifist því víðar.“ Þorvarður segir að farið verði
eftir tilmælum Persónuverndar.
Vegna þessara úrskurðar mun
Lífís taka við vátryggingabeiðnum þar sem þessum upplýsingum
er sleppt.
Einnig er líklegt að iðgjald lífog
sjúkdómatrygginga
hjá
Tryggingamiðstöðinni
muni
hækka, að sögn Péturs Péturssonar, upplýsingafulltrúa Tryggingamiðstöðvarinnar. „Í grundvallaratriðum erum við ósammála Persónuvernd og teljum
þetta í ósamræmi við vátryggingalög sem taka gildi um næstu
áramót. Við munum leita leiða til
að fá þessu breytt og munum

HUGSANLEGA TRYGGÐ Persónuvernd segir að tryggingafélög megi ekki spyrja þá sem vilja
líf- eðs sjúkdómatryggingu hvort foreldrar eða systkini hafi haft arfgenga sjúkdóma.

skoða hvort farin verði dómstólaleið eða leitað til æðra stjórnvalds.“
Þegar sótt er um líf- eða sjúkdómatryggingu í dag er óskað
eftir upplýsingum um heilsufar
foreldra og systkina. Meðal annars er spurt um hjarta- eða æðasjúkdóma, geðsjúkdóma, krabbamein og aðra sjúkdóma sem gætu
verið arfgengir. Þórður Sveins-

son, lögfræðingur hjá Persónuvernd, segir að leyfilegt verði að
afla upplýsinga um heilsufar
skyldmenna sem ekki tengjast
arfgengum þáttum, sé þess gætt
að fá samþykki skyldmennana.
Hins vegar hljóti að vera leitað
eftir slíkum upplýsingum til að
kanna hættu á arfgengum sjúkdómum, sem verði óleyfilegt.
svanborg@frettabladid.is

Félag leikskólakennara segir öllum frjálst að sækja um:

Eldra fólk velkomi›
til starfa á leikskólum
„Fyrst og fremst er
auglýst eftir kennurum til starfa,“
segir Björg Bjarnadóttir, formaður Félags leikskólakennara. „Ef
ekki tekst að fá kennara í öll störf
verður hins vegar að ráða leiðbeinendur og ég veit ekki annað
en öllum sé frjálst að sækja um
þau störf óháð aldri.“
Mikil mannekla hefur orðið til
þess að hugmyndum um að ráða
eldra fólk til starfa á leikskólum
hefur verið velt upp. Össur Skarphéðinsson alþingismaður ritaði
grein þess efnis á heimasíðu sína
auk þess sem sviðsstjóri Menntasviðs og formaður menntaráðs
Reykjavíkurborgar hafa bæði
orðað hugmyndir í þessa veru í
fjölmiðlum.
„Aldur skiptir ekki höfuðmáli
ef fólk hefur áhuga á því að starfa
á leikskólum og hefur þar eitthvað til brunns að bera,“ segir

LEIKSKÓLAR

FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR
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Persónuvernd telur a› samkvæmt n‡jum vátryggingalögum ver›i tryggingafélögum banna› a› óska eftir uppl‡singum um arfgenga sjúkdóma. Tryggingafélögin segja i›gjöld munu hækka. Tryggingami›stö›in íhugar málaferli.

STRANDLÍF Fjöldi fólks hefur flatmagað á
nýju ströndinni undanfarna daga.

Fjölbreytt strandlíf:

N‡ ba›strönd
á Amager
KAUPMANNAHÖFN Amager strand, ný

BJÖRG BJARNADÓTTIR Formaður Félags
leikskólakennara er þess fullviss að umsóknum allra aldurshópa um störf á leikskólum verði vel tekið.

Björg. „Ég er viss um að umsóknir eru skoðaðar með jákvæðum
huga sama hvaða aldurshópur á í
hlut, þó að auðvitað sé ekki alveg
allra að starfa á leikskólum.“ - ht

baðströnd í Kaupmannahöfn, var
tekin í notkun um liðna helgi.
Á þessum stað hefur verið baðströnd um langt skeið en stórfelldar
endurbætur hafa staðið þar yfir.
Gerð hefur verið þriggja kílómetra
löng eyja út frá gömlu baðströndinni og á milli strandarinnar og eyjunnar er nú stórt lón. Samanlögð
lengd baðstrandarinnar er 4,6 kílómetrar. Framkvæmdir hafa staðið
yfir í fjórtán mánuði og kostnaður
við þær er um tveir milljarðar íslenskra króna. ■

Hvergi betra verð!
11491149GÚMMÍSTÍGVÉL
barna

690-

650650-

NESTISBOX / FLASKA

pr. par

Batman / prinsessu
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RÐ
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1289-

pr. stk

VINNUSKYRTUR

LEIKGALLI

st. M -XXL

ófóðraður - barna
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ET

I

G
ER

IB

RG

E
HV

269-
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VE
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199199-

HV

MJÚKUR SALERNISPAPPÍR
6 í pk.

!

Ð

!

MAXI SALERNISPAPPÍR - 6 Í PK.
MAXI ELDHÚSRÚLLUR - 3 Í PK.

24902490-

pr. stk

14901490-

REGNFÖT

BAKPOKI

barna, 2-10 ára

O´neeon

279279-

BUBBLE GIRL VÖRUR

RÐ

159159-

mikið úrval

GEYMSLUKASSI Á HJÓLUM

150150-

40 ltr.

barna / dömu / herra

Ð

KA

K

LÆ

VE

499499-

BLÝANTAR - BUBBLE GIRL
12 í pk.

SOKKAR

- Lynghálsi 4
- Skútuvogi 2
- Fiskislóð 3 (Granda)
- Selfoss, Austurveg 69

12901290-

FERÐATASKA Á HJÓLUM
26”

OPIÐ 11 - 20
ALLA DAGA
Birt með fyrirvara um texta - og myndabrengl. Vörur geta verið uppseldar.

pr. par

Ferðataska á hjólum 28” 1790Ferðataska á hjólum 30” 2290Ferðataska á hjólum 32” 2790-
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„ OR‹RÉTT “

HVAÐ ER AÐ FRÉTTA? MAGNÚS VER MAGNÚSSON KRAFTAJÖTUNN

„ﬁarf ekki a› stö›va
fólk sem framkvæmir
gegndarlaust á kostna›
skattborgarans án ﬂess
a› hafa snefil af bisnissviti?“

„Mér hefur alltaf fundist skemmtilegra, ef ég
á anna› bor› er a›
fara út, a› fara á fullu
tungli.“

ÖGMUNDUR JÓNASSON ÞINGMAÐUR

STJÖRNUSPEKINGUR Í FRÉTTABLAÐINU.

GUNNLAUGUR GUÐMUNDSSON

Í MORGUNBLAÐINU.

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

nær og fjær

Skipuleggur mótahald á sjúkrabe›i
„Akkúrat í dag er hálfur mánuður síðan ég var skorinn upp á hné,“ segir
Magnús Ver Magnússon, sem legið hefur með fótinn upp í loftið eftir að
hann var gerður óvígur í súluglímu á mótinu Austfjarðatröllinu á dögunum. „Ég er nú farinn að fara aðeins um en er enn með fótinn alveg
beinan í spelku,“ segir Magnús, sem er léttur í lund þrátt fyrir hrakföllin.
Hann hefur nýtt tímann til þess að fara yfir ýmis mál sem setið hafa á
hakanum í sumar vegna anna í mótahaldi. Það er að vonum erfitt fyrir
karlmenni eins og Magnús Ver að liggja kyrr í lengri tíma. „Þetta er óþolandi,“ segir hann hlæjandi en hann verður með spelku næstu sex vikur
og hoppar því um á einni hækju eitthvað áfram. Það er þó ólíklegt að
það muni halda aftur af þessum orkubolta sem starfar sem mótshaldari,
einkaþjálfari og sölumaður öryggiskerfa fyrir Öryggismiðstöð Íslands.
Þessa dagana vinnur Magnús að því að setja upp mótið „Sterkasti fatlaði maðurinn“, sem haldið verður á næstunni. Magnús segist síður en
svo þreyttur á því að halda mót og keppa á þeim. „Ég væri ekki að
þessu ef mér þætti þetta ekki skemmtilegt,“ segir hann og hlær smitandi hlátri. „Ég mun aldrei geta hætt að æfa,“ segir Magnús, sem æfir
yfirleitt í þrjá tíma, fimm sinnum í viku, og finnst það skemmtilegasti
hluti sportsins.

Forseti Túrkmenistan:

Gervisöngur banna›ur

DRAUGAHÁTÍÐ Kínverskir Malasíubúar
halda uppi skurðgoði og biðja til konungs
heljar um gæfu og öryggi. Samkvæmt kínversku dagatali heimsækja draugar og
andar jörðina á sjöunda mánuði. Skurðgoð
úr pappír eru brennd til þess að andarnir
stígi ekki fæti inni á heimilin.

Hann hefur bannað ballett og óperu og barist gegn síðu hári og
gulltönnum. Nú hefur hinn sérvitri forseti Túrkmenistan, Saparmurat Niyazov, sett nýjar reglur
sem eiga að útrýma þeim mikla
ósið að þykjast syngja með
leikinni tónlist.
Það er Niyazov þyrnir í augum
að sjá gamla raddlausa söngvara
hreyfa varir sínar undir tónlist
sem þeir gerðu fræga fyrir löngu
síðan. Hann telur það hafa neikvæð áhrif á þróun söngs og tónlistar.
Eftir ákvörðun forsetans er því
bannað að þykjast syngja með
tónlist á öllum menningarsamkomum, tónleikum, í sjónvarpi og
jafnvel í einkasamkvæmum eins
og brúðkaupsveislum.
Niyazov hefur verið leiðtogi
Túrkmenistan í tuttugu ár. Nokkurs konar trúarregla hefur mynd-

ast í kringum
persónu hans
og er hann
víða dýrkaður. Hann hefur á valdatíma sínum
sett margar
reglur sem
á k v a r ð a
hegðun samlanda sinna.
Árið 2001
bannaði Niy- SAPARMURAT NIYAZazov ballett OV Forsetinn er á móti
og óperu þar ballett, óperu, síðu hári
sem
hann og gulltönnum.
taldi listformið ekki samræmast
hugsunarhætti þjóðarinnar. Á síðasta ári mælti hann eindregið með
því að ungt fólk fengi sér ekki gull
í tennurnar og hvatti yfirvöld til
þess að taka hart á ungum mönn- sgi
um með skegg og sítt hár.

Ingi Gunnar Jóhannsson landfræðingur hefur hannað eigið kort af nýju leiðakerfi Strætó. Hann
hyggst gefa kortið út sjálfur ef ekki semst við
Strætó um samstarf.
„Ég leitaði samstarfs við Strætó
fyrir tæpum fjórum árum þegar
ljóst var að hanna ætti nýtt leiðakerfi,“ segir Ingi Gunnar Jóhannsson, landfræðingur og
kortagerðamaður. Hann hefur í
samvinnu við Auglýsingastofu
Þórhildar hannað svonefnt huglægt kort af nýja leiðakerfinu en
slík kort eru mörgum kunn úr
leiðakerfum jarðlesta evrópskra
stórborga.
Þrátt fyrir ágætar viðtökur hjá
Strætó hefur ekki fengist grænt
ljós á samstarf um útgáfuna. Ingi
Gunnar taldi sig vera á beinni og
breiðri braut þegar hugmyndir
hans voru notaðar til frumkynningar nýja leiðakerfisins fyrir almenningi í september á síðasta
ári.
Nú virðast ljón í veginum og
hefur Strætó gefið út annað leiðakort. Það kallar Ingi Gunnar hálfkák sem nýtist strætófarþegum
illa.
Munurinn á huglægum kortum
og hefðbundnum er sá að ekki er
sýnt það eiginlega svæði sem
kortið nær yfir, beygjur og réttar
fjarlægðir víkja fyrir einfaldleika
beinna lína. Lykilatriðið er að
nafngreina stoppistöðvar og sýna
glögglega hvar leiðir mætast.
„Með svona kort í höndunum
getur notandinn hoppað upp í
vagn og hringsólað um borgina og
það án þess að týnast heldur veit

hann þvert á móti alltaf hvar hann
er.“
Ingi Gunnar nefnir einnig sem
mikilvægan kost huglægra korta
að fólk þurfi ekki að kunna sérstök skil á borginni sem ferðast er
um. „Með kortið í höndunum og
vel merktar stoppistöðvar gengur
þetta upp, alveg eins og í París,
Róm og Hamborg eða bara hvar
sem er. Svona ferðast menn á 21.
öldinni og gerðu reyndar líka á
þeirri tuttugustu.“
Ingi Gunnar hefur hannað og
gefið út huglægt kort fyrir leiðakerfi langferðabíla landsins og er
því dreift árlega í sextíu þúsund
eintökum til ferðamanna. Útgáfan
er kostuð með auglýsingum á kortinu. Hann hefur átt í viðræðum við
forsvarsmenn Strætó um samstarf
um útgáfuna en enn er óljóst hvort
fyrirtækið komi að verkinu. Það
hefur jú gefið út eigið leiðakort,
sem Ingi Gunnar ber ekki vel söguna.
Býst hann við því að kortið
komi fyrir sjónir almennings
hvort sem Strætó verður með eða
ekki? „Ég gef þetta út sjálfur ef
Strætó leitar ekki samstarfs.
Borgarbúar fá að sjá þetta innan
tíðar enda eiga þeir skilið að rata
um og njóta þessa frábæra leiðakerfis sem nú er búið að byggja
upp. Þannig mun kerfið líka nýtast miklu betur.“
bjorn@frettabladid.is

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Sumartilboð í september!

Lei›akort Strætó
er hálfkák

ÍSLENSKA AUGL†SINGASTOFAN/SIA.IS URV 29330 08/2005

Gríptu tækifærið og bókaðu
strax glæsilega gististaði
Úrvals-Útsýnar á frábæru verði í haust.
Lengdu sumarið og njóttu sólar í september!

49.900
59.900

kr. í viku*

kr. í tvær vikur*

* Netverð á mann, óháð fjölda áfanga- eða gististaða,
þó ekki færri en tveir í gistingu.
Innifalið: Flug, flugvallarskattar, gisting og íslensk fararstjórn.

Bókaðu strax
á www.urvalutsyn.is

www.urvalutsyn.is

BEÐIÐ EFTIR STRÆTÓ Ingi Gunnar Jóhannsson segir kort Strætó af nýja leiðakerfinu
nýtast farþegum illa.
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Samherjamaður gerir það gott:

Fjör á Kili í sumar:

Ey›un á Bergi setti heimsmet

Allir í laugina á Hveravöllum

FRÉTTABLAÐIÐ/HEIÐA

BLÓM Góð skáld ættu varla í erfiðleikum
með að koma orðum að fegurð sem þessari í bundnu máli.

Ljóðasamkeppni:

Ort um gar›a
og gró›ur
Skáld landsins ættu að beina sjónum sínum að görðum og gróðri á
næstunni því Garðyrkjufélag Íslands efnir til ljóðasamkeppni til
heiðurs gróðri og garðrækt í tilefni af 120 ára afmæli sínu.
„Gróður til gagns og gleði“ er
yfirskrift samkeppninnar og víst
að atvinnuskáld, jafnt sem þeir er
hafa gaman að því að setja saman
kveðskap í frítíma sínum, ættu að
geta fundið sér viðfangsefni til
ljóðagerðar innan þessa víðtæka
ramma.
Skilafrestur ljóða er til 1. október og verða úrslitin kynnt á 120
ára afmælisráðstefnu Garðyrkjufélagsins, laugardaginn 8. október. Viðurkenningar verða veittar
fyrir bestu ljóðin auk þess sem
þau munu birtast í fréttariti, ársriti og á vef Garðyrkjufélagsins.
Af sama tilefni er efnt til ljósmyndasamkeppni þar sem gróður
og garðmenning á að vera í fyrirrúmi. Skilafrestur er til 15. september og verða úrslit kunngjörð á
vef Garðyrkjufélagsins gardurinn.is þar sem einnig má fá nánari
upplýsingar um keppnirnar tvær.

FRÉTTABLAÐIÐ/E.ÓL.

- bþs

FJÖLDI Margir kynntu sér dagskrá Menningarnætur á vef Reykjavíkurborgar.

reykjavik.is

59.988 heimsóknir
Aldrei hafa jafn margir heimsótt
vef Reykjavíkurborgar, reykjavik.is, og í síðustu viku. Vefurinn
var skoðaður 59.988 sinnum og
voru gestirnir 28.532. Eru þessar
tíðu heimsóknir á vefinn raktar til
Menningarnætur, en dagskrá
laugardagsins var að finna á vefnum.
Eldra metið var frá lok febrúar
á þessu ári, þegar Vetrarhátíð
borgarinnar stóð sem hæst. Þá
voru innlitin um 31 þúsund og
notendurnir um 20 þúsund. Gestum og heimsóknum hefur því
- bþs
fjölgað umtalsvert.

næsta manni, sjómanninum Andor Isaksen.
- bþs
MYND/SAMHERJI

Færeyski skipstjórinn Eyðun á
Bergi setti heimsmet í bætningu
trolls á móti sem haldið var á sjómannadeginum í Færeyjum um
síðustu helgi.
Þrátt fyrir að sjórinn hafi verið sóttur af krafti frá Færeyjum
undangengnar aldir hafa færeyskir sjómenn ekki haldið sérstakan sjómannadag líkt og Íslendingar, fyrr en nú. Í tilefni
dagsins var keppt í fjölmörgum
greinum og þar á meðal reyndu
menn með sér í að bæta troll.
Eyðun, sem stendur í brúnni á
Akrabergi sem Samherji á hlut í,
varð hlutskarpastur og vann verkið á 7 mínútum og 49 sekúndum.
Var hann heilli 21sekúndu á undan

VERÐLAUNAHAFARNIR Eyðun á Bergi,
nýr heimsmetshafi í bætningu trolls, er
fyrir miðju á myndinni.

Fjöldi ferðamanna hefur lagt leið
sína á Hveravelli í sumar enda
staðurinn einn af vinsælustu
ferðamannastöðum landsins. Erla
Gunnarsdóttir,
framkvæmdastjóri Hveravallafélagsins, segir
allt hafa farið vel fram og ferðamennina skemmt sér hið besta.
„Fólki finnst bæði merkilegt og
skemmtilegt að koma hingað eftir
að hafa ekið lengi í sandi og grjóti
og sjá svo allt í einu svolítinn
gróður.“ Laugin á Hveravöllum
nýtur mestrar eftirtektar og hróður hennar hefur farið víða. „Það
er greinilegt að margir vita af
henni og fólk er varla stigið út úr
bílunum þegar það spyr hvar
laugin sé,“ segir Erla.

FRÁ HVERAVÖLLLUM Þar var níu stiga hiti í gær, skýjað og léttur andvari.

Þótt ferðamenn á Hveravöllum
komi alls staðar að úr heiminum
koma flestir frá öðrum Evrópulöndum og í þeim hópi eru Þjóð-

verjar og Frakkar fjölmennastir.
Skýjað var á Hveravöllum í
gær, níu stiga hiti og léttur and- bþs
vari.
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FBL GREINING: EFTIRLITSMYNDAVÉLAR

Hvar má hafa eftirlitsmyndavélar?

SVONA ERUM VIÐ
Fjöldi umferðarslysa
Heimild: UMFERÐARSTOFA
2004
2003

7952

7832

2002

8658

2001

7839

8057

2000

fréttir og fró›leikur

Nokkuð hefur verið rætt um eftirlitsmyndavélar en Persónuvernd úrskurðaði á dögunum að notkun falinnar myndavélar í líkamsræktarstöð og innan veggja heimavistar væri óheimil.
Þarf að gera fólki aðvart um eftirlitsmyndavélar?
Samkvæmt lögum um persónuvernd og
meðferð persónuupplýsinga þarf að gera
fólki hvort sem er á vinnustað eða á almannafæri viðvart ef upptaka á sér stað
með myndavél eða með öðrum hætti.
Koma þarf fram hver beri ábyrgð á myndavélinni.
Hvað þarf að segja starfsfólki?
Segja þarf starfsfólki hvaða búnaður er
notaður við upptökuna, hvers vegna sé

verið að taka upp, hvernig og hvenær
myndunum verði eytt og hver geti
skoðað þær. Einnig þarf að koma öllum
öðrum atriðum sem talin eru nauðsynleg fyrir starfsmennina á framfæri
hverju sinni.
Hvað má gera við myndir af ólöglegu
athæfi?
Aðeins má safna myndum af ólöglegu
athæfi verði þær afhentar lögreglu.
Lögreglan þarf hins vegar að gæta að
því að fara að öðrum lögum um meðferð þeirra. Ekki má þannig nota myndir af ólöglegu athæfi á neinn annan
hátt svo sem til að hengja upp, senda í
tölvupósti eða annað þess háttar nema
með leyfi Persónuverndar eða þess
einstaklings sem á í hlut.

Mun fleiri slys
rannsöku›
r
k
1

1
5
.

37

Dal.is
Eldshöfða 16
Sími: 616 9606

Opið milli 12 - 16

MEINTUR ÖMMURÆNINGI SIGAR
LÖGFRÆÐINGI Á
ÞORSTEIN JOÐ
SEGIST EKKI
HAFA RÆNT
ÁSU ÖMMU

N‡ lög um Rannsóknarnefnd umfer›arslysa taka
gildi um mána›amótin. Fimm til sjö sinnum fleiri
slys ver›a rannsöku› á ári.
Með gildistöku nýrra laga um
Rannsóknarnefnd
umferðarslysa víkkar verksvið nefndarinnar frá því sem verið hefur,
en hún hefur starfað frá árinu
1998. Hingað til hefur nefndin
rannsakað banaslys í umferðinni, en með nýju lögunum kannar hún öll alvarleg umferðarslys. Ágúst Mogensen, forstöðumaður og rannsóknarstjóri
nefndarinnar, býst við að aukið
umfang kalli á að bæta þurfi við
starfsmanni
hjá
nefndinni
fljótlega upp úr áramótum.
„Núna er ég í fullu starfi og svo
taka nefndarmenn bakvaktir á
móti mér ef svo ber undir,“
segir hann.
„Það sem gerist hjá okkur
núna 1. september og við vinnum að er að útfæra vinnulag til
að uppfylla skilyrði laganna og
væntanlegrar reglugerðar um
rannsóknir allra alvarlegra
umferðarslysa, en með því er
átt við banaslys og slys þar sem
verða mikil meiðsli,“ segir
Ágúst. Útköll nefndarinnar
vegna banaslysa hafa hingað til
verið 20 til 30 á ári. „Miðað við
síðustu tölur sem ég sá hjá
Umferðarstofu um mikil meiðsli
sýnist mér að í þessum nýja hóp
slysa sem sem við rannsökum
séu á milli 100 og 130 slys á ári,
þannig að breytingin er heilmikil.“ Ágúst sagðist gera ráð
fyrir að höfð yrði vakt allan
sólarhringinn vegna þessara
slysa og reynt að búa svo um
hnútana að nefndin mætti á
vettvang í öllum þessum

slysum. „Helst bara strax, en ef
ekki er hægt að koma því fyrir
vegna ytri aðstæðna, þá sem
fyrst eftir að slys verður.“
Fyrsta alvarlega umferðarslysið sem Rannsóknarnefndin
tekur til skoðunar samkvæmt
nýrri verkskipan er árekstur
strætisvagns og vörubíls í
Reykjavík síðasta föstudag, en
þar slasaðist vagnstjórinn mjög
alvarlega. „Ég fór reyndar ekki
á vettvang, en mun óska eftir
gögnum um þetta slys,“ segir
Ágúst og bætir við að næstu
mánuðir fari í að þróa verklag í
kringum aukin verkefni. „Koma
þarf útkallskerfinu í gott horf
og vonandi verður ekkert hikst í
því, en ég geri ráð fyrir einhverjum aðlögunartíma hjá
öllum.“ Ágúst segir að á næstu
mánuðum og vonandi strax á
næsta ári verði Rannsóknarnefnd umferðarslysa komin á
fullt skrið í að rannsaka öll
alvarleg umferðarslys og banaslys í umferðinni. „Og vonandi
gefst svo tími til að taka einhver
fleiri fyrir,“ segir hann, en nýju
lögin heimila nefndinni einnig
að taka til skoðunar ákveðna
flokka slysa. „Þar gæti verið um
að ræða aftanákeyrslur eða önnur slys á stöðum þar sem ytri
aðstæður, svo sem ný umferðarmannvirki, kalla á nákvæmari
skoðun.“
Rannsóknarnefnd umferðarslysa getur ekki krafist umbóta
í kjölfar rannsókna sinna, en
gerir þess í stað ábendingar til
þeirra
sem
málin
varða.
RANNSÓKNARNEFND
UMFERÐARSLYSA:

RANNSÓKNARNEFNDIN Rannsóknarnefnd umferðarslysa fundaði í gær í húsakynnum sínum við Flugvallarveg í Reykjavík. Á myndinni eru, frá vinstri: Ágúst Mogensen, Inga Hersteinsdóttir, Jón Baldursson og Ásdís J. Rafnar.

Alþingi samþykkti 10. mars á þessu ári
ný lög um Rannsóknarnefnd umferðarslysa, en þau taka gildi nú um mánaðamótin. Nefndin hefur hins vegar
starfað frá árinu 1998 samkvæmt
ákvæðum í Umferðarlögum, en þau
falla úr gildi með nýju lögunum.
Nefndina skipa: Ágúst Mogensen, forstöðumaður; Ásdís J. Rafnar, hæstaréttarlögmaður, formaður nefndarinnar;
Inga Hersteinsdóttir, verkfræðingur hjá
VSI-ráðgjöf; og Jón Baldursson, yfirlæknir slysa- og bráðadeildar Landspítala - háskólasjúkrahúss.

VÍÐTÆK HEIMILD TIL GAGNAÖFLUNAR:

LEITAR EKKI SÖKUDÓLGS
Ásdís J. Rafnar hæstaréttarlögmaður, sem
skipuð var formaður
Rannsóknarnefndar
umferðarslysa í byrjun
ársins, segir nefndina
hafa unnið gott starf
undanfarin ár. „Í byrjun var hún að marka
sig og gerði ítrekað athugasemdir um rannÁSDÍS RAFNAR sókn lögreglu, en það

hefur unnist nokkuð vel. Auðvitað skiptir
máli að gögnin sem nefndin fær séu vel
unnin,“ segir hún og bætir við að nýju
lögin skerpi á sjálfstæði nefndarinnar.
„Nefndin á svo að gefa ábendingar í öryggisátt, en því miður er auðvitað oft um
mannleg mistök, hraðakstur og þess
háttar þætti að ræða sem sennilega orsök slysa.“
Í lögunum kemur jafnframt fram að
nefndin skuli ekki leitast við að skipta
sök eða ábyrgð og að skýrslur um slys

STRÆTISVAGN SEM LENTI Í ÁREKSTRI FYRIR H
slysa samkvæmt útvíkkuðu verksviði í nýjum lögum e
strætisvagns og vörubíls í Reykjavík síðasta föstudag.

Ábendingarnar eru svo birtar í
skýrslum
nefndarinnar.
„Skýrsla af þessu tagi telst fullbirt þegar hún er komin á
netið,“ segir Ágúst og bætir við
að það sé svo hlutaðeigandi
stofnana að meta ábendingar
nefndarinnar. „Nefndin gæti
auðvitað haft rangt fyrir sér, en
skuli ekki notaðar sem sönnunargögn í
opinberum málum. „Þegar maður á að
vera sjálfstæður, óháður og draga sínar
ályktanir er auðvitað ekki þægilegt að
starfa undir því að geta verið kallaður til
vitnis í dómsmáli,“ segir Ásdís og bætir
við að hlutverk nefndarinnar sé í raun að
setja slys á svið þannig að skoða megi
alla þætti þeirra. Í því augnamiði hefur
nefndin víðtækar heimildir í nýju lögunum til að kalla eftir gögnum, svo sem
sjúkra- eða krufningargögnum, og leita
eftir upplýsingum hjá lögreglu, tryggingafélögum, ökumönnum, vitnum og öðrum
sem að málum koma.
- óká
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Sólarupprás

Hádegi

Sólarlag

REYKJAVÍK 5.46
AKUREYRI 5.23

13.30
13.15

21.12
21.04

[

Heimild: Almanak Háskólans

]

Heillandi sport í hömrum
BLS. 4

SMÁAUGLÝSI NGASÍM I N N ER 550 5000 OG Á visir.is

Góðan dag!
Í dag er miðvikudagur 24. ágúst,
236. dagur ársins 2005.

KRÍLIN

Hrotur eru svefn
sem sleppur út,
er það ekki?

Smáauglýsingar
Bílar & farartæki
Keypt & selt

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Flokkar

Þjónusta

Þóra hlakkar mikið til að byrja í skólanum. Hún hefur áður lokið námi í heimildarmyndagerð.

Heilsa

Eins ópraktískt nám og
hugsast getur

Skólar & námskeið
Heimilið
Tómstundir & ferðir
Húsnæði
Atvinna
Tilkynningar

ÞÚ GETUR PANTAÐ
SMÁAUGLÝSINGAR
Á visir.is

Þóra Tómasdóttir er að hefja nám í
kvikmyndafræði við Háskóla Íslands.
Hún sér fram á að vera orðin sérfróð
um dans- og söngvamyndir þegar líður
að jólum. Að öðru leyti telur hún námið frekar ópraktískt.
„Ég er alveg ógeðslega spennt og hlakka
rosalega til. Líður svona eins og sex ára
krakka sem er að byrja í skólanum,“ segir
sjónvarpskonan Þóra Tómasdóttir, sem ætlar
að læra kvikmyndafræði við Háskóla Íslands
í vetur.
Kvikmyndafræði er nýtt nám við Háskólann og í fyrstu verður námið einungis byggt
upp sem aukagrein. Þóra lætur það ekki
trufla sig enda er hún ekki að fiska eftir
prófgráðu. „Ég lærði heimildarmyndagerð í
Osló og er núna að fara í þetta kvikmyndafræðinám mér til skemmtunar,“ segir Þóra,
sem ætlaði sér þó aldrei að fara í Háskóla Íslands. „Mér hefur alltaf þótt þetta frekar

óspennandi skóli og það var aldrei neitt í
námskránni sem mér fannst sérlega áhugavert. Þess vegna ákvað ég að fara út í nám á
sínum tíma. Svo frétti ég af þessu nýja námi
í kvikmyndafræðinni og ákvað að slá til.“
Þóra lætur sér ekki nægja að vera í háskóla heldur er hún líka búin að ráða sig í
fulla vinnu í vetur. „Það hlýtur að reddast. Ég
verð ekki í alveg fullu námi heldur ætla ég að
dúlla mér svona í þessu. Vel bara það
skemmtilegasta og hlakka ekkert smá til að
fara í þessi námskeið. Núna í haust er ég til
dæmis að fara í fimm eininga áfanga um
Hollywood-dans- og söngvamyndir,“ segir
Þóra spennt. „Þetta er eiginlega eins
ópraktískt nám og hugsast getur og það er
einmitt það sem er svo skemmtilegt við það.
Þetta á örugglega ekki eftir að nýtast mér á
nokkurn hátt. Og þó – maður veit aldrei.
Kannski verður einhvern tímann gríðarleg
þörf fyrir fólk með sérþekkingu á dans- og
söngvamyndum, þá má hafa mig í huga,“
segir Þóra og hlær.

LIGGUR Í LOFTINU

í námi
Landbúnaðarháskóli Íslands leiðir eitt þeirra verkefna sem hlutu styrk úr Leonardo-starfsmenntaáætluninni
fyrir árið 2005. Verkefnið
nefnist Byggjum brú og hefur
það að markmiði að hvetja,
virkja og styrkja konur í landbúnaði með nýrri og öflugri
aðferð. Samstarfsaðilar hér á
landi eru félagið Lifandi landbúnaður og Bændasamtök Íslands. Auk Íslands taka Danmörk, Þýskaland, Slóvakía,
Tékkland og Ítalía þátt í verkefninu. Styrkurinn er um 25
milljónir króna.
Nýr símenntunarstjóri hjá Kennaraháskóla Íslands er Ásdís Ólsen. Ásdís er
kennari að mennt og
með meistarapróf í
upplýsingamiðlun
og hefur undan-

farin ár starfað sjálfstætt við
dagskrárgerð fyrir útvarp og
sjónvarp og að gerð fræðsluog námsefnis.

Við Verkmenntaskólann á
Akureyri er nýr íþrótta- og útivistaráfangi í boði ef næg þátttaka fæst. Hann nefnist Útivist
2 og er tilvalinn fyrir þá sem
vilja meira krefjandi gönguferðir en boðið er upp á í
Útivist 1 og meðal annars er
gert ráð fyrir einni helgarferð
þar sem gist verður í tjöldum frá föstudegi til
laugardags.
nam@frettabladid.is

Innritun í fjarnám
á haustönn 2005 fer fram dagana 25. ágúst
til 7. september á www.fa.is
Skólameistari

[

]

Heimalærdómur
Notaðu göt í stundaskránni til að læra heima, þó það sé freistandi að
nota tímann til að hvíla sig eða sinna áhugamálum. Best er að hafa
lokið öllum heimalærdómi yfir daginn og nota kvöldin til annars.

„Námskeiðið bar þann árangur sem ég leitaði eftir og rúmlega það.
Svo er það mjög hvetjandi að það er lofað endurgreiðslu
ef ekki verður að minnsta kosti tvöföldun á lestrarhraða.“
Björg Eyþórsdóttir, 22. ára nemi.

FRÉTTABLAÐIÐ/HEIÐA

...næsta námskeið hefst 7. september
Skráning er hafin á www.h.is og í síma 586-9400

Þorlákur segir forvarnir gegn einelti þurfa að teygja sig alls staðar inn í samfélag krakkanna.

Gleraugnaverslunin
SjónarhÓll

stærri verslun
meira úrval
frábær tilboð
Reykjavíkurvegi 22, Hafnarfirði S.565-5970
w w w . s j o n a r h o l l . i s

Píanóskóli Þorsteins Gauta
Ármúla 38 - gengið inn frá Selmúla

Píanóskóli Þorsteins Gauta er fluttur í
stærra og betra húsnæði í Ármúla 38 gengið inn frá Selmúla
-

Píanónám
Einkatímar
Námskeið
Kennum börnum frá 4 ára aldri
Uppl. í símum 551 6751 og 691 6980
www.pianoskolinn.is i
k li
i
k li i

Allir starfsmenn vakandi
fyrir vandanum
Einelti hefur minnkað í grunnskólum landsins með tilkomu
svokallaðs Olweusar-verkefnis.
Þorlákur H. Helgason, framkvæmdastjóri verkefnisins,
segir árangurinn góðan þegar
allir starfsmenn skólanna séu
vakandi fyrir vandanum.
„Barn var að koma í nýjan skóla
og þar vissi starfsfólkið ekki að
það hefði lent í einelti áður. Í ljós
kom eftir nokkra daga að eitthvað var að og nemandinn var
hættur að skila sér í skólann. Þá
var hann kallaður með foreldri í
viðtal klukkan átta að morgni og
fenginn til að segja frá. Meintir
gerendur voru margir. Það var
kallað á þá alla hvern í sínu lagi

og haldnir fundir í hverjum einasta bekk. Sem sagt rætt við alla
í skólanum. Síðdegis þennan
sama dag var málið komið í réttan farveg samkvæmt eineltisáætluninni og allir starfsmenn
skólans með á nótunum. Svo var
fylgst vel með öllum í framhaldinu.“ Þannig lýsir Þorlákur einu
dæmi af mörgum um brunn sem
var byrgður í tíma.
Olweusar-verkefnið er kennt
við háskólaprófessorinn Dan
Olweus, sem hrinti því af stað í
Noregi. Það fór af stað hér á landi
haustið 2002 með þátttöku 45
skóla. Haustið 2004 bættust 30
skólar í hópinn. „Kannanir sýna
að verkefnið skilar góðum árangri,“ segir Þorlákur og þakkar
það vitundarvakningu meðal
skólafólks og foreldra. Hann

getur þess líka að þeir skólar sem
tekið höfðu þátt í Olweusi frá upphafi hafi náð að halda betur utan
um þá nemendur sem stóðu höllum fæti að loknu langa verkfallinu í fyrrahaust en aðrir. „Þeir
komu standandi niður ef þannig
má taka til orða,“ segir hann og
bætir við að haustið 2006 sé stefnt
að því að tveir þriðju grunnskólanna verði orðnir þátttakendur.
„Einelti á sér stað alls staðar og
þess vegna leggjum við líka
áherslu á að starfsfólk félagsmiðstöðva, íþróttahúsa og sundlauga
taki þátt í verkefninu. Prestarnir
eru sums staðar komnir inn í samstarfið, enda eru þeir með fermingarhópana. Þannig teygja forvarnirnar sig alls staðar inn í samfélag krakkanna,“ segir Þorlákur.
gun@frettabladid.is

12 klst. ljósmyndanámskeið
fyrir stafrænar myndavélar
MYNDAVÉLIN: Farið er inn á allar helstu stillingar á myndavélinni, þ.a.m. hraði, ljósop, dýptarskerpa, ljósmæling, lýsing, linsur, súmm,
ISO, White balance, pixlar, RAW/JPEG
MYNDATAKAN: Myndbyggingarreglur. Myndataka – almennt, landslagsmyndatökur, næturmyndatökur, norðurljósamyndatökur, nærmyndir,
portrett. Ýmis góð ráð við myndatöku veitt sem koma að góðum notum.
LJÓSMYNDASTÚDÍÓ: Myndataka - Portrett í Studíói. Notkun ljósa í stúdíói, mismunandi lýsing og notkun flassmælis. Sýnt hvernig á að
búa til einfalt og ódýrt heima stúdíó.
TÖLVAN: Færa myndir yfir á tölvuna, setja myndir í möppur, koma skipulagi á myndasafnið og skráningu mynda, setja leitarorð á myndir,
afrita myndir á milli mappa, skipta um nafn á myndum, snúa myndum við, skoða allar upplýsingar um myndir, setja myndir yfir á
geisladisk eða DVD, senda myndir með tölvupósti, prenta út myndir.
PHOTOSHOP: Lagfæra myndir, taka burt atriði úr myndum, kroppa myndir, skipta um bakgrunn, gera myndir svart/hvítar, gera myndir
brúntóna, setja lit á hluta af myndum, breyta myndum með effectum, setja ramma utan um myndir, minnka myndir, dekkja og lýsa
myndir, auka og minnka kontrast í myndum, vista myndir.
Kennsla er mánudaga, miðvikudaga og fimmtudaga kl 18:00 - 22:00

Námskeið í september, október og nóvember
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Fjarnám

me› áherslu á starfstengt nám
Byggingagreinar
Efnisfræ›i, grunnteikning,
framkvæmdir og vinnuvernd.
Grunnnám rafi›na
Rafmagnsfræ›i, efnisfræði og rafeindatækni.
Rafvirkjabraut
L‡singatækni, rafmagnsfræ›i, regluger›ir,
raflagnateikning, st‡ringar.
Rafeindavirkjun
Allar greinar á 3. og 4. önn.

Landbúnaðarháskólinn á Hvanneyri fer með verkefnisstjórn í einu þeirra verkefna sem hlutu styrk frá Evrópusambandinu.

Stór styrkur frá Evrópusambandinu
Ísland fær rúma milljón evra
í verkefnastyrk frá Evrópusambandinu vegna Leonardo
da Vinci-starfsmenntaáætlunarinnar.
Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins samþykkti á dögunum styrkupphæðir til þátttökulanda Leonardo da Vinci-starfsmenntaáætlunarinnar fyrir árið
2005. Að þessu sinni fékk Ísland
rúma milljón evra í sinn hlut, eða
um áttatíu milljónir króna, sem
er næsthæsta upphæð sem Ísland hefur fengið úthlutað úr
áætluninni frá upphafi.
Styrkupphæðinni verður veitt
til þriggja verkefna en alls bár-

ust sjö umsóknir frá Íslandi.
Verkefnin sem um ræðir eru tilraunaverkefni, þar sem samstarf
þriggja eða fleiri Evrópuríkja á
sér stað. Verkefnin miða að því
að þróa nýjar aðferðir og leiðir
til að stuðla að auknum gæðum
og fjölbreytni í starfsmenntun og
starfsþjálfun og auka færni og
þekkingu starfsmanna. Verkefnin sem hljóta styrk eru:
*Building Bridges: Menntun
kvenna í landbúnaði og stofnun
tengsla- og þekkingarnets milli
landsbyggðar og þéttbýlis, Landbúnaðarháskólinn á Hvanneyri.
*The Value of Work: Þróun aðferða við mat á raunfærni,
Fræðslumiðstöð atvinnulífsins.
*Business Community Model:

Þróun námsefnis í rafrænum viðskiptum fyrir starfsfólk fyrirtækja,
Verslunarmannafélag
Reykjavíkur.
Leonardo da Vinci-starfsmenntaáætlun ESB var hrundið
af stað árið 1995 og hefur Ísland
verið þátttakandi frá upphafi.
Áætluninni er ætlað að ýta undir
ný viðhorf í stefnumótun Evrópulanda og geta af sér nýjungar
í starfsmenntun, jafnt fyrir
atvinnulíf og menntakerfi.
Næsti umsóknarfrestur um
styrki úr áætluninni er 30. september næstkomandi. Nánari
upplýsingarum áætlunina er að
finna á heimasíðu Landsskrifstofu Leonardós: www.leonardo.is. ■

Tækniteiknun
Grunnteikning, húsateikning, innréttingateikning, raflagnateikning, vélateikning
og AutoCad.

Innritun stendur
yfir á vef skólans
www.ir.is
(sjá fjarnám)
Kennsla hefst fimmtudaginn 1. sept.
Nánari uppl‡singar
á www.ir.is
og í síma 522 6500.

Tölvubraut
Forritun, gagnasafnsfræ›i, vefsí›ugerð,
netst‡rikerfi.
Uppl‡singa- og fjölmi›labraut
Allar greinar í grunnnámi
uppl‡singa- og fjölmi›labrautar.
Meistaraskóli
Allar stjórnunar- og rekstrargreinar.

IÐNSKÓLINN Í REYKJAVÍK
Traust menntun í framsæknum skóla

Viljum gera góða skóla betri
STARFSFÓLKI GRUNNSKÓLANNA Í
LANDINU BÝÐST AÐ TAKA HEILSDAGSNÁMSKEIÐ Í ALMENNRI SKYNDIHJÁLP OG SÁLRÆNUM STUÐNINGI.
„Við héldum fyrsta námskeiðið í
Grundaskóla á Akranesi sem hefur
verið í samstarfi við okkur um að
koma þessu námsefni á koppinn,“
segir Gunnhildur Sveinsdóttir, verkefnisstjóri hjá Rauða krossinum er stendur fyrir námskeiðinu. Hún segir það
ætlað öllu starfsfólki innan grunnskólanna og segir starfsfólk Rauða krossins

tilbúið að fara með það um allt land
og í alla skóla ef áhugi sé fyrir hendi.
Hún bendir á að skólarnir séu mjög
stórir vinnustaðir og börnin verji stórum hluta síns dags þar. „Vissulega
getur komið margt upp á í skólum og
við hugum að forvörnum og því hvernig skólinn geti undirbúið sig sem best
undir slys eða áföll og reynum að æfa
viðbrögð við slíkum hremmingum. Við
erum ekki að halda því fram að skólarnir hafi staðið sig illa í forvörnum
eða skyndihjálp heldur viljum gera
góða skóla betri,“ segir Gunnhildur.
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Maður hættir aldrei að læra í dansi

Anna Richards ætlar að kenna
skemmtilegt námskeið sem byggir á
afródansi, sjósundi og gufuböðum.

Eitthvað fyrir alla
NÁMSKEIÐ Í AFRÓDANSI, TÁKNMÁLI OG ÁKVARÐANATÖKU ERU
MEÐAL ÞESS SEM BOÐIÐ ER UPP
Á HJÁ SÍMENNTUNARMIÐSTÖÐ
EYJAFJARÐAR.
SÍMEY, Símenntunarmiðstöð Eyjafjarðar, stendur í vetur fyrir alls
konar námskeiðum fyrir fólk á
Eyjafjarðarsvæðinu. Námskeiðin
eru af ýmsum toga og ættu allir að
finna eitthvað við sitt hæfi. Hvort
sem ætlunin er að bæta við þekkingu sína og hæfni í starfi eða bara
að læra eitthvað fyrir sjálfan sig
eins og til dæmis ljósmyndun eða
gítarglamur.
Meðal námskeiða sem boðið er
upp á eru námskeið sem snúa að
rekstri og stjórnun fyrirtækja. Þá
verður boðið upp á fjölbreytt
tungumálanámskeið og ýmiss konar starfsmenntun fyrir starfsmenn
fyrirtækja.
SÍMEY stuðlar að því að einstaklingar á Eyjafjarðarsvæðinu hafi aðgang að hagnýtri þekkingu á öllum
skólastigum og eitt helsta hlutverk
miðstöðvarinnar er að auka samstarf atvinnulífs og skóla.
Hægt er að nálgast nánari upplýsingar um námskeið vetrarins á
heimasíðu SÍMEY: www.simey.is.

„Það nýjasta í dag er að börn á
aldrinum sex til tólf ára sem eiga
lögheimili í Kópavogi fá niðurgreidd skólagjöld í íþróttaiðkun,
og þar á meðal dansi. Niðurgreiðslan nemur tíu þúsund krónum á ári og kemur út sem hreinn
og beinn afsláttur fyrir börnin
þegar þau ganga frá kennslugjöldunum. Vonandi verður þetta til
þess að krakkar fari meira í dans.
Dansinn er kominn mikið inn í
grunnskólana í dag en margir skrá
sig í dansinn fyrir utan skóla enda
er dansinn líka keppnisíþrótt ef
fólk vill það,“ segir Edgar K.
Gapunay, skólastjóri dansskólans.
„Í haust bjóðum við upp á
freestyle
jazzballettnámskeið
fyrir níu til tíu ára og upp úr. Við
bjóðum líka upp á almenna samkvæmisdansa, bæði standard
dansa og suður-ameríska dansa,
línudans og einnig salsa og
mambó. Við erum með mjög alhliða kennslu og auglýsum eiginlega hvað sem hægt er að auglýsa.
Hver veit nema ballett og nútímadans bætist einhvern tímann við,“
segir Edgar sem er búinn að dansa
í 25 ár.
„Það er alltaf gaman að læra
eitthvað nýtt og að læra að hreyfa
sig í takt við eitthvað. Í dansi svo
sem gerist ekki alltaf eitthvað
nýtt en það eru til endalaus spor
sem fólk getur lært þó það hafi
verið í dansi í fjölmörg ár. Maður
getur aldrei hætt að læra í dansi
því maður getur alltaf lært ný
spor,“ segir Edgar og segir dansskólann vera rótgróinn skóla með
nútímaívafi.

FRÉTTABLAÐIÐ/HH

Dansskóli Sigurðar Hákonarsonar er einn rótgrónasti
dansskóli landsins og býður
upp á fjölbreytta danskennslu
fyrir fólk á öllum aldri.

Edgar tók við dansskólanum í maí á síðasta ári en hefur verið að dansa síðan hann man eftir sér.

Fjölbrautaskólinn
í Breiðholti

Kvö l d s k ó l i F B
Félagsgreinar - Íslenska - Sagnfræði
Listir - Handíðir - Snyrtifræði
Rafiðnir - Raungreinar - Stærðfræði
Sjúkraliðagreinar - Tréiðnir - Tungumál
Tölvugreinar - Viðskiptafræði

Netinnritun á www.fb.is
Innritun í FB 25. ágúst frá kl. 17:00 til 19:00

135 spennandi áfangar í boði

Kennsla hefst 29. ágúst

WWW.f b.is

Séra Magnús segir Alfanámskeiðin, sem eru bresk að uppruna, hafa breiðst út um allan
hinn kristna heim.

Allir leggja fram sinn skerf
Alfanámskeið njóta sívaxandi
vinsælda um veröld alla,
meðal annars hér á landi.
Þau fjalla um tilgang lífsins
út frá kristilegu sjónarhorni.
„Uppbygging Alfa-námskeiðanna
hefur slegið í gegn og alls hafa
hátt í 50 kirkjur og söfnuðir haldið slík námskeið hér á landi einu
sinni eða oftar,“ segir séra Magnús Björn Björnsson, formaður
Alfa á Íslandi, og lýsir fyrirkomulaginu nánar. „Námskeiðshópurinn hittist einu sinni í viku í tíu
skipti. Það er byrjað á því að
borða saman og spjalla um heima
og geima. Síðan er vandaður fyrirlestur um eitthvert tiltekið efni.
Eftir það er skipt í umræðuhópa
þar sem hver og einn ræðir málin
út frá frá sínum bæjardyrum. Allt
tekur þetta um þrjár klukkustundir, yfirleitt byrjað klukkan sjö að
kvöldi og endað stundvíslega
klukkan tíu. „Það eru grunngildin
sem við byggjum líf okkar á og
erum að velta fyrir okkur,“ segir
Magnús og nefnir umbeðinn

Allir hafa eitthvað til málanna að leggja.

nokkrar spurningar sem velt hefur verið upp, svo sem: Hver var
Jesús? Hvernig varð biblían til?
Hvernig leiðbeinir Guð okkur?
Hver er heilagur andi og hvað
gerir hann? Læknar Guð nú á
dögum? og Hvað með eilífðina?
„Þarna er fólk úr öllum stéttum þjóðfélagsins að ræða saman
á jafnréttisgrundvelli. Fólk með
ýmsar trúar- og lífsskoðanir, jafnvel vantrúað og trúlaust. Allir
leggja fram sinn skerf og það
gerir þetta samfélag svona dýrmætt og spennandi,“ segir séra
Magnús og bendir þeim sem
áhuga hafa á heimasíðuna alfa.is.

[

]

Hjólreiðar
Þeir sem ferðast um landið á þessum árstíma ættu að huga að því að hafa ljós á
hjólinu. Farið er að dimma á kvöldin auk þess sem erfitt getur verið að sjá hjólreiðamann í rigningu. Ekki er verra að klæðast fatnaði í sterkum litum og með endurskini.

Heillandi sport í
hömrunum
Sportklettaklifur er nýleg
íþróttagrein á Íslandi. Henni
vex samt óðum fiskur um
hrygg.

Örnefnin í bílinn
ÞEKKING Á ÖRNEFNUM GEFUR
LANDINU NÝJA VÍDD SEM OG AÐ
VITA HVAÐAN ÞAU ERU KOMIN.

FRÉTTABLAÐIÐ/GUN.

„Fólk er farið að kunna að meta
ýmiss konar útivistarsport meira
en áður. Eitt af því er klettaklifur.
Þeim fer stöðugt fjölgandi sem
iðka það,“ segir Ívar Freyr Finnbogason, sem kennir klifur á vegum Íslenskra fjallaleiðsögumanna.
Blaðamaður Fréttablaðsins hitti
hann austur í Öræfum þar sem góð
aðstaða er til þess að stunda þetta
sport í gömlum sjávarhömrum.
Þennan dag voru nokkrar fjölskyldur á svæðinu enda var þetta
um helgi og veður gott. Kjóinn
heyrðist væla skammt frá, ábúinn
að vernda hreiður sitt en maríuerlan flögraði um og tísti fjörlega.
„Við setjum upp helgarnámskeið
sem miðast við að fólk geti klifrað
á svæðum þar sem múrboltar eru
fyrir. Slíkt námskeið dugar ekki
þeim sem ætla að klifra á svæðum
þar sem menn þurfa að tryggja sig
sjálfir.“ Ívar segir klettaklifur
hættulitla íþrótt. „Auðvitað er
hægt að gera mistök en þegar
menn kunna orðið réttu handtökin
þá er þetta mjög hættulítið sport.“
Hann segir misjafnt hvernig fólki
gangi að læra þessi handtök og það
fari mest eftir áhuga og ástundun.

Hvaðan kom kerlingin í Kerlingarfjöllin?

Guðný Guðmundsdóttir er óvön klettaklifri
en ætlar samt að prófa. Eiginmaður hennar Hersir Sigurgeirsson sér um að festingarnar séu í lagi.

Klettaklifur er líka ódýrt, að sögn
Ívars Freys. Grunnbúnaðurinn
kostar kannski 15-20 þúsund kall á
haus. Þetta eru skór, hjálmar, belti,
lína, tvistar til að tengja línuna við
bergið og svo tryggingartól. „Aðalkostnaðurinn er í bensíni því það
er nokkuð langt að keyra í Öræfin
úr borginni. Það eru nokkur minni
svæði nær, til dæmis í Eilífsdal í
norðanverðri Esjunni. En góð
klifursvæði eru ekki á hverju strái
gun@frettabladid.is
á Íslandi.

Ívar Freyr og Þorvaldur Lúðvík Sigurjónsson fylgjast vel með Guðnýju, leiðbeina
henni og hvetja hana áfram.

„Nú er bara að rétta úr sér. Það var lagið.“
Guðný er bæði ánægð og þreytt eftir að
hafa sigrað hamarinn.

Fátt er skemmtilegra en að ferðast
um landið og slá um sig með bæjarnafnaþekkingu. Hægt er að
undirbúa sig vel og á aðgengilegan
hátt með því að kynna sér kort
áður en lagt er af stað. Einnig er
gott að glugga í bæjatal Örnefnastofnunar sem hægt er að finna á
vefsvæðinu ornefni.is. Þar er leitað
að bæjarnöfnum eftir sveitarfélögum og sýslum og birtist það á algengu formi sem auðvelt er að
prenta út og hafa með sér.
Á vefnum ornefni.is er einnig að
finna nokkuð ítarlega skýringu á
ýmsum örnefnum undir tenglinum
örnefni mánaðarins. Fyrir ágústmánuð varð örnefnið Skjálg fyrir valinu,
en Skjálg er meðal annars þekkt
sem bæjarnafn í Kolbeinsstaðahreppi og kemur einnig fyrir í á að
minnsta kosti einum öðrum stað á
landinu sem örnefni, það er í Eyjafirði. Umfjöllun um fjölda annarra
örnefna er þar að finna og öruggt
að hægt er að slá um sig með örnefni mánaðarins í vasanum.

AFMÆLISHÁTÍÐ Í BÁSUM

VEIÐISUMARIÐ

30 ára afmæli Útivistar í Básum
laugardaginn 27. ágúst 2005.
Dagsferð frá BSÍ brottför
kl. 8.30 laugardag.
Helgarferð, brottför frá BSÍ
kl. 20.00 föstudag.
Kökuhlaðborð, varðeldur og
sannkölluð Útivistargleði
FRÍ TJALDSTÆÐI ALLA HELGINA

með Stefáni Jóni Hafstein

VEIÐIFRÉTTIR Í SAMSTARFI VIÐ FLUGUR.IS

Elliðavatnsgúrú!
Við hjá Flugufréttum á flugur.is eigum marga kunningja án
þess að þekkja þá endilega í sjón. Þannig kom í ljós að náungi sem stóð úti í Elliðavatni einn morguninn er tíður
gestur á flugur.is og gaf sig fram við mig til að ræða málin,
þótt hann væri að kasta fyrir sex laxa sem hann taldi sig
hafa staðsett í vatninu! Kappinn hefur stundað vatnið lengi,
en aldrei fengið neitt fyrr en í fyrra. „Þá fór ég loksins inn í
einn fisk, skoðaði flugu og hnýtti samkvæmt því. Og er búinn að taka sex hundruð fiska í fyrrasumar og sumar!“
Hann sýndi einföldustu útgáfu af lirfu sem hægt er að
ímynda sér: Svartur tvinni vafinn á öngulinn, látinn þykkna
fram í eins konar vænghús svo framhlutinn verður bústinn,
og hringvafinn grannur koparvír fram. Ekkert meir!
Annar lunkinn veiðimaður Garðar Scheving veiddi í Norðfjarðará fyrir skemmstu og sagði að fiskurinn væri óvenju
vænn þetta sumarið. Hann fékk að vísu bara níu bleikjur í
ferðinni en hefur, þegar best hefur látið, náð yfir 100 bleikjum á ferðum sínum austur. Það gladdi hann mjög að hann
náði þremur góðum bleikjum á þurrfluguna White Wing í
einmitt sama hylnum og hann reyndi hana fyrst fyrir
nokkrum árum. Veiðin hefur gengið mjög upp og niður í
Hlíðarvatni í Selvogi síðustu vikurnar. Sumir eru heppnir –
eða bara svona flinkir – og koma heim með 10-15 bleikjur
eftir daginn, á meðan aðrir hreinlega núlla. Þá segja þeir
sem til þekkja: Já, bleikjan í Hlíðarvatni er söm við sig –
dyntóttari en allt sem dyntótt er!
Og meira af silungi: Svartá í Bárðardal tók vel á móti tveimur félögum á dögunum. Tveggja daga ferð gaf rúmlega 20
fiska hver á bilinu 1-5 pund. Mikið tók Mobutu með appelsínugulum frambúk, en svo tók ‘ann aðrar púpur líka, ekki
síst „Pál Óskar“ en það eru allar púpur sem vafðar eru með
latexi!!! Á sömu slóðum er Laxá í Mývatnssveit, þar var
urriðasvæðið fínt í síðustu viku að sögn Hannesar Júlíusar
sem var að koma að norðan: Fiskurinn tók jöfnum höndum

straumflugur og alls konar púpur andstreymis. „Pæluvargur“
sagði Hannes um aðstæður, sem þýðir fyrir þá sem ekki
þekkja til í Mývatnssveit að flugnagerið var svo þykkt að
menn urðu að moka sig (pæla) í gegnum það! Fiskurinn er
vel haldinn í þessari flugnaveislu, feitur, stór og sterkur!
Heldur lítið hefur verið um að vera á bökkum Hofsár síðustu 4-5 daga og telja menn helst að þar sé veðurblíðunni
um að kenna. Veiðin hefur verið mjög góð fram að þessu
og voru um 1.190 laxar komnir í bókina í vikunni. Það er
150-200 löxum meira en á sama tíma í fyrra. Sömuleiðis er
heildarveiðin í systuránni í Vopnafirði Selá orðin mjög góð.
Við fréttum af félögum sem voru þar með fimm stangir í
tvo og hálfan dag og fengu saman nær 100 laxa. Og svo
gerast undur og stórmerki: Stjórn SVFR var í Norðurá og þá
veiddist fyrsti hnúðlax sem vitað er um upp úr ánni! Þetta
eru þekktir flökkufiskar, einkum á norðausturhorninu, en
núna komnir á kortið í Borgarfirðinum!
Veiðikveðja, Stefán Jón.
Meiri veiðifréttir, heilræði, sögur og myndir í vikulegu
fréttabréfi, Flugufréttum, sem sendar eru út frá flugur.is
alla föstudaga til fjölda áskrifenda.
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Renault Megane Scenic nýskr. 07/99,
bsk., ek. 88 þús. km. Verð 770.000.
100% Lánamöguleikar. Hafið samband
við söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Nissan X-Trail Elegance nýskr. 12/03,
ssk., ek. 35 þús. km. Verð 2.620.000.
100% Lánamöguleikar. Hafið samband
við söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

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

Opel Astra 1.2 nýskr. 05/02, bsk., ek. 85
þús. km. Verð 970.000. Tilboð 790.000.
100% Lánamöguleikar. Hafið samband
við söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Citroen Berlingo nýskr. 08/04, bsk., ek.
16 þús. km. Verð 1.180.000. 100%
Lánamöguleikar. Hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Mitsubishi Pajero GLS nýskr. 04/02,
ssk., ek. 66 þús. km. Verð 3.480.000.
100% Lánamöguleikar. Hafið samband
við söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Mitsubishi Galant nýskr. 07/97, ssk., ek.
110 þús. km. Verð 790.000. 100%
Lánamöguleikar. Hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Peugeot 406 station nýskr. 06/01, bsk.,
ek. 72 þús. km. Verð 1.180.000. 100%
lánamöguleikar. Hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Chevrolet Suburban 4WD nýskr. 10/92,
ssk., ek. 225 þús. km. Verð 970.000.
Hafið samband við söluráðgjafa okkar í
síma 525 8020.

Nissan Micra Visia nýskr. 07/03, bsk.,
ek. 41 þús. km. Verð 1.120.000. 100%
lánamöguleikar. Hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Hyundai H-1 nýskr. 07/99, bsk., ek. 90
þús. km. Verð 1.220.000. 100% Lánamöguleikar. Hafið samband við söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Isuzu Trooper 3.0 nýskr. 07/99, bsk., ek.
177 þús. km. Verð 1.650.000. 100%
Lánamöguleikar. Hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Opel Vectra 1.6GL nýskr. 09/99, ssk.,
ek. 120 þús. km. Verð 890.000. Tilboð
660.000. 100% Lánamöguleikar. Hafið
samband við söluráðgjafa okkar í síma
525 8020.

Opel Astra 1.6GL nýskr. 07/00, bsk., ek.
72 þús. km. Verð 860.000. 100% Lánamöguleikar. Hafið samband við söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Daihatsu Charade nýskr 04/99, bsk., ek.
80 þús. km. Verð 490.000. Hafið samband við söluráðgjafa okkar í síma 525
8020.

Subaru Legacy Wagon nýskr. 10/00,
bsk., ek. 77 þús. km. Verð 1.230.000.
100% Lánamöguleikar. Hafið samband
við söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Subaru Forester CS nýskr. 12/00, bsk.,
ek. 111 þús. km. Verð 1.240.000. 100%
Lánamöguleikar. Hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Subaru Legacy GX nýskr. 02/97, ssk., ek.
95 þús. km. Verð 660.000. Tilboð
440.000. Hafið samband við söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Subaru Impreza LX nýskr. 06/98, bskþ,
ek. 103 þús. km. Verð 550.000. 100%
lánamöguleikar. Hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Opel Astra 1.6GL nýskr. 12/03, ssk., ek.
17 þús. km. Verð 1.560.000. 100%
Lánamöguleikar. Hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Opel Combo nýskr. 05/03, bsk., ek. 38
þús. km. Verð 1.080.000. 100% lánamöguleikar. Hafið samband við söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Volkswagen Golf nýskr. 05/00, bsk., ek.
73 þús. km. Verð 850.000. 100% Lánamöguleikar. Hafið samband við söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Opel Astra 1.6GL nýskr. 06/00, bsk., ek.
53 þús. km. Verð 910.000. Tilboð
790.000. 100% lánamöguleikar. Hafið
samband við söluráðgjafa okkar í síma
525 8020.

Subaru Legacy Wagon nýskr. 03/96,
bsk., ek. 173 þús. km. Verð 540.000. Tilboð 380.000. Hafið samband við söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Nissan Terrano Luxury nýskr. 02/99,
ssk., ek. 215 þús. km. Verð 1.180.000.
100% lánamöguleikar. Hafið samband
við söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Range Rover nýskr. 10/98, ssk., ek. 116
þús. km. Verð 2.130.000. 100% Lánamöguleikar. Hafið samband við söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Toyota Carina E nýskr. 06/96, bsk., ek.
188 þús. km. Verð 390.000. Hafið samband við söluráðgjafa okkar í síma 525
8020.

Subaru Legacy Outback nýskr. 03/00,
ssk., ek. 119 þús. km. Verð 1.590.000.
100% Lánamöguleikar. Hafið samband
við söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Suzuki Grand Vitara nýskr. 03/00, bsk.,
ek. 86 þús. km. Verð 1.080.000. Tilboð
920.000. 100% lánamöguleikar. Hafið
samband við söluráðgjafa okkar í síma
525 8020.

Peugeot 206 nýskr. 07/00, bsk., ek. 76
þús. km. Verð. 590.000. 100% lánamöguleikar. Hafið samband við söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Subaru Legacy Wagon nýskr. 09/00,
bsk., ek. 91 þús. km. Verð 1.250.000.
100% lánamöguleikar. Hafið samband
við söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.
Nissan Almera Acenta nýskr. 06/04,
ssk., ek. 31 þús. km. Verð 1.590.000.
100% lánamöguleikar. Hafið samband
við söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Opel Astra 1.6GL nýskr. 09/03, bsk., ek.
23 þús. km. Verð 1.440.000. 100%
Lánamöguleikar. Hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Hyundai Matrix nýskr. 07/02, ssk., ek.
45 þús. km. Verð 1.190.000. 100%
Lánamöguleikar. Hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Toyota RAV4 nýskr. 10/02, bsk., ek. 20
þús. km. Verð 1.720.000. 100% Lánamöguleikar. Hafið samband við söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Opel Vectra 1.6GL nýskr. 05/99, bsk.,
ek. 107 þús. km. Verð 850.000. Tilboð
690.000. 100% Lánamöguleikar. Hafið
samband við söluráðgjafa okkar í síma
525 8020.

Chevrolet Silverado 1500 nýskr. 12/04,
ssk., ek 6 þús. km. Verð 4.450.000.
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
570.000. 100% lánamöguleikar. Hafið
samband við söluráðgjafa okkar í síma
525 8020.

Opel Corsa 1.4 nýskr. 07/98, bsk., ek.
107 þús. km. Verð 490.000. Tilboð
320.000. Hafið samband við söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.
Nissan Almera Luxury nýskr. 05/01,
ssk., ek. 80 þús. km. Verð 980.000.
100% Lánamöguleikar. Hafið samband
við söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Opel Zafira Comfort nýskr. 11/03, ssk.,
ek. 29 þús. km. Verð 1.940.000. 100%
Lánamöguleikar. Hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Suzuki Baleno 4WD nýskr. 07/02, bsk.,
ek. 34 þús. km. Verð 1.190.000. Tilboð
990.000. 100% Lánamöguleikar. Hafið
samband við söluráðgjafa okkar í síma
525 8020.

Chrysler Caravan nýskr. 04/05, ssk., ek.
1 þús. km. Verð 2.760.000. 100% lánamöguleikar. Hafið samband við söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Mitsubishi Lancer nýskr. 01/97, bsk., ek.
111 þús. km. Verð 470.000. 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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Nissan Pathfinder, skrd. 02/1996 ek.
135.000 km, 3000cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 740.000 kr Tilboð 620.000 kr
100% lán mögulegt. S. 515 7000.

Nissan Sunny SLX, skrd. 05/1994, ek.
146.000 km, 1600cc, beinskiptur. Ásett
verð 320.000 kr. 100% lán mögulegt. S.
515 7000.

Nissan Terrano II SGX, skrd. 01/1996,
ek. 165.000 km., 2400cc, beinskiptur.
Ásett verð 720.000 kr. Tilboð 599.000
kr. 100% lán mögulegt. S. 515 7000.

Ford Focus H/S station, skrd. 01/2001,
ek. 97.000 km. 1600cc, beinskiptur.
Ásett verð 990.000,- kr. 100% lán
mögulegt. S. 515 7000.

Toyota LandCruiser 90, skrd. 08/2000,
ek. 70.000 km., 3400cc, sjálfskiptur.
Ásett verð 2.570.000 kr. 100% lán
mögulegt. S. 515 7000.

Peugeot 206 SW, skrd. 01/2004, ek.
22.000 km. 1400cc, beinskiptur. Ásett
verð 1.250.000 kr. 100% lán mögulegt.
S. 515 7000.

Ford Mondeo Trend, skrd. 06/2002, ek.
54.000 km. 2000cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 1.590.000 kr. Tilboð 1.450.000 kr.
100% lán mögulegt. S. 515 7000.

Mercedes Benz ML 350, skrd. 03/2003,
ek. 28.000 km., 3724cc, sjálfskiptur.
Ásett verð 4.890.000,- kr. 100% lán
mögulegt. S. 515 7000.

MMC Lancer 4x4 station, skrd.
09/1996, ek. 165.000 km., 1600cc,
beinskiptur. Ásett verð 560.000,- kr.
100% lán mögulegt. S. 515 7000.

Citroen C3, skrd. 08/2002, ek. 64.000
km, 1400cc, beinskiptur. Ásett verð
920.000 kr. 100% lán mögulegt. S. 515
7000.

MMC Space Star, skrd. 07/1999, ek.
43.000 km, 1300cc, beinskiptur. Ásett
verð 690.000 kr. Tilboð 490.000 kr.
100% lán mögulegt. S. 515 7000.

Daewoo Nubira, skrd. 05/1999, ek.
57.000 km, 1600cc, beinskiptur. Ásett
verð 560.000 kr. Tilboð 390.000 kr.
100% lán mögulegt. S. 515 7000.

VW Passat, skrd. 10/1997, ek. 117.000
km. 1800cc, beinskiptur. Ásett verð
820.000 kr. Tilboð 590.000 kr. 100%
lán mögulegt. S. 515 7000.

Volvo S60 LPT-Turbo, skrd. 05/2004, ek.
16.000 km. 2000cc, beinskiptur. Ásett
verð 3.470.000 kr. Tilboð 3.250.000 kr.
100% lán mögulegt. S. 515 7000.

Honda Civic ESi, skrd. 04/1992, ek.
202.000 km. 1600cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 290.000 kr. S. 515 7000.

Volvo V70R 4x4 300hö, skrd. 01/2004,
ek. 22.000 km, 2500 cc, sjálfskiptur.
Ásett verð 4.900.000 kr. S. 515 7000.

Lexus LS430, skrd. 08/2003, ek. 19.000
km, 4300cc, sjálfskiptur. Ásett verð
5.990.000 kr Tilboð 5.490.000 kr.
100% lán mögulegt. S. 515 7000.

Ford Focus station, skrd. 03/2001, ek.
85.000 km, 1600cc, beinskiptur. Ásett
verð 1.080.000 kr 100 % lán mögulegt
S. 515 7000.

VW Golf Comfortline, skrd. 02/2000,
ek. 82.000 km, 1400cc, beinskiptur.
Ásett verð 780.000 kr. 100% lán mögulegt. S. 515 7000.

Opel Astra, skrd. 05/2000, ek. 83.000
km, 1200cc, beinskiptur. Ásett verð
770.000 kr. Tilboð 550.000 kr. 100%
lán mögulegt. S. 515 7000.

Renault Kangoo, skrd. 05/2001, ek.
110.000 km, 1400cc, beinskiptur. Ásett
verð 790.000 kr. 620.000 kr. 100% lán
mögulegt. S. 515 7000.

Ford F-350 Lariat, skrd. 06/2004, ek.
21.000 km, 6000cc Diesel, sjálfskiptur.
Ásett verð 3.850.000 kr. 100% lán
mögulegt. S. 515 7000.

Ford Escort Van, skrd. 06/1996, ek.
135.000 km, 1400cc, beinskiptur. Ásett
verð 250.000 kr. 100% lán mögulegt. S.
515 7000.

Citroen C5 Elegance, skrd. 11/2002, ek.
85.000 km, 2000cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 1.590.000 kr. Tilboð 1.480.000 kr.
100% lán mögulegt. S. 515 7000.

Ford Focus C-Max, skrd. 11/2003, ek.
26.000 km, 1800cc, beinskiptur. Ásett
verð 1.590.000 kr. 100% lán mögulegt.
S. 515 7000.

VW Golf, skrd. 07/1997, ek. 150.000
km, 1400cc, beinskiptur. Ásett verð
390.000 kr. 100% lán mögulegt. S. 515
7000.

Renault Laguna, skrd. 03/1999, ek.
63.000 km. 2000cc, sjálfskiptur, Ásett
verð 890.000 kr. Tilboð 690.000 kr.
100% lán mögulegt. S. 515 7000.

Kia Grand Sportage. skrd. 06/1999, ek.
97.000 km, beinskiptur. Ásett verð
890.000 kr. Tilboð 690.000 kr. 100%
lán mögulegt. S. 515 7000.

Volvo S40 LPT-Turbo, skrd. 05/2000, ek.
61.000 km, 2000cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 1.310.000 kr. S. 515 7000.

Ford Transit 280S, skrd. 06/2002, ek.
70.000 km, 2000cc diesel, beinskiptur.
Ásett verð 1.250.000 kr. 100% lán
mögulegt. S. 515 7000.

Subaru Legacy GX, skrd. 02/1998, ek.
205.000 km. 2200cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 650.000 kr. Tilboð 499.000 kr.
100% lán mögulegt. S. 515 7000.

Ford Focus Trend station, skrd.
05/2003, ek. 61.000 km, 1600cc, beinskiptur. Ásett verð 1.320.000 kr. 100%
lán mögulegt. S. 515 7000.

MMC Pajero, skrd. 06/2003, ek. 44.000
km, 3500cc, sjálfskiptur. Ásett verð
4.200.000 kr. 100% lán mögulegt. S.
515 7000.

Citroen Picasso, skrd. 02/2002, ek.
44.000 km, 1800cc, beinskiptur. Ásett
verð 1.150.000 Tilboð 990.000 kr.
100% lán mögulegt. S. 515 7000.

Ford FocusTrend station, skrd. 04/2003,
ek. 50.000 km, 1600cc, beinskiptur.
Ásett verð 1.350.000 kr. 100% lán
mögulegt. S. 515 7000.

Opel Astra, skrd. 03/1999, ek. 135.000
km, 1200cc, beinskiptur. Ásett verð
650.000 kr. Tilboð 499.000 kr. 100%
lán mögulegt. S. 515 7000.

Volvo S40, skrd. 06/1999, ek. 109.000
km, 1600cc, beinskiptur. Ásett verð
820.000 kr. 100% lán mögulegt. S. 515
7000.

Hyundai Elantra, skrd. 04/1998, ek.
108.000 km, 1600cc, beinskiptur. Ásett
verð 540.000 kr. Tilboð 399.000 kr.
100% lán mögulegt. S. 515 7000.

VW Polo, skrd. 10/1997, ek. 103.000
km, 1400cc, sjálfskiptur. Ásett verð
480.000 kr. 100% lán mögulegt. S. 515
7000.
Land Rover Freelander, skrd. 03/2001
ek. 97.000 km, 1800cc, beinskiptur.
Ásett verð 1.450.000 kr. Tilboð
1.299.000 kr. 100% lán mögulegt. S.
515 7000.

Ford Focus station. skrd. 03/1999, ek.
88.000 km, 1600cc, beinskiptur. Ásett
verð 770.000 kr. 100% lán mögulegt. S.
515 7000.
Volvo XC90 T-6 Twin Turbo, skrd.
02/2004, ek. 23.000 km, 2900cc, sjálfskiptur. Ásett verð 6.150.000 kr. Tilboð
5.490.000 100% lán mögulegt. S. 515
7000.
Ford transit 280 S, skrd. 06/2002, ek.
58.000 km, 2000cc diesel Turbo, beinskiptur. Ásett verð 1.320.000 kr. 100%
lán mögulegt. S. 515 7000.

Opel Astra, skrd. 11/1998, ek. 97.000
km. 1600cc, beinskiptur. Ásett verð
740.000 kr. Tilboð 499.000 kr. 100%
lán mögulegt. S. 515 7000.

Ford Focus Trend, skrd. 12/2004, ek.
5.000 km, 1600cc, beinskiptur. Ásett
verð 1.750.000 kr. S. 515 7000.

VW Golf Comfortline, skrd. 05/2000,
ek. 84.000 km, 1400cc, beinskiptur.
Ásett verð 790.000 kr. 100% lán mögulegt. S. 515 7000.

Ford Focus station, skrd. 01/2000, ek.
120.000 km, 1600cc, beinskiptur. Ásett
verð 820.000 kr. S. 515 7000.

VW Passat, skrd. 04/2003, ek. 26.000
km, 1600cc, beinskiptur. Ásett verð
1.550.000 kr. 100% lán mögulegt. S.
515 7000.

Brimborg
Bíldshöfða 6, 110 Rvk.
Sími: 515 7000
www.brimborg.is
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Ford Mustang GT Premium árgerð
2005. Ekinn 1 þ. km. Verð kr.
3.990.000. 100% lán SG Bílar s. 421
4444.

Honda HR-V árgerð 1999. Ekinn 112 þ.
km. Verð kr. 940.000. 100% lán SG Bílar s. 421 4444.

Hyundai Elantra station árgerð 1997.
Ekinn 72 þ. km. Verð kr. 450.000. 100%
lán SG Bílar s. 421 4444.

MMC Pajero GDI 3.2 dísel árgerð 2000.
Ekinn 137 þ. km. Verð kr. 3.200.000. SG
Bílar s. 421 4444.

Land Rover Freelander árgerð 2001. Ekinn 17 þ. km. Verð kr. 2.290.000. 100%
lán SG Bílar s. 421 4444.
Nissan Almera árgerð 1997. Ekinn 160
þ. km. Verð kr. 490.000. 100% lán, fer á
kr. 370.000. SG Bílar s. 421 4444.

Honda Shuttle árgerð 1999. Ekinn 84 þ.
km. Verð kr. 1.090.000. 100% lán SG
Bílar s. 421 4444.

RENAULT MEGANE CLASSIC Árgerð
1999. Ekinn 87 þ.km. Verð kr. 830.000.
100% lán fer á 750.000- vaxtalaust SG
Bílar s. 421 4444.

Renault Megane Scenic Classic 1600
árgerð 1998. Ekinn 118 þ. km. Verð kr.
470.000. 100% lán fer á kr 460.000
vaxtalaust. SG Bílar s. 421 4444.

Renault Scenic Árgerð 1998. Ekinn 117
þ. km. Verð kr. 790.000. 100% lán fer á
kr 640.000 vaxtalaust SG Bílar s. 421
4444.

Toyota Avensis Wogon árgerð 1998. Ekinn 133 þ. km. Verð kr. 750.000. 100%
lán fer á kr 650.000- vaxtalaust. SG Bílar s. 421 4444.

MCC Smart árgerð 1999. Ekinn 74 þ.
km. Verð kr. 890.000. 100% lán SG Bílar s. 421 4444.

Nissan Primera GX árgerð 2000. Ekinn
87 þ. km. Verð kr. 890.000. 100% lán,
fer á 750.000 vaxtalaust SG Bílar s. 421
4444.

Hyundai Accent árgerð 1999. Ekinn 87
þ. km. Verð kr. 530.000. 100% lán SG
Bílar s. 421 4444.

OPEL VECTRA WAGON CD Árgerð
1999. Ekinn 77 þ.km. Verð kr. 850.000.
100% lán fer á 750.000- vaxtalaust SG
Bílar s. 421 4444.

Toyota Corolla árgerð 2000. Ekinn 102
þ. km. Verð kr. 770.000. 100% lán fer á
kr 720.000- vaxtalaust. SG Bílar s. 421
4444.

RENAULT MEGANE BERLINE 1600 Árgerð 2000. Ekinn 93 þ.km. Verð kr.
790.000. 100% lán vaxtalaust SG Bílar
s. 421 4444.

Renault Scenic árgerð 1998. Ekinn 130
þ. km. Verð kr. 730.000. 100% lán fer á
kr 670.000 vaxtalaust SG Bílar s. 421
4444.

VW Passat Comfortline 1.8 árgerð
1999. Ekinn 95 þ. km. Verð kr.
1390.000. 100% lán. SG Bílar s. 421
4444.

Mercedes Benz C 240 árgerð 2002. Ekinn 69 þ. km. Verð kr. 3.490.000. SG Bílar s. 421 4444.

VW Bjalla 1303 árgerð 1973. Ekinn 94
þ. km. Verð kr. 1099.000. SG Bílar s.
421 4444.

Hyundai Accent GLS árgerð 1999. Ekinn
77 þ. km. Verð kr. 430.000. 100% lán
SG Bílar s. 421 4444.

Mercedes Benz C 240 árgerð 2002. Ekinn 78 þ. km. Verð kr. 2.950.000. SG Bílar s. 421 4444.

OPEL ASTRA GL 1200 Árgerð 2001. Ekinn 64 þ.km. Verð kr. 980.000. 100%
lán fer á 940.000- vaxtalaust SG Bílar s.
421 4444.

RENAULT MEGANE BERLINE 1600 Árgerð 2004. Ekinn 15 þ.km. Verð kr.
1890.000. 100% lán SG Bílar s. 421
4444.

Toyota Avensis Terra árgerð 1999. Ekinn
114 þ. km. Verð kr. 1040.000. 100% lán
fer á kr. 870.000 vaxtalaust. SG Bílar s.
421 4444.

VW Transporter árgerð 2004. Ekinn
5000 þ. km. Verð kr. 2400.000. SG Bílar s. 421 4444.

Hyundai Accent GLS árgerð 2002. Ekinn
38 þ. km. Verð kr. 890.000. 100% lán
SG Bílar s. 421 4444.

MMC Galant GLSI árgerð 1997. Ekinn
170 þ. km. Verð kr. 760.000. 100% lán
fer á 660.000 kr. SG Bílar s. 421 4444.

RENAULT CLIO RN Árgerð 2003. Ekinn
39 þ.km. Verð kr. 1090.000. 100% lán
vaxtalaust SG Bílar s. 421 4444.

Renault Megane Scenic 1600. Árgerð
1999. Ekinn 77 þ. km. Verð kr. 830.000.
100% lán fer á kr 770.000 vaxtalaust.
SG Bílar s. 421 4444.

Toyota Avensis Terra árgerð 2000. Ekinn
62 þ. km. Verð kr. 1090.000. SG Bílar s.
421 4444.

Renault Kangoo 1400 árgerð 2000. Ekinn 86 þ. km. Verð kr. 760.000. 100 %
lán. ÞG Bílar s. 421 4444.

Hyundai Elantra GLSI Wagon árgerð
1999. Ekinn 106 þ. km. Verð kr.
690.000. 100% lán fer á 640 þús. SG
Bílar s. 421 4444.

MMC Lancer GLX árgerð 1999. Ekinn
144 þ. km. Verð kr. 690.000. 100% lán,
fer á kr. 640.000. SG Bílar s. 421 4444.

RENAULT MASTER Árgerð 2003. Ekinn
115 þ.km. Verð kr. 2350.000. 100% lán
SG Bílar s. 421 4444.

Renault Megane Scenic 1600. Árgerð
2002. Ekinn 83 þ. km. Verð kr.
1430.000. 100% lán fer á kr 750.000
vaxtalaust SG Bílar s. 421 4444.

Toyota Corolla árgerð 1998. Ekinn 137
þ. km. Verð kr. 510.000. 100% lán SG
Bílar s. 421 4444.

TIL SÖLU
TIL SÖLU

TIL SÖLU

SG Bílasala
Brekkustíg 38, 260 Reykjanesbæ
Sími: 421 4444

9

SMÁAUGLÝSINGAR

Traustur og góður Volvo 240 ‘88. Sk ‘05.
Verð aðeins 75.000. Uppl. í s. 846
2603.
Toyota Avensis Wagon 1.6 Terra 8/1998
ek. 122 þ. km. Nýtt í bremsum, Verð
790.000.- Tilboðsverð 690.000.- Upplýsingar í síma 866 5354 / 533 2100.
Nissan Patrol 3.0 Eligance 22.12.2003,
ek. 44 þús. 35” breyttur, einn með öllu,
b.lán 3.290 þ. Ásett verð 4.640 þ. Bílabankinn 588 0700.

Bílasalan.is
Stórhöfða 24, Reykjavík
Sími: 533 2100
Sími 5332100 og 8665354
www.bilasalan.is

Mazda 6 2.0 L. 03/2003, ek. 35þús.
km., ssk., leður, sóllúga, álfelgur, o.fl.
Upplýs. 565-2500.

12 Volt
Malarhöfða 2, 110 Reykjavík
Sími: 565 2500

Mitsubishi Pajero/Montero Limited Árgerð 2005 Splúnkunýr frá verksmiðju
með nær öllum fáanlegum aukalhlutum. Jeep, Ford, Mercedes-Benz, VW,
Toyota og önnur topmerki langt undir
markaðsverði. Gerðu reyfarakaup á
BílaUppboði eða kjarakaup í stærstu
BílaBúð landsins. Allt að 5 ára ábyrgð
og 100% bílalán. Þú finnur bestu bílakaupin á www.islandus.com

Fiat Tipo ‘92 ek. 140 þ., sk. ‘06 ný kúpling, nýtt í bremsum, ný heilsársd.
álfelgur, CD. V. 90.000.- S. 840 2145.

Corolla 1,6 árg. ‘97, 5g. Góð smurbók,
ekinn 133 þús. V. 480 þús. Tilboð 400
þús. stgr. Bílalán 280 þús. afb. 11 þús.
S. 898 8829.

Glæsilegur Subaru Legacy 2,0, ssk,
1996 ek. 160 þ., smurbók/þjónustubók, nýl. tímareim, sk. 06, fallegur og
traustur bíll á tilboði 490 þús. Uppl í s.
861 7271.

Nissan Pathfinder 4.0 lE 2005, núr bíll,
7 manna, einn með öllu. Bílabankinn
588 0700.

Lexus is 300 sport 6/2002, ek. 63 þús.
km, spoiler kitt, Remus púst, leður,
lúga, einn með öllu, verð 3.290 þ. B.lán
2.500 þ. 39 á mán. Skoða skipti. Bílabankinn 588 0700.

Kawasaki 250 f 6/2005 með þriggjahjóla kerru, lítið notað skoða, skipti.
Bílabankinn 588 0700.

Ford Escape 03/05 V6. Ek. 9 þ. km. Leður og lúga. 6xCD, dökkar rúður, ssk.
o.m.fl. Óaðfinnanlegt eintak. Verð 2.790
þ. stgr. S. 821 2066.

VW Bjalla árgerð 2004. Ekinn 9 þ. km.
Ssk., álfelgur, fjarstýrðar samlæsingar,
glertopplúga. erð kr. 1980.000

Peugeot 306 árg. ‘95. Ek. 115.000,
1400 cc með nýja tímareim. 170 þús. S.
661 8851.
Til sölu MMC Colt GLX árg. ‘91, ek. 137
þús., ssk, rafmagn í rúðum, hiti í sætum, góður bíll. Tilboð. Uppl. í s. 895
7747.

Til sölu Subaru Outback árg. ‘96. Útsala
330 þús. Áhv. 217 þús. Uppl. í s. 893
5517 & 565 8170.

Til sölu Daewoo Legansa ‘98 (stóra
boddýið), sjálfskiptur. Viðmiðurnarverð
ca 600 þús. Súpertilboð 180 þús. Uppl.
í s. 869 7313.

Dodge Durango SLT árgerð 1998. Ekinn
179 þ. km. Álfelgur, dráttarkúla, fjarst
samlæsingar, cd. ssk., upptekin sjálfskipting. Verð kr. 1250.000

Toyota Landcruiser 80 VX Bensín 35”,
nýskr. 09/94, ek. 176 þ.km., grænn,
heilsársdekk, brettakantar, leður, topplúga o.fl. Verð 1.750.000.- Það sem
gróskan er þar erum við, þangað sem
fólkið leitar þar erum við, þar sem viðskipti gerast þar erum við... business!

Heimsbílar
Kletthálsi 11a, 110 Reykjavík
Sími: 567 4000
www.heimsbilar.is

Mazda 323 árg. ‘90, ek. 247 þús., sk.
‘06, ssk., gott ástand. Verð 70 þús. Uppl.
í s. 692 3670.
Sjáðu. Til sölu vegna íbúðarkaupa er
yndið mitt - LEXUS IS 200 SPORT - 155
hö/2000cc. Frábært eintak! Algjör Lúxus bíll. Árgerð 2002, keyrður 92.000
km. Verð 1.950 þús. stgr. Nánari uppl. í
síma 869 0138.

Góður bíll. MMC Lancer 2000 árg. ‘93.
Verð 180 þús. Ath. nýr vatnskassi, ný
sjálfskipting, yfirfarin vél og skoðaður
‘06. Uppl. í s. 897 1309.
Kia Shuma ‘99, ek. 128 þús. Þarfnast
lagf. Tilboð óskast S:8660791 ath. selst
ódýrt

Honda Civic árg. ‘98, 3ja dyra, 1400i,
ek. 119 þús., nýtt púst, þjófavörn, nýr
rafgeymir, nýleg tímareim, sumar og
vetardekk, álfelgur. Toppeintak. Verð
490 þús. stgr. Uppl. í s. 692 9903 & 690
2022.

Toyota Corolla árg. ‘93 ek. 192 þús. CD,
fjarst. samlæs. Tilboðsverð 180 þús. S.
659 9696.

Bílabankinn
Breiðhöfða, 112 Reykjavík
Sími: 588 0700
www.bilabankinn.is

Bílar til sölu
Toyota Corolla 1600 sedan ssk., árg.
04/97, ek. 150 þús. Þjónustubók, CD,
rafm., samlæsingar, sumar og vetrardekk. Algjör gullmoli. Bílalán 312 þús.
til 24 mán. 14 þús. á mán. Uppl. í s. 487
5838 & 892 5837.

Jeep Grand Cherokee Laredo 4.7. Árgerð 2005. Ekinn 36 þ. km. ssk, álfelgur, dráttarkúla, fjarst samlæsingar, cd.
Verð kr. 3950.000. ATH skipti ódýrari.

M.Benz 280 SE árg. ‘83, ek. 297 þús.,
þarfnast smá lagfæringar. Verð 50 þús.
Uppl. í s. 691 7143.

250-499 þús.
Til sölu Daewoo Lanos 1600 lúxustýpa
árg. ‘98, ek. 86 þús., ssk., fínn bíll í góðu
lagi. Listaverð 450 þús. Uppl. í s. 845
7084.
Renault Kangoo árg. ‘99, ek. 112. þús.,
hvítur, dráttarkúla, allur ný yfirfarinn og
ný skoðaður ‘06. Verð 480 þús. S. 696
5096

Volvo S 60 Turbo 2.5 4WD 9/2003 ek.
18 þ. km leður, fluttur inn nýr af umboði. Verð 3.790.000.- Upplýsingar í
síma 866 5354 / 533 2100.

MMC Colt ‘91, ek. 135 þ. Sk. ‘06. V. 120
þ. S. 861 3790.

Isuzu Trooper TDI 38” dísel. Árgerð
1999. Ekinn 168 þ. km. brettakantar,
filmur, fjarstýrðar samlæsingar. Verð kr.
2190.000. Ath Skipti Ódýrari.

Toyotailboð.

Tilboð Tilboð!!

Opel Astra 1600 station, árgerð ‘95, ekinn 148 þús. sk. ‘06, dráttarkúla, sumar
og vetrardekk. Góður í sumarfríinu fyrir
tjaldvagn eða bara kerru. Tilboðsverð
270 þús. Uppl. í s. 697 5189.

Ford F 250 Laret, árg. 2005. Er með
Raino liner, kafteinsstólum, húsið fylgir.
Vel með farinn. Einn eigandi. Tilboð
óskast S. 899 3004.

Corolla árg. ‘97, ek. 111 þús., 4ra dyra,
ný tímareim, nýsk. Verð 270 þús. Uppl.
í s. 896 0399.
Toyota DC diesel árg. ‘92, ek. 280 þús.
Góð 33” dekk. Verð 350 þús. Uppl. í s.
660 6481 & 862 8219.

500-999 þús.
Subaru Legacy 3/00. fyrrv. lögreglubifr.
Ek. 350 þ. Toppviðhald og í góðu lagi. V
550 þ. S. 822 4167.

GMC Sierra 2500 SLT 36” 2000 ek. 111
þ. km. 36” breyttur, vel breyttur bíll, leður, loftdæla ofl. Lán 1.570.000.- Verð
2.590.000.-

Tjónabíll

Jeep Grand Cherokee Laredo árgerð
2004. Ek. 71 þ. km. ssk, álfelgur, fjarst
samlæsingar, geislaspilari. Verð kr.
2990.000.

Til sölu VW passat árg ‘04. Búið að rétta
og sprauta af viðurkenndu verstæði, á
eftir að raða saman. Flest allir varahlutir fylgja. Verð 1 milljón stgr. Uppl. í s.
898 2111.

Höfðahöllin
Vagnhöfða 9, 110 Rvk.
Sími: 567 4840
www.hofdahollin.is

Volvo 850 2,0 GL ssk., 06/’96. V. 780 þ.
Gull fallegur bíll í toppstandi. Uppl. í
síma 864 8338 & 562 8333.

Til sölu Nissan Micra ‘94 með bilaða
sjálfskiptingu. Tilboð óskast. Uppl í síma
820 9042.

Bílaleit okkar ber árangur! Leitaðu að
draumabílnum með Bílaleit þjónustu
Islandus.com. Nýjir og nýlegir fólksbílar,
jeppar og pallbílar. Gerðu reyfarakaup á
BílaUppboði eða kjarakaup í stærstu
BílaBúð landsins. Allt að 5 ára ábyrgð
og 100% bílalán. Þú finnur bestu og öruggustu bílakaupin á www.islandus.com

Ford Excursion limited 2001 ek. 144 þ.
km. 8manna bíll, leður lúga, 7.3 disel
turbo, ssk., ofl. Lán 3.000.000.- Verð
3.990.000.-

Toyota Corolla árg. ‘98, 3ja dyra,
beinsk., ek. 110 þús. Verð 420 þús.
Uppl. í s. 694 7411.

Yaris t-sport 2004, 5 dyra, keyrður
16.000. Aukabúnaður; álpedalar, hátalarar aftur í hillu, tweaterar, spoiler, filmur, króm púst og 16” standard álfelgur.
Verð 1.450.000. Áhugasömum bent á
að hafa samband við Viktor í síma 823
5114.

0-250 þús.

Til sölu Suzuki Swift GLS 1300, árg ‘98.
Ekinn 97þ. Í góðu ástandi. Tilboð
óskast, s. 8626196.

Passat ‘98 ek. 132 þ. Góður bíll, mikið
endurnýjaður. Stgr.tilboð 500 þ. S. 840
2127.

Til sölu Ford Escort árg. ‘97, ek. 90 þús.
á vél. CD spilari. Fallegur bíll. Verð 290
þús. Uppl. í s. 692 0768 & 697 4242.

Til sölu MMC Space Wagon árg. ‘98, 7
manna, 4x4, ssk. verðmat hjá Heklu
690 þús., fæst á 580 þús. stgr. S. 897
0770.

Yamaha XJ600 árg 92 ek.44 Toppeintak
Fæst á 300þús stgr.
Dodge Caravan SXT 3.3 2005 ek. 42 þ.
km. 7 sæta, DVD, Innbyggð barnasæti.
Lán 1.400.000 ca. Verð 2.990.000.Upplýsingar í síma 866 5354 / 533
2100.

Litla bílasalan
Eirhöfða 11, 112 Rvk.
Sími: 587 7777
www.litla.is

Bens 430 Avantgarde ‘98, ekinn 120
þús. Ný innfluttur, bíll með öllu. Viðmiðunarverð 2.950 þús. Stgr. verð 2.350
þús. S. 691 9610.

Til sölu VW Golf árg. ‘94, 3 dyra, ek. 100
þús. Er með skoðun ‘05. Selst mjög
ódýrt. Uppl. í s. 821 2527.
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SMÁAUGLÝSINGAR

Fellihýsi
Fellihýsaleiga.

Til leigu fellihýsi og tjaldvagnar. Sími
899 6277 & 461 5077, Tjalda og Seglaþjónustan ehf, Óseyri 6c, Akureyri.

Rómantískar

Til sölu Toyota Corolla ‘98 4x4, ekinn 96
þús. Tvìlit þjòfavörn, álfelgur, geislaspilari, ABS. V. 690.000 stgr. Uppl. í síma
896 5858.

Fiat Dukato Clipper 20 6 manna, árg.
2003 ekinn 11 þús. Með sér sturtuklefa
og WC, Markisu sóltjald, útvarp, CD spilari og fl. Verð 4 milljónir. Uppl. í síma
699 1302.

Mótorhjól

Glæsilegur Renault Clio til sölu. Tilboð
650 þús. Listaverð 730 þús. 3ja dyra
árg. 2000., ek. 70 þús. Uppl. í s. 616
7960.

Glæsilegur VW Toareg árgerð 2004 eins
og nýr úr kassanum. Vel útbúinn 6cyl
bíll með öflugum hljómtækjum og leðurinnréttingu. Kominn til landsins og til
afgreiðslu strax. Gerðu reyfarakaup á
BílaUppboði eða kjarakaup í stærstu
BílaBúð landsins. Allt að 5 ára ábyrgð
og 100% bílalán. Þú finnur bestu bílakaupin á www.islandus.com Bíllinn er á
staðnum - Hringdu í 552 2000 til að
skoða hann!

Rómantískar ágúst nætur í fellihýsi.
Viku og helgarleigur. Uppl. í s. 616
2716.
Frítt á tjaldsvæðið í Hveragerði á Blómstrandi dögum 26-28 ágúst. Dagskrá
við allra hæfi alla helgina, verið velkomin.
Til sölu Camplet fellihýsi í toppstandi,
árg. ‘99. Fylgihlutir: sólarsella, nýr 110v
geymir, ný dekk, grjótgrind. Verðhugmynd 450 þús. S. 588 2448 & 864
2620.
Til sölu Esterella fellihýsi ‘90 módelið,
lítur vel út. S. 557 6732 & 849 6479.

Lyftarahjólbarðar .

Í úrvali á flestar gerðir lyftara, loftfylltir
eða gegnheilir, svartir eða hvítir strikafríir. Vélaborg ehf., Krókhálsi 5F,110 Rvk,
414 8600, Njarðarnesi 2, 603 Ak, 464
8600.

Vinnuvélar

1-2 milljónir

Til sölu Toyota LandCruiser VX 100 árg.
‘98, ek. 230 þús., leður, topplúga, 7
manna, rafmagn í öllu. Góður bíll á
góðu verði. S. 897 7007.
Toyota Rav4 2001, ek. 44 þús. mílur, 5
dyra, sjálfsk., rafm. í öllu, álfelgur. Verð
1.750 þús. Uppl. í s. 898 2613.

Til sölu MMC Pajero GLS. DID 3,2 l. árg.
2004 ekinn 28 þús.km. Þjónustubók,
7.manna, 17” Anterra felgur, leður og
rafm. í sætum, toppl., loftkæling, krókur, varadekkshlíf, 6 diska magasín ofl.
Verð kr. 4,5 milljónir. Uppl. í síma 897
0908.

Til sölu Honda Spirit 750 ‘05, ekið
4.500 km. Mikið af nýjum aukahlutum
fylgir. T.d. rúða, höldur, króm, vatnskassahlíf og fl. Ásett verð 1.150 þús.
Uppl. í síma 899 6212.

Veghefill, 14 tonn, með ripper og blaði
að framan, gerð SHM-4NB, árgerð
1995, ástand mjög gott, dekk nýleg.
Verð án vsk. kr. 3.000.000.- Upplýsingar
í s. 824 6061 og 824 6071.

Nissan Almera 1.8 árg. ‘04, sjálfsk., ek.
10 þús. 3 dekkjagangar. Upplýsingar í s.
899 9306.
Til sölu Nissan Patrol árg. ‘92, breyttur
38”, einn með öllu. V. 1.399 þús. S. 866
8632 eftir kl. 18.

2 milljónir +

Chevrolet Silverato 4x4 árg. ‘88 3500
sjálfskiptur, 6,2 disel, ný 35” dekk. Verð
380 þús. Uppl. í síma 892 8348.

Til sölu Toyota Landcruiser 1987, ekinn
250 þús. 35” dekk. er br. f. 38”. Verð
850 þús. Uppl. í s. 899 7415.
2001 BMW X5, 4.4l til sölu. Tæp 300hp.
Hlaðinn aukahlutum, ek. 70. þús. Uppl.
í síma 843 1253.

Nýlegur bíll óskast helst sjálfskiptur í
skiptum fyrir Jayco fellihýsi 11 feta árg.
2001, ónotað. Uppl. í s. 898 4699.
Óska eftir bíl, helst ekki eldri en ‘93 á 0150 þús. Má þarfnast lagfæringar. Uppl.
í s. 691 9374.

Jeppar

Suzuki GSXR 600 árg. 2002, 120 hö.
Verð 750 þús. Ath. skipti á ódýrari eða
650 þús. stgr. Uppl. í s. 691 9374.
Eitt breitt til sölu. KDX 220 mótor í
125KX stelli. Sem gerir hjólið afar
skemmtilegt í keyrslu. Nagladekk, stærri
tankur, hlífar fylgja með Uppl. í s. 845
9611 & 565 1908. Sjón er sögu ríkari.

SEAT vinnuvélasæti.

Sæti í jeppa, báta, vörubíla, vinnuvélar
og lyftara Vélaborg ehf., Krókhálsi
5F,110 Rvk, 414-8600, Njarðarnesi 2,
603 Ak, 464-8600

Yamaha XT660R ‘05. Ekið 2500 km.
Verð 750 þ. Uppl. í síma 892 5323, Róbert.

Bílar óskast
óska eftir ódýrum bíl á ca 15-45þús
uppl í síma 6613548

Frábær kaup! Yamaha WR-450F. Nýtt úr
umboði 15.06.05. Mjög lítið notað og
vel með farið hjól. Er á hvítum númerum. Verð 850 þús. Uppl. í s. 864 3000.

LandRover Discovery II ‘99 ek. 109 þ.,
sjálfskiptur. Í toppstandi. Skoðaður ‘06,
smurbók. Mjög gott verð. Uppl. í síma
895 8807 & 896 6544.

Pallbílar

Bátar

Til sölu Honda CR250 krossari árg. ‘97
mikið endurnýjað, nýr stimpill, cylinder,
legur í mótor og allar nýjar legur í link.
Verð 260 þús. Upplýsingar í s. 869
4474.

Fjórhjól
Caterpillar 140G til sölu, árg. ‘90. Keyrð
ca 15 þús. vinnustundir. Með nýlegum
slope og lazerbúnaði. Mjög gott tæki.
Uppl. í s. 892 5195.

Óska eftir Ford 250-350 eða sambærilegu, nýlegu, er með Patrol 94 uppí.
Vantar einnig pallhús, ekki með tjaldi.
Upplýsingar í síma 8206452

Skipamiðlunin Bátar & Kvóti ehf, Síðumúla 33. Til sölu allar stærðir og gerðir
fiskiskipa, með og án kvóta. Óskum eftir skipum með aflaheimildum á söluskrá. Óskum eftir 150 t. af ýsu og 35 t.
af þorski í krókak. Heimasíða:
www.skipasala.com.
Skipamidlun@simnet.is. Sími. 588 8111 Fax. 588
8114.

Lyftarar
Vörubílar
Erum að rífa Volvo FH12, FL10, Scania
143,142 einnig varahl. í M. Bens og
Man. Nýjar fjaðrir á lager í Volvo, Scania,
MB og Man. Heiði Vélahlutir. S. 534
3441.

Yamaha Grizzly 660 4X4 nýtt. Yamaha
Bruin 350 4X4 nýtt. Yamaha Hodiak
400 4X4 árg. 2001. Polaris Sportsman
700 4X4 árg. 2001 og 2004. Polaris ATP
500 4X4 árg. 2004. Polaris Aportsman
400 og 500 4X4 árg. 2001 og 2002.
Arctic Cat 375 4X4 árg. 2002 og 500 árg
2003. Plus Gallery ehf S. 898 2811.

Húsbílar
Hjólhýsi

Splúnkunýjir frá kr. 3.390.000. Næstum
nýjir 2005 árgerð frá kr. 2.800.000!
Jeep Grand Cherokee var valinn jeppi
ársins 2005! Eigum flesta liti á lager og
bjóðum lægsta verðið á nýjum bílum.
Gerðu reyfarakaup á BílaUppboði eða
kjarakaup í stærstu BílaBúð landsins.
Allt að 5 ára ábyrgð og 100% bílalán.
Þú finnur bestu bílakaupin á www.islandus.com

Citroen Hymer árgerð 1992 ek. 101
þús. Skráður fyrir 7 farþega. Svefnaðstaða fyrir 6-7 manns. Húsbíll með með
öllu. Óvenju góður og fallegur bíll. Uppl.
í s. 860 9661, Björn.

Til sölu Volvo FL 6-11. ‘94. Bobcat ‘00
Ásamt fylgihlutum, 3 skóflur, fræsara,
fleig, snjóblásara, tveir gangar af felgum
mjóum og breiðum, verð 3 milj +vsk. S.
899 3004.

Jungheinrich pallettutjakkar

Verðlækkun.

Síðustu hús sumarsins verða seld á
stórlækkuðu verði. Möguleg uppítaka á
fellihýsum og tjaldvögnum. Allt að
100% fjármögnun í boði. Verð frá 1.290
þ. Uppl. hjá Toppbílum 587 2000.

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

málaðir eða galvaniseraðir, báðar gerðir
með “quick lift” Verð frá kr. 46.586- án vsk.
Vélaborg ehf., Krókhálsi 5F,110 Rvk, 4148600, Njarðarnesi 2, 603 Ak, 464-8600

Bátaland, allt til báta.

Utanborðsmótorar, bátahlutir, dælur,
öryggisbúnaður, bátar, þurrkubúnaður
og margt fleira. Bátaland, Óseyrarbraut
2 Hafnarfirði S. 565 2680, www.bataland.is
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Hluthafar vilja
hærra verð
Hluthafar í Somerfield hafa skorað
á stjórn félagsins að gefa ekkert
eftir í viðræðum við þá tvo hópa
fjárfesta sem vilja yfirtaka félagið
og vilja fá 220 pens á hlut fyrir sinn
snúð. Líklegt er að Apax, Barclays
Capital og Tchenguiz-bræðrur, sá
fjárfestahópur sem Baugur fylgdi
á sínum tíma, muni ekki bjóða
meira en 205 pens í hvern hlut, sem
þýðir að Somerfield er um 1,1
milljarða punda virði.
Í Financial Times hvetur Mark
Webster, hjá State Street Global
Advisors sem á um þriggja prósenta hlut, stjórn Somerfield til að
hætta frekar við yfirtökuviðræðurnar en að selja félagið of lágt.
Hann muni varla fallast á að selja
ef boð undir 220 pensum berist.
Hinn fjárfestahópurinn er
Livingstone-bræður en samkvæmt heimildum hafa þeir ekki
gefið upp sínar verðhugmyndir.
Verði af yfirtökunni verður um
stærstu fasteignafjármögnun í
breskri sögu að ræða en fasteignir Somerfield eru metnar á 1,1-1,3
milljarða punda. - eþa

Útrásarvísitalan lækkar:

Keops nýtt inn
Útrásarvísitalan lækkar milli
vikna um tæpt eitt prósent og er
hún nú í 115,84 stigum. Krónan
styrktist og þess vegna lækkar
útrásarvísitalan en gengishækkun félaganna vó þyngra en
gengislækkun þeirra.
Finnair hækkar mest, um
rúm 20 prósent. Þar á eftir
kemur Intrum Justitia sem
hækkar um tíu prósent milli
vikna. Keops, danskt fasteignafélag, kemur nú nýtt inn í útrásarvísitöluna og hækkar um tæp
átta prósent.
Markaðsvirði flestra félaganna í íslenskum krónum lækkar þó milli vikna og lækkar BTC,
búlgarski síminn, mest eða um
tæp átta prósent. BTC hefur
lækkað um þrjú prósent frá
byrjun maí við upphaf útrásarvísitölunnar. Sjá síðu 6 / - dh

FRÉTTIR VIKUNNAR

Hannes ekki yfirtökuskyldur |
Yfirtökunefnd komst að þeirri
niðurstöðu að Eignarhaldsfélagið
Oddaflug væri ekki yfirtökuskylt
í FL Group vegna þeirra breytinga sem urðu á eignarhaldi í
félaginu 1. júlí. Félagið Oddaflug
er í eigu Hannesar Smárasonar,
stjórnarformanns FL Group.

FL undir væntingum | Hagnaður
FL Group var rúmir 1,9 milljarðar
króna á fyrstu sex mánuðum
þessa árs. Þetta er besta afkoma í
sögu félagsins á fyrri hluta árs.
Hagnaðurinn er þó rúmum tvö
hundruð milljónum króna lægri
en meðaltalsspá bankanna gerði
ráð fyrir.

Og Kögun líka | Um 118 milljóna
króna hagnaður varð af rekstri
Kögunar á öðrum ársfjórðungi og
223 milljónir fyrir árið í heild.
Uppgjörið er heldur undir væntingum en sérfræðingar höfðu
búist við að hagnaður félagsins
yrði 140 milljónir á fyrstu sex
mánuðum árs.

Japönsk bréf í hámarki | Virði
bréfa á japönskum hlutabréfamörkuðum hefur ekki verið meira
í rúm fjögur ár. Nikkei-vísitalan
stóð við lok viðskipta á mánudag í
12.452, 51 stigum og hækkaði um
1,3 prósent frá því um morguninn.
Gott hjá Finnair | Hagnaður
Finnair var um þrír milljarðar á
fyrri árshelmingi. Burðarás er
annar stærsti hluthafi í félaginu
með 8,3 prósenta hlut og nemur
markaðsvirði hans um fimm milljörðum króna. Finnska ríkið er
stærsti hluthafinn með 59 prósent.
Fasteignaverð hækkar | Fasteignaverð á höfuðborgarsvæðinu
í júlí hækkaði um 3,4 prósent frá
fyrri mánuði. Þetta var ellefti
mánuðurinn í röð sem vísitalan
hækkar, samkvæmt tölum frá
Fasteignamati ríkisins.

8,5%
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Síminn breytti skuld
SkjásEins í hlutafé
SkjárEinn átti ekki fyrir skuldum í byrjun árs. Stjórn Símans
ákvað að breyta 750 milljóna króna skuld SkjásEins í hlutafé.
Björgvin Guðmundsson

um 290 milljónir króna. Heildarhlutafé var 642
milljónir króna.
Samkvæmt fjárfestingaráætlun Símans fyrir
Í júní síðastliðnum var 750 milljón króna skuld árið í ár átti að ráðast í stóraukna fjárfestingu
SkjásEins við Símann breytt í hlutafé, samkvæmt vegna sjónvarpsrekstrar. Uppfæra átti ADSLheimildum Markaðarins. Stjórn Símans tók þessa dreifikerfið fyrir um milljarð króna til þess að
ákvörðun áður en Síminn var einkavæddur en flytja gagnvirkt sjónvarp. Samkvæmt heimildum
fyrir réð fyrirtækið yfir tæpum 77 prósent af Markaðarins hefði hvort eð er þurft að uppfæra
hlutafé SkjásEins. Nú er ljóst að Síminn ræður það kerfi. Með því að bjóða upp á sjónvarpsefni í
yfir nánast öllu hlutafé Íslenska sjónvarpsfélags- gegnum flutningskerfið, eins og Enska boltann,
fengist meira út úr þeirri fjárfestingu.
ins hf., sem rekur SkjáEinn.
Viðskiptaáætlanir Símans sýna, þrátt fyrir erfÍ fyrra keypti Síminn allt hlutafé í Íslensku
sjónvarpi ehf. fyrir 94 milljónir króna, en það iða fjárhagsstöðu SkjásEins um síðustu áramót, að
veltan vegna sjónvarpsreksturs verði
félag átti um helming hlutafjár í SkjáBlaðið og SkjárEinn eiga
907 milljónir króna á þessu ári. Árið
Einum. Á fyrstu þremur mánuðum
þessa árs keypti Síminn í öðru félagi tæpan helming hvort í Pyrit 2003 var velta SkjásEins 596 milljónir
króna. Veltan á síðan að aukast ár frá
sem átti í SkjáEinum, Fjárfestingarfjölmiðlun ehf. sem rekur
ári og verða 1.300 milljónir árið 2007
félaginu Bröttubrú, og í SkjáEinum
útvarpsstöðvarnar KissFM
og um tveir milljarðar árið 2009.
sjálfum fyrir 89 milljónir króna. Þessi
og X-FM. Síminn á því
Búið var að taka allar þessar
félög voru svo sameinuð SkjáEinum,
einnig hlutdeild í útvarpsákvarðanir varðandi rekstur Skjásem er nú hluti af samstæðureikningi
rekstri í gegnum eignarsEins áður en Síminn var seldur,
Símans.
þegar hann var enn í eigu ríkisins.
Síminn getur notað uppsafnað
hald sitt á SkjáEinum.
Heimildir Markaðarins herma að
skattalegt tap SkjásEins að upphæð
1,7 milljarðar króna samkvæmt efnahagsreikningi erfitt sé að vinda ofan af þessari þróun eftir einkaí lok síðasta árs. Skuldir SkjásEins námu þá sam- væðinguna. Forsvarsmenn núverandi eigenda hafi
tals 1,5 milljörðum króna. Þar af voru um 230 sagt opinberlega að ekki standi til að breyta þessmilljónir langtímaskuldir. Eigið fé var neikvætt um áætlunum.

skrifar

Fríverslunarsamningur milli
Íslands og Færeyja brátt í höfn
Sala á landbúnaðarafurðum gefin frjáls en hömlur á eignarhaldi í sjávarútvegi.
Á næstunni verður undirritaður
fríverslunarsamningur milli Færeyja og Íslands. Samningurinn
mun ná yfir breiðara svið en aðrir
viðskiptasamingar hafa náð til
áður vegna þess að verslun með
landbúnaðarafurðir verður einnig
gefin frjáls. Íslendingar eru nú
tæp 300 þúsund og stækkar því
markaðurinn fyrir landbúnaðarafurðir um tuttugu prósent og
ættu aðilar í landbúnaði því að
brosa breitt.
Samningurinn verður undirrit-

*

Peningabréf Landsbankans

HÖFNIN Í ÞÓRSHÖFN Búast má við
auknum viðskiptum milli Íslands og Færeyja.

aður 31. ágúst af Davíð Oddssyni
fyrir hönd Íslands en hann verður
þá staddur í opinberri heimsókn í
Færeyjum.

Stjórnvöld á Íslandi og Færeyjum vilja með fríverslunarsamningnum auka efnahagstengsl milli
landanna og samræma þróun í
efnahagsmálum og ætla að þróa
og auka samvinnu sín á milli á
öðrum sviðum.
Bæði Íslandi og Færeyjum er
þó heimilt að viðhalda takmörkunum á eignarhaldi erlendra aðila.
Íslendingum er heimilt að viðhalda
takmörkunum í geirum fiskveiða
og fiskvinnslu og í Færeyingum í
fiskveiðum og fiskeldi. - dh

Góð og örugg ávöxtun á lausafé fyrir einstaklinga, fyrirtæki, sveitarfélög og aðra
fjárfesta. Kynntu þér ótvíræða kosti Peningabréfa hjá ráðgjöfum Landsbankans.
* Nafnávöxtun frá 01.07.2005–31.07.2005 á ársgrundvelli.

Peningabréf eru fjárfestingarsjóður í skilningi laga nr.
30/2003, um verðbréfasjóði og fjárfestingarsjóði.
Athygli fjárfesta er vakin á því að fjárfestingarsjóðir
hafa rýmri fjárfestingarheimildir skv. lögunum heldur
en verðbréfasjóðir. Um frekari upplýsingar um sjóðinn,
m.a. hvað varðar muninn á verðbréfasjóðum og
fjárfestingarsjóðum og fjárfestingarheimildir sjóðsins,
vísast til útboðslýsingar og útdráttar úr útboðslýsingu
sem nálgast má í afgreiðslum Landsbanka Íslands hf.
auk upplýsinga á heimasíðu bankans www.li.is

410 4000 | landsbanki.is
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GENGISÞRÓUN

Actavis Group
Bakkavör Group
Burðarás
Flaga Group
FL Group
Grandi
Íslandsbanki
Jarðboranir
Kaupþing Bank
Kögun
Landsbankinn
Marel
SÍF
Straumur
Össur

Vika

Frá áramótum

3%
3%
1%
-3%
5%
1%
5%
2%
1%
0%
0%
-1%
0%
2%
2%

7%
66%
43%
-30%
52%
6%
28%
3%
31%
24%
74%
29%
-1%
37%
14%

*Miðað við gengi í Kauphöll á mánudag

Læra íslensku leiðina Áfengi selt yfir búðarborð
Horft verður meðal annars til
reynslu Íslendinga þegar Danir
leita svara við því hvernig danskt
þjóðfélag geti komist í fremstu
röð á alþjóðavettvangi. Á heimasíðu Samtaka atvinnulífsins segir
að yfir eitt þúsund
þátttakendur á
aðalfundi
Samtaka
iðnaðarins
í
Danmörku
skoði árangur í
efnahagsmálum og

Finnair hækkar flugið
Búist við aukinni eftirspurn á árinu.
Gengi finnska flugfélagsins
Finnair hefur hækkað um 35 prósent á þremur mánuðum en gengið hefur hækkað mest á undanförnum dögum. Í síðustu viku
skilaði félagið góðu uppgjöri og í
kjölfarið hækkaði gengið mikið.
Uppgjörið var yfir væntingum
markaðsaðila og einnig yfir
væntingum stjórnenda félagsins.
Finnair gerir ráð fyrir því að eftirspurn aukist á árinu sem og
nýting flugvélanna. Fyrirtækið
jók hlutafé sitt nýlega og var það
skráð í byrjun vikunnar.
Samkvæmt síðasta hluthafa-

viðskiptum Íslendinga. Horft
verður sérstaklega á sveigjanlegan vinnumarkað hér á landi og
hvernig tækifæri í alþjóðlegum
viðskiptum hafi verið nýtt.
Einnig verður horft til
árangurs Írlands
og Massachusetts-ríkis í
Bandaríkju n u m .
Fundurinn
er haldinn
í lok septe m b e r
næstkomandi. - bg

Sífellt verður augljósara að tími
er kominn til að heimila sölu á
léttvíni og bjór í matvöruverslunum og sérverslunum, að mati
Samtaka verslunar og þjónustu.
Samtökin segja ÁTVR vera
löngu horfið frá því markmiði
sem lögin setji henni til að sporna
gegn misnotkun áfengis. Þá sé
ljóst að ÁTVR standi ekki undir
kröfum neytenda um úrval léttvíns sem í boði er líkt og þær
verslanir sem eru í samkeppni
myndu gera.
Samtökin segja dæmi um að
léttvín og bjór séu seld með öðrum varningi yfir búðarborð á fjöl-

förnum ferðamannastað á landsbyggðinni. Þetta þyki sjálfsagt og
eðlilegt, enda hafi neysluvenjur
landsmanna breyst á undanförnum árum og meðferð slíkra
drykkja sé ekki sama feimnismál
og áður var. Í Fréttabréfi Samtaka
verslunar og þjónustu segir að
tímabært sé að taka skrefið til fulls og leyfa
neytendum að nálgast þessa drykkjarvöru í matvöruverslunum um leið
og aðrir hlutar máltíðarinnar séu keyptir. - dh

„Gífurleg þensla
á vinnumarkaðnum“
Víða vantar fólk til vinnu. Aukin eftirspurn eftir vinnuafli ýtir
undir þenslu og launin hækka.
Björgvin Guðmundsson
skrifar

GENGI FINNAIR HEFUR HÆKKAÐ
MIKIÐ Burðarás á tæp átta prósent í félaginu.

lista á Burðarás tæp átta prósent
í félaginu. - dh

Erlend útlán
aukast mikið
Útlán bankanna til erlendra aðila hafa aukist
mikið frá áramótum. Útlán til erlendra aðila
námu 352 milljörðum
króna í reikningum innlánsstofnana í lok júlí
samkvæmt tölum frá
Seðlabankanum og höfðu
þau þá aukist um 85 prósent frá áramótum, um
162 milljarða króna.
Erlendum
verk- ÚTLÁN TIL ERLENDRA AÐILA AUKAST Líklega eru
ferðamenn ekki duglegir við að slá lán í íslenskefnum hefur fjölgað erlendir
um bönkum.
mjög hjá bönkunum á
síðustu misserum og verða útlán til erlendra aðila stöðugt stærri
hluti af útlánasafni þeirra. Í lok júlí voru útlán til erlendra aðila um
tuttugu prósent af öllum útlánum innlánsstofnana en um síðustu áramót var hlutfallið fjórtán prósent. Í Morgunkornum greiningardeildar Íslandsbanka kemur fram að erlend fjármálafyrirtæki sem
íslensku bankarnir hafi nýverið keypt séu ekki með í þessum tölum,
til dæmis hvorki FIH í Danmörku né BN bank í Noregi. - dh

„Það hefur verið mikil umframeftirspurn eftir vinnuafli. Hingað til hefur það verið bundið við
ákveðnar greinar, eins og byggingariðnaðinn, en nú er hægt að
sjá svipaða þróun í þjónustu- og
umönnunargreinunum,“ segir
Gissur
Pétursson
forstjóri
Vinnumálastofnunar. Þetta sé að
hluta árstíðabundin sveifla þegar
skólafólk fari af vinnumarkaðnum. „En þetta er meira áberandi
núna en hefur verið. Það ber því
vitni að það er gífurleg þensla á
vinnumarkaðnum.“
Ásgeir Jónsson, hagfræðingur
hjá KB banka, segir launaskrið
líklega farið af stað eins og oft
tíðkist hér á landi þegar atvinnuleysi er mjög lítið. Þetta hafi
verið algeng þróun á árunum
1970 til 1988. Innflutt vinnuafl,
sem megi sjá í fleiri störfum en
byggingariðnaði, hafi haldið
aftur af þessari þróun hingað til.
Eins og Gissur nefnir vantar
starfsfólk í fjölmörg þjónustustörf og sjást þess merki í atvinnuauglýsingum. Virðist litlu
breyta þó víða megi sjá fjölda útlendinga starfa í byggingariðnaði, á veitingahúsum, við þrif, í
ferðaþjónustu og fleiri greinum.
Ein birtingarmynd aukinnar
eftirspurnar eftir fólki er að laun

LAUNASKRIÐ Á VINNUMARKAÐI Nú vantar ekki bara fólk til starfa í byggingariðnaði
heldur við ýmis þjónustu- og umönnunarstörf.

hækka. Síðustu tólf mánuði hefur
launavísitalan hækkað um 6,6
prósent. Í launakönnun Verzlunarmannafélags Reykjavíkur í ár
kemur í ljós að sjötíu prósent
þátttakenda fá einhvers konar
hlunnindi, sem eru hluti af launum, en í fyrra var hlutfallið 43
prósent. Snorri Kristjánsson hjá
VR segir síma og bíl vera langalgengustu hlunnindin.
Húsasmiðjan brá á það ráð að
auglýsa eftir starfsfólki úr eldri
aldurshópunum. Guðrún Kristinsdóttir,
starfsmannastjóri
Húsasmiðjunnar, segir að það
hafi gefist gríðarlega vel og um
sextíu umsóknir borist. Það hafi

komið á óvart að umsækjendur
voru yngri en búist var við. Hugmyndin var meðal annars að ná
til fólks sem var komið út af
vinnumarkaðnum.
Lárus Blöndal, deildarstjóri
vinnumarkaðsdeildar Hagstofunnar, segir atvinnuþátttöku í
aldurshópnum 55 til 74 ára vera
tæp 65 prósent. Þetta sé sá hópur
sem helst sé hægt að sækja í til
að fá á vinnumarkaðinn aftur.
Hann bendir þó á að þetta hlutfall
hér sé mun hærra en í löndum
Evrópusambandsins. Þar hafi
verið gerðar áætlanir um að ná
þessu hlutfalli yfir fimmtíu prósent.

Samskip opna í Víetnam Hagræða og minnka flugflotann
Fjórða skrifstofa Samskipa í Asíu opnuð.

Samskip hafa opnað skrifstofu í
Ho Chi Minh-borg í Víetnam.
Þetta er fjórða skrifstofa félagsins í Asíu en fyrir eru útibú í Pusan í Suður-Kóreu og Quingdao og
Dalian í Kína.
Rekstur nýju skrifstofunnar
mun heyra undir aðalskrifstofu
Samskipa í Pusan en yfirmaður
hennar er Yong-Jun Nam. Þrír
starfsmenn verða á skrifstofunni í
Ho Chi Minh-borg til að byrja með.

Flutningur á frystum fiski er
meginverkefni skrifstofa Samskipa í Asíu. Einar Þór Guðjónsson, framkvæmdastjóri flutninga- og kæliflutningasviðs Samskipa, segir að miðstöð fiskvinnslunnar í Víetnam sé í
grennd við Ho Chi Minh-borg og
því sé það rökrétt skref í áframhaldandi uppbyggingu flutninganets Samskipa í Asíu að opna
skifstofu þar. - jsk

Avion Group í endurskipulagningu til að gera reksturinn markvissari.
„Við erum að fara í endurskipulagningu á yfirbyggingu félagsins og verður hagrætt á flestum
sviðum. Samsetningu flugflotans
verður breytt og vélum fækkað.
Þetta mun skila sér í einfaldari,
markvissari og hagkvæmari
flugrekstri,“ segir Hafþór Hafsteinsson, forstjóri flugflutningasviðs Avion Group. Þetta sé
mögulegt nú þegar sjö mánaða

BOEING-ÞOTA AIR ATLANTA Flugfloti
Avion Group er nú í endurskoðun.

sameiningarferli Íslandsflugs og
Air Atlanta Icelandic er lokið.
Fjórum Boeing 737-300/400
leiguflugvélum verður skilað til
eigenda fyrir árslok og aðrar

þrjár vélar í eigu félagsins seldar
fyrir haustið 2006. Í stað þeirra
véla sem eru í flugi fyrir Excel
Airways í Bretlandi, sem er í
eigu Avion Group, koma nýjar
Boeing 737-800-vélar. Þá verður
eldri 747-200-farþegavélum skipt
út á næstu níu mánuðum fyrir
nýrri, sem þykja hagkvæmari í
rekstri. Niðurstaðan verður umfangsminni flugfloti. - bg

Betri þjónusta og upplýsingagjöf til viðskiptavina og lánardrottna

Fyrirtækjabanki
B2B | Banki til bókhalds

410 4000 | www.landsbanki.is

www.icelandair.is/serferdir

Ferðaveislur

Það sem ferðahugurinn girnist
Veisluborð sérferða Icelandair glitrar af girnilegri fjölbreytni. Heimssiglingar
og sælkeraferðir, Vetrarhallir Pétursborgar og mannlífið í New York, ein
frægasta baðströnd heims og ótal aðrir ómótstæðilegir ferðamöguleikar.
Kannaðu úrvalið og veldu þér ferðaveislu.

Þakkargjörðarhátíð
í Boston

Sigling með

New York

Norwegian Cruise Line

með Hauki Inga Jónassyni.

„Thanksgiving“ með Sólveigu Baldursdóttur,
ritstjóra Gestgjafans.

frá New York til Bahamas.

Verð frá 64.900 kr.a
ÍSLENSKA AUGLÝSINGASTOFAN/SIA.IS ICE 29013 08/2005

á mann í tvíbýli, 24. - 27. nóvember.
Innifalið: Flug, gisting á Tremont Hotel í 3 nætur, Thanksgivingkvöldverður á The Rialto Restaurant, staður í eigu Jody Adams sem
kom hingað á Food and Fun 2004, íslenskur fararstjóri Sólveig
Baldursdóttir, ritstjóri Gestgjafans; 2ja tíma skoðunarferð um Boston
með enskum leiðsögumanni, rúta til og frá flugvelli erlendis, rúta frá
hóteli til veitingastaðarins og til baka, þjónustugjöld og flugvallarskattar.

Pétursborg
með Pétri Óla Péturssyni.

Verð frá 72.800 kr.
á mann í tvíbýli, 16. - 20. mars 2006.
Innifalið: Flug frá Keflavík til Stokkhólms og þaðan til Helsinki, flug
heim frá Pétursborg til Kaupmannahafnar og þaðan heim til Keflavíkur,
rútuferðir milli Helsinki og Pétursborgar, gisting í fjórar nætur á Hótel
Moskva, morgunverður, íslensk fararstjórn, flugvallarskattar og
þjónustugjöld. Lágmarksþátttaka: 15 manns.

Nú getur þú notað 10.000 Vildarpunkta
sem 5.500 kr. greiðslu upp í fargjaldið.

á manna í tvíbýli, 23. mars - 27. mars 2006.

Verð frá 139.000 kr.

Innifalið: Flug, gisting í 4 nætur á Edison Hotel, íslensk fararstjórn,
rúta til og frá flugvelli erlendis, flugvallarskattar og þjónustugjöld.

á mann í tvíbýli, 24. febrúar - 5. mars 2006.
Innifalið: Flug, rúta frá flugvelli á hótel, gisting í New York í 2 nætur á
Hotel Edison á Manhattan. Sigling í 7 nætur með NCL Norwegian
Spirit um Karíbahafið, káetur með útsýni, allur matur um borð, 4ra
tíma skoðunarferð um New York 5. mars og rútuferð út á flugvöll,
flugvallarskattar og þjónustugjöld.

3 dagar í hjarta
Beaune bæjar
Sælkeraferð til Frakklands
með Halldóri E. Laxness, leikstjóra.

Verð frá 74.900 kr.

Costa Rica
7 nætur á Costa Rica og 4 nætur í Orlando.

Verð frá 108.800 kr.
á mann í tvíbýli 17. janúar - 28. janúar 2006.
Innifalið: Flug, gisting í 7 nætur á Costa Rica og 4 nætur í Orlando,
morgunverður á Costa Rica, rúta til og frá flugvelli við komu til
Orlando og á Costa Rica, flugvallarskattar og þjónustugjöld. Greiða
þarf 28 USD á mann í brottfararskatt á Costa Rica.

Verð frá 66.600 kr.

Grand Bahamas

á mann í tvíbýli, 11 - 14. nóvember 2005.

Verð frá 133.300 kr.

Innifalið: Flug til Parísar, gisting í 3 nætur á Mercure Hotel í Beaune,
sælkerakvöldmáltíð þar sem allt er innifalið, vínsmökkun, íslensk
fararstjórn, rútuferðir til og frá flugvelli erlendis, flugvallarskattar og
þjónustugjöld. Lágmarksþátttaka 25 manns og hámarksþátttaka 35.

VR orlofsávísun
Munið ferðaávísunina

á mann í tvíbýli, 24. febrúar - 5. mars 2006.
Innifalið: Flug, gisting í eina nótt á Best Western við flugvöllinn í
Baltimore á leiðinni út, rútur til/frá hótelum erlendis, gisting með
morgunverði í 7 nætur í svítum á Pelican Bay á Grand Bahamas, inneign
á Ferry House, veitingastaðinn sem Völundur Völundarson, kokkur,
rekur; flugvallarskattar og þjónustugjöld.

Hafið samband við söluskrifstofur Icelandair eða við Fjarsölu Icelandair
í síma 50 50 100 (svarað mánud. - föstud. kl. 9-17, laugard. kl. 9-17
og á sunnudögum kl. 10-16).
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Veltuauking í dagvöru Mælt með kaupum í SÍF
Greiningardeild Íslandsbanka verðmetur félagið
áttföld á við ESB
tíu prósentum yfir markaðsvirði.

200 prósenta dagshækkun
CTT Systems, sem er skráð á
O-lista sænska kauphallarinnar,
hækkaði hvorki meira né minna
en um 160 prósent í gær eftir að
félagið landaði feitum samningi
við Boeing-verksmiðjunnar. Fyrirtækið hefur samið við flugvélaframleiðandann um að framleiða

afísunarbúnað fyrir nýja módelið
B787.
„Við tvöföldum veltuna frá og
með árinu 2007,“ segir Torbjörn
Johansson,
forstjóri
CTT
Systems.
Félagið hefur þrefaldast frá
áramótum. - eþa

Laun fara hækkandi
Laun hækkuðu um 0,4 prósent í júlí samkvæmt
tölum frá Hagstofu Íslands. Síðastliðna tólf
mánuði hefur launavísitalan hækkað um 6,6
prósent.
Samkvæmt greiningardeild Íslandsbanka
stafar hækkunin að stærstum hluta af samningsbundnum launahækkunum hjá hinu opinbera, lítið hafi verið um launaskrið á almennum
markaði.
Greiningardeildin telur einnig að launaskrið
geri vart við sig á næstu mánuðum og að verðbólguþrýstingur í hagkerfinu aukist af þeim
sökum. - jsk
KAUPMÁTTUR Laun hækkuðu um 0,4
prósent í júlí og hafa hækkað um 6,6 prósent síðastliðna tólf mánuði.

NordicPhotos
kaupir myndabanka
NordicPhotos,
norrænn myndabanki sem
er í meirihlutaeigu
Arnalds
Johnson,
Hreins Ágústssonar,
Kjartans Dagbjartssonar og Thors Ólafssonar, hefur fest kaup
á sænska myndabankanum Tiafoto og verður rekstur hans sameinaður starfsemi NordicPhotos í Svíþjóð. ARNALDUR JOHNSON,
Kaupverð fékkst ekki FRAMKVÆMDASTJÓRI
NORDICPHOTOS Norupp gefið.
dicPhotos hefur fest kaup á
NordicPhotos var sænska myndabankanum
stofnað árið 2000 og er Tiafoto.

einn stærsti ljósmyndabanki á Norðurlöndunum með fimm
milljónir ljósmynda í
safni sínu frá yfir
fimm hundruð ljósmyndurum. Fyrirtækið er með skrifstofur á
Íslandi og í Svíþjóð
auk þess að vera með
umboðsaðila víða um
heim.
Tiafoto er þriðji
myndabankinn sem
NordicPhotos kaupir í
Svíþjóð á tveimur
árum. - jsk

Greiningardeild Íslandsbanka
hefur gert nýtt verðmat á SÍF og
mælir með kaupum í félaginu.
Ráðgjöfin er til skemmri tíma,
eða næstu þriggja til sex mánaða,
en til lengri tíma er mælt með
því að fjárfestar markaðsvegi
bréfin í vel dreifðum eignasöfnum sem taka mið af íslenska
markaðinum.
Gengi SÍF var um miðjan dag í
gær 4,85 krónur á hlut og var 4,8
krónur á hlut í síðustu viku,
þannig að verðmat Íslandsbanka

hefur ekki orðið til þess að
hækka gengi félagsins mikið.
Greiningardeild Íslandsbanka
telur að SÍF sé 399 milljóna evra
virði eða rúmlega 31 milljarðs
virði. Verðmatið jafngildir verðmatsgenginu 5,3 sem er um tíu
prósentum hærra en gengi félagsins á markaði. Síðasta verðmat Íslandsbanka á SÍF var unnið í janúar 2005 og fékkst þá út
verðmatsgengið 5,1. Síðan þá
hefur félagið þróast áfram og
meðal annars selt frá sér nokkrar

HÖFUÐSTÖÐVAR SÍF Fyrirtækið er rúmlega 30 milljarða virði að mati greiningardeildar Íslandsbanka.

rekstrareiningar sem ekki tengjast kjarnastarfsemi. - dh

Sushi-framleiðslu
hætt á Ísafirði

Sindraberg er gjaldþrota. Nýsköpunarsjóður, Byggðastofnun og Ísafjarðarbær tapa framlögum sínum.
Björgvin Guðmundsson
skrifar
Sindraberg, sem hefur framleitt frosna sushi-rétti á
Ísafirði, er gjaldþrota. Skuldir fyrirtækisins eru
ríflega hundrað milljónir króna, að sögn Elíasar
Jónatanssonar framkvæmdastjóra. Á móti skuldunum komi svo eignir í formi birgða og fleira.
Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins á tæp þrjátíu
prósent í Sindrabergi, Byggðastofnun 21 prósent og
Hvetjandi ehf., sem er að mestu í eigu Ísafjarðarbæjar, 26 prósent. Elías segir stærsta kröfuhafann
vera Byggðastofnun, sem seldi Sindrabergi húsnæði undir framleiðsluna.
Elías segir Sindraberg hafa verið nýsköpunarfyrirtæki sem stofnað var árið 1999. Helsti markaður fyrirtækisins var sala á sushi til veitingahúsa og
neytenda í Þýskalandi. Bretlandsmarkaður reyndist erfiður og innanlandsmarkaður lítill. Reksturinn
snerist til betri vegar í fyrra en gengisþróun það
sem af er ári kom hart niður á rekstraráætlunum.
Samkeppnin ytra jókst, bæði frá Asíu og öðrum
Evrópulöndum, og ekki var svigrúm til að lækka
verð til að mæta henni.

SUSHI TIL ÞÝSKALANDS Sindraberg flutti mest af sinni framleiðslu til veitingahúsa í Þýskalandi.

„Við stóðum frammi fyrir því að geta ekki rekið
fyrirtækið áfram nema nýtt hlutafé kæmi til eða
meira lánsfé. Menn voru einfaldlega ekki tilbúnir
að leggja meira fé í fyrirtækið,“ segir Elías.
Um tuttugu manns unnu hjá fyrirtækinu í
fimmtán stöðugildum, að sögn framkvæmdastjórans.

Neytendur mótmæla kvóta
Evrópusamtök neytenda mótmæla harðlega að kvóti hafi verið settur á
innflutning vefnaðarvara og segja það stríða gegn frjálsri verslun.
Evrópusamtök neytenda (BEUC)
hafa sent frá sér fréttatilkynningu og opið bréf til Peters Mandelson, framkvæmdastjóra viðskiptamála hjá Evrópusambandinu, þar sem kvóta á vefnaðarvöru er harðlega mótmælt. Íslensku neytendasamtökin eru

eitt aðildarfélaga BEUC.
Evrópusambandið hefur árum
saman reynt að takmarka innflutning á vefnaðarvöru. Nú síðast voru hömlur á innflutningi
frá Kína auknar með þeim rökum
að innflutningurinn truflaði eðlilegan framgang markaðarins.

Í bréfinu er Mandelson hvattur til þess að falla frá kvóta á
vefnaðarvörur sem fluttar eru
inn til landa Evrópusambandsins.
Kvótarnir eru sagðir stríða gegn
hugmyndum um frjálsa verslun
auk þess sem hagsmunir neytenda bíði skaða. - jsk

Fréttablaðið/GVA

Átta sinnum meiri vöxtur varð í veltu
dagvöruverslunar á Íslandi en að meðaltali í ESB-löndunum frá maí 2004 til maí
2005. Þetta kemur fram í Fréttapósti
Samtaka verslunar og þjónustu.
Vöxturinn hér á landi var þrettán prósent á föstu verðlagi samanborið við 1,6
prósent í ESB-löndunum. Í Fréttapóstin- ÍSLENDINGAR DUGLEGIR
um segir að þannig hafi Íslendingar auk- AÐ VERSLA Neysla á mat og
ið neyslu í mat og drykk margfalt meira drykk eykst mikið.
en íbúar ESB-landanna á síðustu mánuðum. Velta í dagvöruverslun
hér á landi hafi verið 14,3 prósent meiri í júní síðastliðinn en í sama
mánuði árið 2004 og því talið líklegt að forskotið í neysluaukningu
Íslendinga samanborið við ESB-löndin haldi áfram að aukast. - dh
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Fyrirtæki

Land

Gengi

BTC
Carnegie
Cherryföretag
deCode
EasyJet
Finnair
French Connection
Intrum Justitia
Keops
Low & Bonar
NWF
Sampo
Saunalahti
Scribona
Skandia

Búlgaría
Svíþjóð
Svíþjóð
Bandaríkin
Bretland
Finnland
Bretland
Svíþjóð
Danmörk
Bretland
Bretland
Finnland
Finnland
Svíþjóð
Svíþjóð

10,82
89,50
28,60
9,99
3,00
9,26
2,44
64,00
15,10
1,15
5,47
13,02
2,60
14,20
42,30

Gjaldmiðill
Lev
SEK
SEK
USD
Pund
EUR
Pund
SEK
DKR
Pund
Pund
EUR
EUR
SEK
SEK

115,84

Japönsk hlutabréf hækka

-0,78%

(Gengi
Breyting
gjaldmiðils)
39,78
-7,95%
8,32
-4,00%
8,32
-1,51%
63,97
-2,86%
114,91
0,71%
77,93
22,86%
114,91
-3,65%
8,32
10,20%
10,45
7,71%
114,91
1,38%
114,91
-2,69%
77,93
-1,08%
77,93
5,76%
8,32
-1,51%
8,32
-2,77%

Virði bréfa á japönskum hlutabréfamörkuðum hefur ekki verið
meira í rúm fjögur ár. Nikkeivísitalan stóð við lok viðskipta á
mánudag í 12.452, 51 stigum og
hækkaði um 1,3 prósent frá því
um morguninn.
Erlendir fjárfestar hafa sýnt
Japansmarkaði aukinn áhuga
undanfarin misseri auk þess sem
efnahagshorfur í landinu eru
betri en oft áður, þá virðast fjárfestar telja japönsk hlutabréf
vanmetin miðað við bréf í Bandaríkjunum og Evrópu.
„Erlendir fjárfestar virðast
telja japanskan markað ónýtta

Miðað við gengi bréfa og gjaldmiðla á mánudag

Fréttablaðið/AFP

Ú T R Á S A R V Í S I TA L A

FJÁRMÁLAHVERFIÐ Í TÓKÝÓ Gengi japanskra hlutabréfa hefur ekki verið hærra í
rúm fjögur ár. Nikkei-vísitalan hækkaði um
1,3 prósent á mánudag.

auðlind,“
sagði
Katshuiko
Kodama yfirmaður hlutabréfamála hjá ráðgjafarfyrirtækinu
Tokyo Securities. - jsk

Wal-Mart að
kaupa Carrefour?

Hlutabréf í frönsku smásölukeðjunni Carrefour hækkuðu um rúm
tvö prósentustig eftir að upp kom
orðrómur um að bandaríski smásölurisinn Wal-Mart hygðist yfirtaka keðjuna. Talsmenn Carrefour,
sem er næststærsta smásölukeðja í
heimi á eftir Wal-Mart, neituðu í
yfirlýsingu að yfirtaka væri í burðarliðnum: „Það hafa engar viðræður farið fram milli Carrefour og
Wal Mart,“ sagði í yfirlýsingunni.
Áður hefur komið upp orðrómur
um að til standi að taka yfir Carrefour og hefur nafn bresku stórmarkaðakeðjunnar Tesco heyrst í
því samhengi. - jsk

Innherjasvik húsmóður Alþjóðabankinn lánar Indverjum
Sextíu og þriggja ára gömul króatísk húsmóðir
Samkeppnisyfirvöld í Bandaríkjunum hafa gefið út ákærur á
hendur níu mönnum vegna innherjasvika með bréf í bandaríska
íþróttavöruframleiðandanum
Reebok.
Meðal ákærðu er hin 63 ára
gamla króatíska húsmóðir Sonja
Anticevic, sem keypti bréf í Reebok daginn áður en tilkynnt var
að þýski íþróttarisinn Adidas
hygðist yfirtaka fyrirtækið. Anticevic seldi síðan bréfin stuttu
síðar og hagnaðist um tæpar 140
milljónir króna.
Samkeppnisyfirvöld brugðust
skjótt við og frystu bankareikning Anticevic daginn eftir að viðskiptin áttu sér stað. Mennirnir
átta sem ákærðir eru ásamt Anticevic eru sagðir hafa aðstoðað

VOLVO S40

ADIDAS-REEBOK Níu manns hafa verið
ákærðir fyrir ólögleg innherjaviðskipti með
bréf í sportvöruframleiðandanum Reebok.
Bréfin voru keypt í nafni króatískrar húsmóður degi áður en Adidas tók Reebok yfir.

hana við svikin: „Það er mjög líklegt að einhver hafi lagt féð til
verðbréfakaupanna og notað
Anticevic sem skálkaskjól,“
sagði Jon Najarian, verðbréfasali
í Chicago.
Anticevic neitar að hafa keypt
bréfin í Reebok og segist hvorki
botna upp né niður í verðbréfaviðskiptum. - jsk

VOLVO V50

VOLVO S60

Alþjóðabankinn hyggst lána Indverjum tæpa sex hundruð milljarða króna á næstu þremur
árum. Féð verður notað til að
bæta samgöngur í sveitum landsins og til að auðvelda aðgengi almennings að neysluvatni.
Yfirmaður Alþjóðabankans,
Bandaríkjamaðurinn Paul Wolfowitz, er þessa dagana á ferð um
Indland og segir lánið nauðsynlegt eigi að takast að bæta lífsskilyrði þeirra 250 milljón Indverja sem lifa undir fátæktarmörkum.
„Miklar framfarir hafa orðið í
Indlandi á undanförnum árum.

VOLVO V70

VOLVO S80

Fréttablaðið/AFP

Indverjar hyggjast nota sex hundruð milljarða lán Alþjóðabankans til uppbyggingar í sveitum landsins. 250 milljónir
Indverja lifa undir fátæktarmörkum.

hefur verið ákærð fyrir innherjasvik.

PAUL WOLFOWITZ, YFIRMAÐUR ALÞJÓÐABANKANS Alþjóðabankinn ætlar
að lána Indverjum sex hundruð milljarða
króna. Fénu verður að mestu varið til uppbyggingar í sveitum landsins.

VOLVO XC70 AWD

Aðstæður eru engu að síður víða
hrikalegar. Það er nauðsynlegt að
byggja upp grunnþjónustu eigi
að verða framhald á vexti,“ sagði
Wolfowitz.
Ríkisstjórn Indlands hefur
undanfarið lagt alla áherslu á að
bæta grunnþjónustu í dreifbýli.
Samgangnakerfi hefur verið
bætt og síma- og raflínur lagðar
auk þess sem aðgengi að neysluvatni hefur verið auðveldað.
Manmohan Singh, forsætisráðherra Indlands, hefur lofað að
verja tæpum 400 milljörðum
króna til uppbyggingar í sveitum
landsins á þessu ári. -jsk

VOLVO XC90 AWD

VELDU VOLVO V50 FYRIR NOTAGILDIÐ

Mikill staðalbúnaður einkennir Volvo

Volvo V50 með óvenjusprækri 125 hestafla 1,8 lítra vél og
enn meiri búnaði en áður. Komdu í Brimborg.

Heimsbíll ársins í fyrsta sinn í sögunni
Volvo V50 var tilnefndur sem Heimsbíl ársins 2005 og
bætist tilnefningin við flóru viðurkenninga Volvo V50 og
Volvo S40 en Volvo S40 er m.a. bíll ársins á Íslandi. Öryggi
er lúxus. Veldu Volvo!
Komdu í Brimborg. Spurðu söluráðgjafa Volvo á Íslandi um
verð og gæði. Við gerum þér gott tilboð um staðgreiðsluverð
fyrir gamla bílinn.

Þú færð mikinn staðalbúnað í Volvo V50: WHIPS bakhnykksvörn, SIPS hliðarárekstrarvarnarkerfi, stöðugleikastýringu og spólvörn, ABS hemlakerfi með EBD hemlajöfnun,
4 loftpúða auk hliðarloftpúða, tölvustýrða loftkælingu með
hitastýringu, hágæða hljómflutningstæki með 8 hátölurum,
rafdrifnar rúður, upphituð sæti, 16 álfelgur og margt fleira.
Þú velur um skemmtilegar vélar í Volvo V50. Hinar geysiöflugu 170 og 220 hestafla vélar mörkuðu tímamót í bílgreininni fyrir nýstárlega hönnun og tæknibúnað. Nú færðu

GCI ALMANNATENGSL - GREY COMMUNICATIONS INTERNATIONAL

Volvo V50 er stærðfræðileg snilld, sportlegur og fullur af
lífsorku. Hann er sparneytinn og slær keppinautum sínum
við fyrir glæsileika, aksturseiginleika og tæknibúnað. Áratuga
umhyggja Volvo fyrir öryggi fjölskyldunnar og þörfum hennar
kristallast í Volvo V50. Áhersla á markvissa hönnun skutbíla
setur Volvo V50 á stall hjá fjölskyldufólki sem leitar að réttu
samræmi rýmis og hleðslu, þar sem rétt þyngdardreifing
skerðir ekki aksturseiginleika skutbílsins. Veldu sérhannaðan herragarðsbíl frá Volvo: Volvo V50. Þú finnur
notagildið sem hann færir þér og þínum í leik og starfi.

Finndu fegurðina sem býr í gæðum einfaldleikans. Skoðaðu nýtt
stjórnborðið sem ekki átti að vera hægt að framleiða.

Volvo V50 bensín.
Verð frá 2.545.000 kr.*
Volvo V50 dísil.
Verð frá 2.845.000 kr.*
* Brimborg og Volvo áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara og að auki er kaupverð háð gengi. Nánari upplýsingar veita söluráðgjafar Brimborgar.
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Donald Trump hefur sett fatalínu á laggirnar. Fötin eru í efri-milliflokki
verðs og segir Trump þau stílhrein en um leið klassísk.
Bandaríski auðkýfingurinn Donald Trump hefur sett á
laggirnar fatalínu fyrir unga menn á uppleið. Fötin eru í
efri-milliflokki verðs og þau má nálgast í betri stórverslunum Bandaríkjanna.
Ekkert er til sparað við framleiðslu Donald J. Trump
Signature Collection, eins og fatamerkið heitir fullu nafni,
og segir Trump á heimasíðu sinni að til þess að ná árangri
verði menn að vera vel til fara: „Donald J. Trump-fötin
eru stílhrein en um leið klassísk. Þau eru ofin úr silkiþráði
og með gylltri áletrun er gefið til kynna að þar fari örugglega föt frá Trump.“
Jóhann Alfreð Kristinsson er ungur laganemi með annálað skynbragð á strauma tískunnar. Jóhann segir fötin
frá Trump vera gæðavöru á góðu verði: „Ég var staddur í
Bandaríkjunum á dögunum og spjallaði við starfsstúlku í
Macy's-stórverslun. Hún sagði Trump-línuna
hafa farið ágætlega af stað. Sjálfur er ég
feikiánægður með mín föt og vona að
íslenskir kaupmenn taki við sér
og fari að flytja inn fötin
frá Trump.“
Það er þó ekki einungis hægt að fá jakkaföt frá Trump, heldur
einnig ýmsa fylgihluti svo
sem kaskeiti, bindisnælur
og armbandsúr. - jsk

JÓHANN ALFREÐ KRISTINSSON TÍSKUFRÖMUÐUR í
fötum frá Donald J. Trump. Ekkert er til sparað við framleiðsluna og gefur nafn Trumps í gylltu letri til kynna að
varan sé ósvikin.

Kínverjar ákærðir í Singapúr
um þrjátíu milljörðum króna á
spákaupmennsku.
Fimm yfirmenn Singapúrhluta CAO eru nú fyrir rétti
ákærðir fyrir að hafa selt hlutabréf í fyrirtækinu á yfirverði aðeins mánuði áður en það fór í
þrot. - jsk

SÖGUHORNIÐ

Líf á
tunglinu!
25. ágúst árið 1835 birtist í dagblaðinu The New York Sun
fyrsta greinin af sex um að líf
hefði fundist á tunglinu. Greinarnar voru sagðar skrifaðar af
Sir John Herschel, sem var
frægasti stjörnufræðingur þess
tíma.
Í blaðinu mátti lesa að fundinn hefði verið upp stórkostlegur stjörnukíkir sem næði alla
leið til tunglsins og að með kíkinum hefðu sést ýmsar furðuverur; geitur, einhyrningar,
skottlausir bjórar og síðast en
ekki síst leðurblökumenn.
Leðurblökumennirnir,
eða
Vespirtilio-homo upp á latínu,
áttu að hafa byggt stórglæsileg
hof og var tunglinu líkt við sólstrandaparadís með úthöfum,
pálmatrjám og sandströndum.
Ekki var satt orð að finna í
greinunum, en talið er að höfundur þeirra hafi í raun verið
breski blaðamaðurinn Richard
Adams Locke. Locke þessi vildi
með skrifunum gera grín að
stjörnufræðingum sem gefið
höfðu út hverja „vísindalegu
rannsóknina“ á fætur annarri
um lífið í geimnum.
Einn þessara vísindamanna,
Thomas Dick, hafði meira að

Fréttablaðið/Neil Armstrong

Trump tollir í tískunni

Seðlabanki
Singapúr
hefur
sektað kínverska olíufyrirtækið
China Aviation Oil Holding
(CAO), um rúmar þrjú hundruð
milljónir íslenskra króna fyrir
innherjasvik.
CAO, sem er kínverskt ríkisfyrirtæki og stærsti olíubirgir í
Kína, rak fyrirtæki undir sama
nafni í Singapúr sem varð gjaldþrota í fyrra eftir að hafa tapað
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TUNGLGANGA Samkvæmt Thomas Dick
bjuggu um fjórir milljarðar furðuvera á
tunglinu. Á þessari mynd má þó ekki sjá
einhyrninga, rófulausa bjóra eða leðurblökumenn en í greinum The New York Sun
stóð að ekki væri þverfótað fyrir slíkum
skepnum á tunglinu.

segja reiknað út að í alheiminum
byggju 21.891.974.404.480 íbúar
af öllum stærðum og gerðum,
þar af rúmlega fjórir milljarðar
á tunglinu.
Einnig er líklegt að Locke
hafi viljað auka vinsældir The
New York Sun enda tókst honum
það heldur betur; blaðið hreinlega rauk út og var lengi upp frá
því eitt mest selda dagblað New
York-borgar. - jsk

MARINA BAY Í SINGAPÚR Kínverska
olíufyrirtækið CAO hefur verið sektað af
yfirvöldum í Singapúr fyrir innherjasvik.

Öll erum við einstök, hvert
og eitt okkar. Enginn á sinn
líkan. Fyrir okkur ert þú
miðja alheimsins. Þegar þú
ert annars vegar er takmark
okkar bara eitt: að uppfylla
óskir þínar og þarfir á þann
hátt að þú lítir á Brimborg
sem öruggan stað til að vera
á. Við erum með þér alla leið!

Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 6, sími 515 7000 | Brimborg Akureyri: Tryggvabraut 5, sími 462 2700 | Brimborg Reykjanesbæ: Njarðarbraut 3, sími 422 7500 | www.volvo.is
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STATOIL MALAR GULL Norska olíufyrirtækið Statoil hefur hækkað um 60 prósent
frá áramótum. Hátt olíuverð kveikti í norska
hlutabréfamarkaðnum snemmsumars og er
lítið lát á hækkunum þarlendis.

Stuð í Skandinavíu

Það er glatt á hjalla á norrænum hlutabréfamörkuðum, sem hafa hækkað meira en flestir þeir markaðir sem við erum vön að bera okkur saman við. Danir, Íslendingar og Norðmenn hafa séð tveggja
stafa ávöxtun á sínum mörkuðum og útlitið er enn gott að mati Eggerts Þórs Aðalsteinssonar.
Árferði á norrænum hlutabréfamörkuðum
hefur verið einstaklega gott á þessu ári en
allar hlutabréfavísitölurnar á Norðurlöndum
hafa hækkað mikið það sem af er ári. Þær
skiluðu betri ávöxtun en flestar hlutabréfavísitölur á Vesturlöndum á fyrri hluta ársins
en það sama gerðist einnig á fyrri hluta árs
2004.
Efnahagsaðstæður eru góðar, hagvöxtur
er víðast hvar mikill og einkaneysla hefur
vaxið á árinu. Félög í útrás hafa nýtt sér tækifærið vel á Íslandi en það sama gildir einnig
um Norðurlöndin, þar sem fyrirtæki sem líta
á heiminn sem sitt starfssvæði hafa notið
góðs af uppganginum.
ÚRVALSVÍSITALAN Í FYRSTA SÆTI

Frá áramótum hefur íslenska úrvalsvísitalan, sem mælir verðbreytingu fimmtán
helstu félaga, hækkað um 35 prósent en
KFX, danska hlutabréfavísitalan, og OBX,
sú norska, fylgja í humátt eftir. Danska vísitalan hefur hækkað um 32 prósent en sú
norska um 28 prósent. Báðar hafa þær
hækkað gríðarlega í sumar og mun meira en
sú íslenska.
OMX-vísitalan í Svíþjóð, sem tekur til 30
félaga, hefur hækkað um sautján prósent frá
áramótum en HEX í Finnlandi, sem 25 félög
mynda, hefur stigið upp um sextán prósent.

Hækkun á eignarhlut norska ríkisins í Statoil
samsvarar nú þreföldu markaðsvirði KB
banka!
Annar orkurisi, Norsk Hydro, hefur einnig
hækkað verulega í verði eða um 40 prósent,
sem samsvarar 500 milljarða aukningu á
markaðsverði. Norska ríkið á um 44 prósent í
Hydro.
Yara International, sem framleiðir meðal
annars áburð og gas, er þriðjungi hærra að
virði en það var um áramótin og hefur hækkað um 90 milljarða að markaðsvirði. Stærsti
eigandi þess er norski ríkissjóðurinn með um
36 prósenta hlut.
Einnig hafa fyrirtæki í sjávarútvegi og
fiskeldi, fjármálaþjónustu og hátækni átt
góðu gengi að fagna. Fjord Seafood hefur
hækkað um 45 prósent frá áramótum og Pan
Fish, annað stórt fiskeldisfélag, um þrettán
af hundraði. Aker Seafoods, sjávarútvegsrisinn sem Kjell Inge-Rökke fer fyrir, hefur
hækkað um 38 prósent frá því að fyrirtækið
var skráð í maí síðastliðnum. Opera Software, sem er í eigu Íslendingsins Jóns S. von
Tetzchner, hefur hækkað um 80 prósent frá
áramótum.
DnB Nor, stærsti banki Noregs, hefur
hækkað um þrettán prósent og er fjórða verðmætasta félagið í norsku kauphöllinni.
Það kemur ekki á óvart að norska ríkið er
stærsti hluthafinn þar.

NORÐMENN BROSA BREITT

Síhækkandi olíuverð hefur virkað eins og
vítamínsprauta á norska markaðinn. Félög
sem byggja afkomu sína á olíuframleiðslu,
olíuleit eða þjónustu tengdri olíuiðnaði eru á
hraðri uppleið og draga önnur félög með sér.
Besta dæmið er Statoil, sem er að 70 prósenta
hluta í eigu norska ríkisins. Þetta langstærsta
fyrirtæki Noregs hefur hækkað um sextíu af
hundraði frá áramótum og er markaðsvirði
þess um 3.310 milljarðar íslenskra króna.

BAUGUR OG BÓNUSBANKINN

Aðeins fjórtán félög af 182 í dönsku kauphöllinni hafa lækkað það sem af er ári en danski
markaðurinn hefur hækkað hratt að undanförnu. Á öðrum ársfjórðungi hækkaði sá
danski næstmest á eftir HEX-vísitölunni í
Finnlandi.
Fasteignafélagið Keops, sem Baugur
Group á um 30 prósenta hlut í, er það fyrirtæki sem hækkað hefur mest á árinu, um tæp

280 prósent. Fast á hæla Keops kemur svo
eignastýringarfyrirtækið Capinordic með um
250 prósenta hækkun. Bonusbanken er í
þriðja sætinu með 170 prósent.
Fyrirtæki af öllum toga hafa hækkað, þar
á meðal fasteignafélög, útgáfu- og fjölmiðlafyrirtæki, fataframleiðendur og ýmis
hátæknifyrirtæki.
Af stóru félögunum sem mynda KFX-víxitöluna eru flutningafélagið DSV (+70%) og
vindorkufyrirtækið Vestas Wind Systems
(+66%) þau félag sem hafa hækkað mest á
árinu. A.P. Möller - Maersk-veldið hefur
hækkað um helming en hækkun olíuverðs
kemur því til góða. Einnig fæst það meðal
annars við sjóflutninga og rekstur stórmarkaða. Skammt á hæla þess kemur Jyske bank
(+47%), sem hefur hækkað mest fjármálastofnana í KFX-vísitölunni.

Markaðsvirði
félaga í norrænum
kauphöllum
(í íslenskum krónum) og fjöldi þeirra *

Markaðsvirði*
Danmörk
Finnland
Ísland
Noregur
Svíþjóð

10.799
14.208
1.434
11.994
25.913

Fjöldi
skráðra
félaga
179
139
30
205
269

* Tölur miðast við lok júlí 2005

STÓRU FÉLÖGIN HÆKKA ÁGÆTLEGA

Svíar eiga fimm af tíu stærstu bönkum
Norðurlandanna. Nordea, stærsti bankinn á
Norðurlöndum, hefur hækkað um tíu prósent
frá áramótum. Handelsbanken (SHB), sem er
þriðji stærsti á Norðurlöndum, hækkaði aðeins um 1,5 prósent en mesta hækkunin liggur
í Skandia, þar sem Burðarás er næststærstur
með um 4,5 prósenta hlut. Skandia hefur frá
áramótum hækkað um 26 prósent, sem rekja
má til væntinga um yfirtöku á félaginu.
Símaframleiðandinn Ericsson (+26%) skilar betri ávöxtun en bankarnir. Af öðrum stórum fyrirtækjum má nefna miklar hækkanir á
hlutabréfum í ABB (48%), sem framleiðir
búnað fyrir orkuver, lyfjafyrirtækinu AstraZeneca (+45%), fjárfestingarsjóðnum Investor (+37%) og Volvo (+30%).
Í Finnlandi ber það til tíðinda að fjármálafyrirtækið Sampo hefur hækkað um 28 prósent frá áramótum og Nokia um sextán af
hundraði.

▲

Hækkun á hlutabréfum
frá áramótum til 22. ágúst
Danmörk - KFX
Finnland - HEX
Ísland - ICEX
Noregur - OBX
Svíþjóð - OMX

+32%
+16%
+35%
+28%
+17%

▲
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F R É T TA S K Ý R I N G

Nýtt hlutafé
næstmest á Íslandi

MARKAÐSVIRÐI EYKST Umhverfið á norrænum hlutabréfamörkuðum er gott og hefur markaðsvirði félaga aukist talsvert.

Gríðarleg eignamyndun
Nýjum félögum fjölgar mest í Noregi en fækkar á Íslandi.
Samfara miklum hækkunum,
skráningu nýrra fyrirtækja í
kauphallirnar og hækkun hlutafjár hjá einstökum félögum
hefur heildarmarkaðsvirði allra
hlutabréfa í norrænu kauphöllunum fimm vaxið hratt.
Heildarmarkaðsvirði hlutafélaga í Kauphöll Íslands hefur
aukist um 48 prósent frá ársbyrjun, úr 970 milljörðum króna
í 1.434 milljarða króna í lok júlí
(sjá töflu). Heildarvirði danskra
hlutabréfa var 10.799 milljarðar
króna í lok tímabilsins og hafði
hækkað um fimmtung frá ársbyrjun. Norsku hlutabréfin, sem
voru verðminni en þau dönsku í
upphafi árs, voru orðin verðmeiri og höfðu hækkað um 36
prósent. Finnsku bréfin hækk-

uðu um 17,6 prósent og þau
sænsku um ellefu prósent.
Sænski markaðurinn er enn
langverðmætastur – meira en
tvöfalt meira virði en sá finnski
– eða tæplega 26 þúsund milljarða virði.
Feiknakraftur er á norskum
hlutabréfamarkaði þessa dagana. Á fyrstu sjö mánuðum ársins fengu 45 ný félög skráningu
á norrænu markaðina og þar af
fóru 24 þeirra inn á norska
markaðinn. Aðeins sex félög
voru afskráð á sama tíma en 30 á
hinum Norðurlöndunum. Sex
félög fóru af íslenska markaðinum á tímabilinu; Austurbakki,
Hraðfrystistöð Þórshafnar, Opin
kerfi Group, Samherji, Tangi og
Þormóður rammi. - eþa

SKJALASKÁPAR
SKJALAPOKAR OG MILLIMÖPPUR
-og allt á
sínum
stað!

ÓLAFUR GÍSLASON & CO HF
Sundaborg 3 • sími 568 4800
www.olafurgislason.is

Yfir helmingur af nýju hlutafé
sem var skráð í norrænu kauphallirnar í júlí var á Íslandi. Nýtt
hlutafé fyrir 21 milljarð var
skráð í Kauphöll Íslands í júlí en
fyrir fimmtán milljarða í Svíþjóð,
sem er nærri átján sinnum verðmætari hlutabréfamarkaður en
sá íslenski.
Þetta er hærri upphæð en
nemur samanlögðu nýju útgefnu
hlutafé í Finnlandi á öllu árinu.
Frá áramótum hefur nýtt
hlutafé fyrir tæpa 250 milljarða
króna verið gefið út á Norðurlöndum. Útgáfa nýs hlutafjár var
næstmest á Íslandi, eða 59 milljarðar, sem er þrisvar sinnum
hærri upphæð en í Finnlandi og
tvisvar sinnum meira en í Svíþjóð.
Nær helmingur af nýju hlutafé var gefið út í Noregi. - eþa

Ú T G Á FA N Ý S H L U TA FJÁR Á ÁRINU 2005 (Í
MILLJÖRÐUM KRÓNA)
Danmörk
Finnland
Ísland
Noregur
Svíþjóð
Heimild: Norex Statistics

36
19
59
108
26
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Fréttablaðið/AFP

ÚTTEKT

Færeyjar færast nær
Fyrir dyrum stendur að einkavæða nokkur helstu fyrirtæki Færeyja og má gera ráð fyrir því að íslenskir fjárfestar kanni hvað verður í boði. Efnahagslíf Færeyja hefur ekki verið upp á marga fiska
síðustu ár en líklega verða breytingar á í kjölfar einkavæðingar. Íslensk fyrirtæki hafa nú þegar
haslað sér völl í Færeyjum en Dögg Hjaltalín býst við meiri ítökum Íslendinga þar í framtíðinni.
Mitt á milli Íslands og meginlands Evrópu
eru eyjar sem Íslendingar virðast oft líta
framhjá þegar kemur að fjárfestingarkostum. Ein ástæða þess er að stór hluti fyrirtækja er í eigu færeyska ríkisins. Viðskiptalíf
Færeyja hefur sannarlega ekki þróast jafnhratt og íslenskt viðskiptalíf á undanförnum

SAMANBURÐUR Á FÆREYJUM OG ÍSLANDI

Íbúafjöldi í þúsundum
Þjóðarframleiðsla í milljónum
Atvinnuleysi
Stærð í þúsundum ferkílómetra
Heildarafli í tonnum
Útflutningur í milljónum
Innflutningur í milljónum
Útflutningur sem hlutfall af þjóðarframleiðslu
Innflutningur sem hlutfall af þjóðarframleiðslu
*Samkvæmt tölum frá Hagstovu Föroya fyrir 2003

Ísland
294
858.921
3%
103
1980
259.429
281.717
38%
40%

Færeyjar
49
101.352
4%
1
613
46.212
59.461
46%
59%

árum. Færeyjar virðast oft gleymast þegar
verið er að skoða erlend umsvif íslenskra
fyrirtækja, kannski vegna þess að Íslendingar líti svo stórt á sig að þeim finnist ekki taka
því að minnast á Færeyjar. Eða kannski liggur skýringin í því að flestir hafi komið auga á
kauptækifæri þar en ekki viljað benda öðrum
á þau. Fyrir dyrum stendur að einkavæða
nokkur stærstu fyrirtæki Færeyja en stór
hluti færeysks efnahagslífs er í eigu ríkisins,
eða Landsstýrisins eins og það heitir í Færeyjum enn sem komið er. Fyrirtækin sem
stendur til að einkavæða eru Föroya Tele,
sem er eitt af tveimur símafyrirtækjunum í
Færeyjum, Atlantic Airways, flugfélag Færeyinga, Föroya Banki sem er stærsti banki
Færeyja og Lív, tryggingafélag í Færeyjum.
LÍTILL VÖXTUR

Færeyingar eru rúmlega 50 þúsund talsins og
eru mikil sjávarútvegsþjóð. Nánast allur útflutningur er tengdur sjávarútvegi, bæði
fiskur og unnar fiskafurðir. Einnig eru samgöngur, fjarskipti og bankar stór hluti af færeysku efnahagslífi. Sjávarútvegurinn er
mikilvægur í augum Færeyinga og svipar

þeim nokkuð til Íslendinga með hversu
mikinn vörð þeir standa um atvinnuveginn.
Mörg smá fyrirtæki einkenna sjávarútveginn
í Færeyjum og fáar sameiningar hafa átt sér
stað. Þó sameinuðust tvö stærstu sjávarútvegsfyrirtækin á árinu.
Færeyska fjármálakerfið samanstendur af
einum banka, Föroya Banka, og nokkurs konar sparisjóði, Föroya Sparikassa. Bankarnir
fundu mjög fyrir kreppunni undir lok níunda
áratugarins og var mikill taprekstur á þeim í
kjölfarið. Sjóðir í eigu ríkisins komu þeim til
bjargar og tveir stærstu bankarnir urðu í
ríkiseigu vegna þess. Þeir sameinuðust svo í
einn árið 1994 undir nafninu Föroya Banki.
Sameiningin var af hinu góða en vöxtur bankans hefur verið hægur undanfarin ár.
Hagvöxtur var mestur árið 2002, fimm
prósent, en svo fór að ára verr og dróst landframleiðsla saman árið 2003.
Ef aðstæður í kjölfar einkavæðingar verða
svipaðar og hér á landi má búast við uppgangi
í kjölfar einkavæðingar. Peningamagn í umferð eykst, aukinn kraftur verður settur í
fjárfestingar og viðskiptaumhverfið í Færeyjum verður mun alþjóðlegra.
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þó að aukast en gera má ráð fyrir að enn
minni áhugi sé hjá þeim á Færeyjum, að
undanskildum Dönum, en þeir hafa til þessa
ekki verið mikið að koma sér fyrir í Færeyjum. Markaðurinn þar er mjög lítill og eins er
erfitt að nálgast upplýsingar ef viðkomandi
skilur ekki færeysku.
SKRÁÐ HÉR Á LANDI

Færeyski Virðisbrævnamarknaðurinn og
Kauphöllin eru í samstarfi um skráningu
skuldabréfa og hlutabréfa hér á landi. Þrír
flokkar færeyskra skuldabréfa eru skráðir
hér á landi og eitt hlutafélag. Skuldabréfin
sem skráð eru í Kauphöllinni eru gefin út af
landstjórn Færeyja í dönskum krónum. Virði
þeirra er tæpir 20 milljarðar og velta með
bréfin í fyrra nam tæpum fjórum milljörðum.
Þegar færeysk fyrirtæki verða
einkavædd og skráð á hlutabréfamarkað verða þau skráð hér á landi.
Íslenskir fjárfestar eru því líklegri
til þess að hafa áhuga á hlutum í
færeyskum félögum.
Ástæða þess að íslenska Kauphöllin varð fyrir valinu en ekki sú
færeyska er sú að aðstæður hér á
landi til skráningar voru fýsilegri
þegar Færeyingar skoðuðu málin.
Fjárfestar hér á landi þekkja til
starfsemi stærstu félaganna í Færeyjum. Einnig ef haft er í huga að
fyrirtækin eru að stórum hluta í
eigu færeyska ríkisins svo ekki er
vanþörf á meira fjármagni til frekari vaxtar. Því er búið að leggja
traustan grunn að viðskiptum með
færeysk verðbréf þegar að skráningu fleiri félaga verður.
Í kjölfar skráningar á færeyskum verðbréfum í Kauphöllina varð
Föroya Sparikassi aðili að Kauphöllinni sem þýðir að Föroya Sparikassi
geti átt viðskipti þar.

Líkt og hefur átt
sér stað hér
á landi í kringum
einkavæðingu
eru ýmis atriði
sem þarf að huga
að áður en
fyrirtækin eru
seld. Þeirri spurningu
hefur verið velt
upp er hve mikinn hlut
erlendir fjárfestar
eigi að geta
keypt.

SÆKJA VATNIÐ YFIR LÆKINN

Olíuleit hefur skapað atvinnu og miklar
vonir eru bundnar við olíuvinnslu Færeyinga.
Skýrasta dæmið um það er fyrsta færeyska
félagið skráð á markað hér á landi, Atlantic
Petroleum.
Ekki er hægt að fjalla um færeyskt efnahagslíf án þess að minnast á að Danir veita
Færeyingum árlega 630 milljónir danskra
króna, hátt í sjö milljarða íslenskra króna, í
styrki. Danir ætla að greiða Færeyingum
þessa upphæð fram til næsta árs en þá verður hún líklega lækkuð.
HAFA STIGIÐ FYRSTU SKREFIN

Íslendingar hafa nú þegar komið sér ágætlega
fyrir í Færeyjum og eiga þar hlut í ýmsum fyrirtækjum. Einnig hafa íslensk fyrirtæki farið
beint í samkeppni við færeysk fyrirtæki. Íslensk fyrirtæki hafa verið að kaupa færeysk
fyrirtæki í einhverjum mæli upp á síðkastið.
Dæmi um það eru nýleg kaup Og fjarskipta á
68 prósenta hlut í P/f Kall en fyrirtækið hefur
náð ágætri markaðshlutdeild á færeyska fjarskiptamarkaðinum. Samstarfið við Og Vodafone gefur Kalli möguleika á því að taka nýjungar hraðar í notkun og verður um leið
ákveðið forskot á samkeppnisaðilana.
Eimskip sameinaðist Föroya Ship á síðasta
ári og hefur einnig nýlega fest kaup á færeysku flutningafélagi. Eimskip stefnir að því
að byggja upp alhliða flutningafélag í Færeyjum á borð við það sem hefur verið gert
hér á landi.
KB banki er með starfsemi í Færeyjum og
hefur á skömmum tíma náð að hasla sér völl
á sviðum sem færeysku bankarnir hafa sinnt
lítið, verðbréfaviðskiptum og fjárfestingarbankasviði.
Baugur á 50 prósenta hlut í SMS, sem er
stærsta matvörukeðja í Færeyjum með átta
verslanir, þarf af sex Bónusverslanir og tvo
stórmarkaði. SMS er í nánu innkaupasamstarfi við Aðföng, vöruhús Baugs-Íslands, og
lögð hefur verið áhersla á sölu íslenskrar

matvöru í verslunum Bónuss í Færeyjum.
Samherji hefur einnig komið sér fyrir í
Færeyjum en félagið á hluti í sjávarútvegsfyrirtækjum þar, bæði í útgerðum frystiskipa
og uppsjávarveiðiskipa.
EINKAVÆÐING FRAM UNDAN

Færeyska stjórnin hefur tilkynnt að fyrir
dyrum standi að einkavæða fjögur fyrirtæki,
Atlantic Airways, Föroya Banka, Lív og
Föroya Tele. Líkt og hefur átt sér stað hér á
landi í kringum einkavæðingu eru ýmis atriði
sem þarf að huga að áður en fyrirtækin eru
seld. Þeirri spurningu hefur verið upp hve
mikinn hlut erlendir fjárfestar eigi að geta
keypt. Stjórnendur fyrirtækja hafa ekki endilega sömu sýn og stjórnmálamenn. Raddir á
borð við að ekki eigi að einkavæða Atlantic
Airways því þá versni þjónustan hafa verið á
lofti sem og hræðsla við hagræðingu í
rekstri.
Fjármálaráðherra Færeyja hélt erindi
fyrr á árinu í London þar sem hann kynnti
færeyskt efnahagslíf fyrir þarlendum fjárfestum. Við komuna heim til Færeyja sagðist
hann ekki efast um að gott verð fáist fyrir
fyrirtækin sem verði einkavædd. Hann sagði
mikinn áhuga vera á færeyskum fyrirtækjum hjá breskum fjárfestum.
Föroya Tele má líkja við Símann að einhverju leyti en tekjur Föroya Tele og hagnaður á síðasta ári nam einum sjöunda af tekjum
og hagnaði Símans. Föroya Tele hefur verið
að sjá tekjur sínar minnka og hefur Kall,
samkeppnisaðili Föroya Tele, náð yfir tuttugu
prósenta markaðshlutdeild á fjarskiptamarkaði.
Grunnnetið verður áfram í höndum ríkisins ólíkt því sem var ákveðið hér á landi fyrir
sölu Símans.
Það sem ýtir undir væntingar um að Íslendingar verði áhrifamiklir í Færeyjum á
komandi árum er lítill áhugi erlendra fjárfesta á íslenskum fyrirtækjum. Áhuginn er

Hægt er að segja að íslenskir fjárfesta leiti langt yfir skammt en
vissulega eru tækifærin takmörkuð
þar sem Færeyjar eru lítill markaður. Á móti kemur að lítill vöxtur
hefur verið undanfarin ár þannig að
miklir vaxtarmöguleikar ættu að vera til
staðar. Einnig ætti það að vera auðvelt fyrir
íslensk fyrirtæki að nota svipaðar aðferðir og
hafa dugað hér á landi til þess að hasla sér
völl í Færeyjum. Menningin og tungumálið
ættu í það minnsta ekki að standa í vegi fyrir
frekari fjárfestingum Íslendinga í Færeyjum. Íslendingar eiga það líka sameiginlegt
með Færeyingum að hafa lotið stjórn Dana.
Íslendingar hafa fjárfest til þess að stuðla
að frekari vexti annars staðar og sama má
segja um fjárfestingar í Færeyjum. Um þessar mundir hafa flestir fjárfestar fjárhagslega
burði til þess að ýta undir vöxt fyrirtækjanna, að minnsta kosti á færeyska vísu. Líklega verða áhugasamir kaupendur frá Íslandi
boðnir velkomnir til að koma að rekstri fyrirtækja í Færeyjum með reynslu frá svipaðri
en aðeins stærri þjóð.

Atlantic Petroleum

Markaðsvirði fyrirtækisins er rúmir tveir milljarðar króna
og hluthafar þess eru um þrjú þúsund talsins.
Færeyska olíuleitarfélagið Atlantic
Petroleum var skráð í Kauphöllina um
miðjan júní. Félagið var þar með
fyrsta færeyska félagið sem fer á
hlutabréfamarkað.
Atlantic Petroleum stundar olíuleit í
færeysku efnahagslögsögunni og í
Norðursjó. Lengi hafði staðið til hjá
forsvarsmönnum Atlantic Petroleum
að koma hingað til lands og stóð upphaflega til að félagið yrði skráð um
síðustu áramót.
Wilhelm Petersen, framkvæmdastjóri Atlantic Petroleum, sagði af því
tilefni ástæðu skráningar félagsins á
íslenska markaðinn vera þá að hugmyndir um uppbyggingu hlutabréfamarkaðar í Færeyjum tókust ekki. Þar
sem stjórnendur AP hefðu haft mikinn
áhuga á að komast á hlutabréfamarkað
hefðu þeir valið Ísland.
Markaðsverðmæti félagsins er nú
tæpir 2,4 milljarðar króna. Ekki var
gefið út nýtt hlutafé í tengslum við
skráninguna.
KB banki hefur umsjón með skráningu félagsins í samvinnu við færeyska
aðila.

Eigendur Atlantic Petroleum eru
3.000, mestmegnis einstaklingar og
félög í Færeyjum.
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HÉÐAN OG ÞAÐAN

AURASÁLIN

Þingið vék fyrir alþjóðavæðingunni

Niður með Noreg upp með markaðinn Ásgeir Friðgeirsson hyggst einbeita sér að uppbyggingu tengslanets og ráðgjafar erlendis fyrir fjárað úrvalsvísitalan myndi halda
áfram að falla og fara niður
fyrir þrjú þúsund stig fyrir
haustið. Aurasálin losaði sig því
við þau fáu hlutabréf sem hún
átti, sérstaklega í Landsbankanum, Bakkavör og FL Group, og
setti allt sitt beint inn á bankabók. Þessi þrjú félög höfðu
hækkað svo mikið í fyrra að
þessu hlaut að linna. Aurasálin
ákvað að geyma peningana á
tékkareikningi til þess að hægt
yrði að losa þá út með skömmum
fyrirvara ef ómótstæðileg tækifæri sköpuðust á markaðinum.

Nú hefur komið í ljós að þetta var
ekki heppileg ráðstöfun. Landsbankinn hefur hækkað um 77
prósent, Bakkavör um 70 prósent og FL Group um 66 prósent.
Ákvörðun Aurasálarinnar um
áramótin var því, svona eftir á
að hyggja, ekki alveg eins góð
og Aurasálin átti von á. Til þess
að bæta gráu ofan á svart fór
Aurasálin með fjölskyldu sína í
sumarfrí til Noregs í júní og júlí.
Fríið var mjög gott og það fór
vel um fjölskyldu Aurasálarinnar í hlýlegum fjallakofanum með
saunaklefanum og innisundlauginni þessa tvo mánuði. Ekki
skemmdi heldur fyrir að það var
stutt í stórborgina þar sem hægt
var að finna verulega fína og
flotta veitingastaði ef vel var
leitað.

Aurasálin er vön því að gæta vel
að því að útgjöld heimilisins séu
innan skynsamlegra marka en
þegar maður er í sumarfríi hættir manni til að gleyma sér. Ekki
hjálpaði það til að allir sem sáu
Aurasálina á leigða Hummernum héldu umsvifalaust að þar
færi iðjuhöldur af voldugustu
gerð. Aurasálin gat því ekki látið
sjá sig og fjölskyldu sína nema á
allra fínustu stöðunum og þótt
Aurasálin sé langt frá því að
vera nánös var henni farið að
blöskra þegar hún áttaði sig á
því að kvöldmaturinn kostaði
oftast á bilinu sjötíu til áttatíu
þúsund.

Nú líður að mánaðamótum og enn
hefur verðbréfamarkaðurinn
ekki hrunið. Aurasálin er reyndar sannfærð um að það hljóti að
koma að því en í stað þess að
bíða í ofvæni vonar Aurasálin að
hrunið láti aðeins standa á sér.
Þetta var nefnilega dýrt sumar
fyrir Aurasálina og fríið í Noregi mun gera henni erfiðara en
ella fyrir með að stökkva inn á
hlutabréfamarkaðinn í nánustu
framtíð. VISA-reikningarnir
munu éta upp tékkareikninginn
og gott betur en það!
Aurasálin vill því koma því áleiðis til forstjóra Kauphallarinnar
að hann haldi verðinu á íslenska
markaðinum háu næstu átta til
tíu mánuðina á meðan Aurasálin
vinnur af sér yfidráttinn. Eftir
það væri gott ef verð á bréfum
færi lækkandi. Þá ætlar Aurasálin svo sannarlega að vera tilbúin og græða á tá og fingri!

mála- og fjarskiptafyrirtæki. Hann er ráðgjafi Björgólfsfeðga og Magnúsar Þorsteinssonar og fyrirtækja þeirra. Hafliði Helgason snæddi með Ásgeiri og ræddi við hann um verkefnin og valið milli
þings og verkefna fyrir íslenska fjárfesta.
Ásgeir Friðgeirsson hefur undanfarin misseri
unnið sem ráðgjafi í almannatengslum fyrir
ýmis fyrirtæki. Mest áberandi hafa verið
fyrirtæki Björgólfsfeðga og Magnúsar Þorsteinssonar sem saman áttu Samson, sem
keypti kjölfestuhlut ríkisins í Landsbankanum. Ásgeir átti þess kost við brotthvarf Guðmundar Árna Stefánssonar að setjast á þing.
Eftir nokkra umhugsun ákvað hann að halda
áfram að vinna að ráðgjöf á sístækkandi leikvelli viðskiptavina sinna.
B5 er tiltölulega nýr staður og matseðillinn
lofar góðu. Ásgeir fær sér þorsk og ég
lambaskanka. „Við erum þjóðlegir í valinu,“
segir Ásgeir. Þorskurinn og lambið héldu þjóðinni á floti í harðbýlu landi og voru um langt
skeið helsta lífsbjörg þjóðarinnar. Nú eru aðrir
tímar.
Ásgeir hefur verið ráðgjafi Björgólfsfeðga
frá því á seinni hluta söluferlis Landsbankans.
„Ég hafði fengist við almannatengslaráðgjöf
áður á síðasta áratug. Ég var sannfærður um
að framtíð fjölmiðlunar lægi á internetinu og
var í biðstöðu meðan ég reyndi að fá menn að
slíkum verkefnum, þá tók ég að mér ráðgjöf.“
Síðan tók netið við en Ásgeir var ritstjóri
strik.is. Eins og oft er með nýja hluti var bjartsýnin of mikil um allan heim og skrefin stigin
helst til snemma. Strik mátti þola sömu örlög
og margar góðar hugmyndir. Netbólan sprakk
og dagar margra slíkra fyrirtækja voru taldir.
„Ég var aðeins farinn að sinna ráðgjöf undir
lok tímabilsins, þegar Björgólfur Guðmundsson setti sig í samband við mig.“

Fréttablaðið/E.Ól.

Um áramótin spáði Aurasálin því

ÁSGEIR FRIÐGEIRSSON „Ég ákvað að byggja ekki upp fyrirtæki í kringum þetta, heldur vera sjálfstæður ráðgjafi. Það var
markviss ákvörðun, því ég sá það fyrir mér að ég myndi sennilega enda sem sölumaður á vinnu annarra.“

venjan ef menn eru til dæmis í útgerð eða
Ásgeir segir að samhliða því að sinna vel bændur,“ segir Ásgeir og brosir. „Það þykir
samskiptum við hluthafa og almenning á Ís- allt í lagi,“ bætir hann við.
landi til þess að tryggja að ekki væri á ferð
misskilningur um markmiðin hafi þurft að BLAIR OG BLIKARNIR
byggja upp tengslanet erlendis. „Það sýndu Þótt áhuginn á þjóðmálum sé mikill toguðu
KYNNTIST BJÖRGÓLFI Í KIRKJUNNI
verkefnin meira í hann.
Ásgeir var í námi í Bretlandi og á sama tíma margir áhuga á að misskilja
„Þetta áhugaverða viðfangsvar Björgólfur búsettur þar. „Ég tók þátt í hvað vakti fyrir mönnum.“
HÁDEGISVERÐURINN
Verkefnin hafa vaxið og
efni sem ég er að fara að
starfi Íslendingafélagsins, var formaður þess
takast á við er að byggja upp
um tíma og söng í kirkjukór. Þau hjón voru Ásgeir ver sífellt meira af
það sem við skulum kalla
kirkjurækin þá eins og nú. Þá kynntist ég þeim tíma sínum við erlend verktengslanet í útlöndum. Alhjónum. Svo lágu leiðir okkar saman þegar efni viðskiptavinanna. „Ég
þjóðlegt fyrirbæri sem vinnhann var að sinna íþróttafélagi vestur í bæ ákvað að byggja ekki upp
ur í þeim löndum sem Íslendsem ég vil helst ekki nefna á nafn, en þá var ég fyrirtæki í kringum þetta,
almannatengslaráðgjafa
heldur vera sjálfstæður
ingar hafa verið að fjárfesta
formaður Breiðabliks.“
og sérhæfir sig í fjármála- og
Ásgeir segist alltaf hafa starfað sjálfstætt ráðgjafi. Það var markviss
fjarskiptafyrirtækjum.“
og verkefnin hafi verið slitrótt til að byrja ákvörðun, því ég sá það
Þetta eru þeir geirar sem
með. Ekki leið þó á löngu eftir að Samson hafði fyrir mér að ég myndi
Björgólfur Thor hefur lagt
eignast kjölfestuhlut í Landsbankanum áður sennilega enda sem sölumesta áherslu á. Ásgeir segir
en hjólin fóru að snúast og það hratt. Um- maður á vinnu annarra.“
Steiktur þorskur
Verkefni Ásgeirs fyrir
að þetta gefi síðan tækifæri
fangsmestu eignatilfærslur íslenskrar viðmeð risotto og aspas
til að vinna fyrir erlend fyrirskiptasögu voru fram undan. „Það er ákveðin feðgana og Magnús Þortæki í sömu greinum sem hafi
þungamiðja í þessum verkefnum. Það er aug- steinsson voru ekki orðin
Hægeldaður lambaskanki
áhuga á að afla nýrra viðljóst að árið 2003 var þungamiðjan hér heima. svo mikil þegar Ásgeir fór í
með kartöflumús
skiptatengsla í Íslandi. „Það
Miklar breytingar á Landsbankanum, fjárfest- prófkjör Samfylkingarinner einmitt það sem þessi
ing í SH og síðar í Eimskip og umbreyting á ar og náði góðri kosningu
Drykkir
mikla umfjöllun um Ísland
því félagi. Fyrst með sölu Brims, síðan skipa- og varaþingmannssæti. „Ég
hefur leitt af sér, að við erum
félaginu og nú síðast sameining við Lands- var á tímamótum, búinn að
Vatn
miklu meira inni á radarnum
bankann og Straum Burðarás. Þetta hefur í vera á kafi í internetinu í
Kaffi
hjá erlendum fjárfestum en
raun verið eitt samfellt ferðalag. Ég held að sex til sjö ár. Mér sýnist það
Alls 3.450 krónur
þjóðir miklu stærri en við.“
menn muni sjá það þegar fram í sækir að reyndar vera hringurinn
Áhugi Ásgeirs á þjóðmálmarkmiðið hefur ekki verið að byggja upp hjá mér. Ég var svipaðan
▲
um og félagsmálum hefur
fyrirtæki sem gína yfir öllu á Íslandi, eins og tíma í Bretlandi, líka sex til
sjö ár á Iceland Review og
alltaf verið mikill, auk þess
einhverjir hafa viljað í láta í veðri vaka.“
svo á netinu.“
sem hann skilgreinir sig sem fjölmiðlafíkil.
Ásgeir segir að yfir sama
Ásgeir er því ekki hálfn- „Áhuginn á pólitík er enn mikill. Mér finnst
tímabil hafi þungamiðjan
Ásgeir Friðgeirsson
aður með hringinn í suðu- ég samt meira á heimavelli sem ráðgjafi en
hjá Burðarási og Björgólfi
Starf: Almannatengslaráðgjafi
potti alþjóðavæðingar sem stjórnmálamaður.“ Hann fylgist mikið
Thor verið á leiðinni út.
Fæðingardagur 25. október 1958
viðskiptanna. „Það var með breskum stjórnmálum. „Samfélagið
„Það sést best á því að á
Börn: David Kalendaric-Babic f. 1984
augljós hætta á hagsmuna- hefur gjörbreyst frá því ég var þarna í námi,
síðustu tveimur árum hefur
árekstri við það að setjast á þing, sem þá setti atvinnuleysið mikinn svip á samverið fjárfest í fjórum símafélögum í
jafnmörgum löndum og svo fjárfestingar varð til þess að mér fannst ekki koma til félagið. Ég segi ekki að breytingin sé Tony
Burðaráss á Norðurlöndum. Burðarás er greina að sinna því sem ég er að gera sam- Blair að þakka, hann naut ýmissa verka Marhliða því að vera á þingi eins og hefur verið grétar Thatcher eins og núverandi ríkisstjórn
orðinn þekkt félag á þeim mörkuðum.“
hefur notið framsýni Jóns Baldvins og
kratanna.“
Annar heimavöllur er heimavöllur Breiðabliks. „Þar er ég hitti ég gamla félaga og finn
fyrir rótunum í Kópavogi,“ segir Ásgeir, sem
mun fylgjast með sínum mönnum í efstu
deild að ári.
HRINGURINN SEX TIL SJÖ ÁR

Með Ásgeiri
Friðgeirssyni
Hádegisverður
fyrir tvo á B5

„Ég tók þátt í starfi Íslendingafélagsins, var formaður þess um tíma og
söng í kirkjukór. Þau hjón voru kirkjurækin þá eins og nú. Þá kynntist
ég þeim hjónum. Svo lágu leiðir okkar saman þegar hann var að sinna
íþróttafélagi vestur í bæ sem ég vil helst ekki nefna á nafn, en þá var
ég formaður Breiðabliks.“
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Óeirðir á tölvuútsölu

Tólf þúsund manns bitust um þúsund notaðar Apple iBook-fartölvur.
Einn kaupandinn keyrði bíl sínum inn í þvöguna.
kílómetra löng röð fyrir utan
Sautján slösuðust og fjórir voru
sölustaðinn og var sú ákvörðun
fluttir á sjúkrahús þegar óeirðir
tekin að hefja söluna tveimur
brutust út við útsölu á notuðum
klukkustundum fyrr en áður
Apple iBook-fartölvum í Henhafði verið ákveðið.
rico-sýslu í Virginíuríki í BandaMikill troðningur varð þegar
ríkjunum.
fólkinu var loks hleypt inn; slagsÚtsalan var á vegum yfirmál brutust út og stólum var
valda í Henrico-sýslu en nýlega
kastað auk þess sem einn farvar ákveðið að skipta út öllum
tölvuunnandi taldi skynsamlegt
Apple-tölvum í opinberum byggað keyra bíl sínum inn í þvöguna.
ingum sýslunnar fyrir spánnýjar
tölvur frá Dell. Þúsund fartölvur APPLE IBOOK-TÖLVA Allt ætlaði um koll að Enginn var handtekinn.
„Ég skil ekki þennan mikla
voru í boði og kostaði stykkið að- keyra á útsölu á notuðum Apple iBook-tölvum í
á dögunum. Sautján slösuðust
áhuga á tölvunum. Þetta er úrelt
eins rúmar fjögur þúsund ís- Bandaríkjunum
og fjórir voru fluttir á sjúkrahús.
drasl,“ sagði Paul Proto yfirlenskar krónur.
Talið er að tólf þúsund manns und. Þegar forsvarsmenn útsöl- maður tölvumála hjá Henricohafi bitist um fartölvurnar þús- unnar komu á vettvang var um sýslu. - jsk

Sádar daðra með Bluetooth
Trúarbragðalögreglan í Sádi-Arabíu er ráðalaus gagnvart tækninýjungum.
Lögbrjótar nýta sér í síauknum mæli Bluetooth-farsímatækni.
Bluetooth-tæknin gerir yfirvöldum í Sádi-Arabíu
lífið leitt þessa dagana. Bluetooth gerir farsímanotendum kleift að senda skilaboð í
síma í níu metra radíus án þess að notast
við hið hefðbundna farsímakerfi.
Af þessu hefur trúarbragðalögreglan í
landinu miklar áhyggjur en ógiftum konum er bannað að hafa samskipti við karla
sem ekki tilheyra fjölskyldum þeirra,
samkvæmt lögum í landinu.
Um leið og fólk tengist Bluetooth-kerfinu kemur upp listi með nöfnum annarra
notenda á svæðinu; nöfnin sem upp koma
eru þó nánast órekjanleg enda notast flestir
við dulnefni. Undanfarið hefur færst í auk-
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ana að ungir Sádi-Arabar mæli sér mót í verslunarmiðstöðvum og daðri símleiðis.
Stjórnvöld í landinu hafa reynt allt til að
koma í veg fyrir ólögleg samskipti kynjanna;
myndavélasímar voru til að mynda bannaðir
tímabundið. Bannið var hins vegar fljótlega
afturkallað þar sem myndavélar eru staðalbúnaður í flestum nýjum símum.
Abdullah Muhammad er einn þeirra sem
nota Bluetooth-tæknina til samskipta við hitt
kynið: „Ég nota Bluetooth til að hitta stelpur.
Trúarbragðalöggan á ekki séns í mig.“ - jsk
FARSÍMI MEÐ BLUETOOTH Ungir Sádi-Arabar nota nú
Bluetooth-síma í auknum mæli til að kynnast jafnöldrum
sínum af hinu kyninu. Bluetooth-skilaboð eru órekjanleg.

Vélmenni
með
skinn
Þróað hefur verið efni sem gerir vélmennum
kleift að skynja snertingu og hitabreytingar.
Teymi vísindamanna við Háskólann í Tókýó hafa þróað efni með
hita- og rafleiðslum sem gerir
vélmennum kleift að skynja
snertingu og hitabreytingar, rétt
eins og mannfólkið gerir.
Um er að ræða skinn sem má
vefja utan um fingur og aðra líkamshluta vélmenna. Þetta er í
fyrsta skipti sem þróað er skinn
sem getur skynjað hitabreytingar.

Vísindamennirnir segja að
uppgötvunin muni auðvelda
vélmennum að komast af í
mannheimum og að brátt muni
vélmenni skynja hluti sem
mannfólkið
skynjar
ekki:
„Brátt verður hægt að búa til
skinn sem getur skynjað ljós,
raka og hljóð,“ segir í grein
sem
birtist
í
tímaritinu
Proceedings of the National
Academy of Sciences. - jsk

Atlantis fundin?
Risaflóðbylgja reið yfir neðansjávareyjuna Spartel
fyrir tólf þúsund árum. Engin merki siðmenningar hafa þó fundist á eyjunni.
Rannsóknir vísindamanna hafa leitt
í ljós að neðansjávareyjan Spartel,
þar sem margir telja að hin goðsagnakennda borg Atlantis hafi
staðið, varð fyrir risaflóðbylgju fyrir um tólf þúsund árum. Franski líffræðingurinn Jaques Collina-Girard uppgötvaði eyjuna árið 2001.
Forn-gríski heimspekingurinn
Platón fjallaði um Atlantis í
bókum sínum, sem skrifaðar voru fyrir um tvö þúsund árum. Platón sagði
Atlantis hafa lagst í eyði
„á einum degi og einni
nóttu“, og síðan horfið í
sæinn. Samkvæmt Platón
dundu ósköpin einmitt yfir
borgina fyrir um tólf

þúsund árum. Spartel-eyja liggur
um sextíu metrum undir yfirborði
sjávar, í Gíbraltarsundi sem liggur
milli syðsta odda Evrópu og nyrsta
hluta Afríku. Vísindamennirnir
fundu hins vegar engin merki um
mannaferðir á eyjunni, engar rústir
voru sjáanlegar auk þess sem eyjan
var mun smærri en áður hafði verið
talið.
Þetta þykir mæla því í mót
að einhvern tíma hafi þrifist
siðmenning á Spartel. -jsk
GRÍSKI HEIMSPEKINGURINN
PLATÓN Platón skrifaði um hina
miklu borg Atlantis sem lagðist í
rúst í miklum náttúruhamförum.
Vísindamenn telja hugsanlegt að
borgin hafi staðið á neðansjávareyjunni Spartel.

ÍSLENSKA AUGLÝSINGASTOFAN/SIA.IS OGV 28938 07/2005

Er einhver í þínu fyrirtæki
sem heldur að skást sé best?

Hafðu samband við fyrirtækjaráðgjöf Og Vodafone í síma 599 9500 eða sendu tölvupóst á 5999500@ogvodafone.is
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SKOÐUN

Sögurnar... tölurnar... fólkið...

Mikið reynir á hagstjórnina á næstunni:

Hætta á harðri lendingu
Hafliði Helgason
Fáum dylst að þensla og góðæri einkenna íslenskt þjóðfélag þessa
dagana. Hitamælar efnahagslífsins nálgast suðumark hver af
öðrum.
Lengi hafa menn búist við því að vinnumarkaðurinn færi að sýna
af sér þenslumerkin. Það dróst á langinn, einkum vegna innflutts
vinnuafls, bæði við stórframkvæmdir á Kárahnjúkum og í byggingariðnaði á höfuðborgarsvæðinu.
Nú hrannast upp merki þess að reyni á þanþol vinnumarkaðarins. Erfiðlega gengur að manna leikskóla og frístundaheimili í skólum. Húsasmiðjan auglýsti eftir eldra fólki til starfa. Nú er það svo
að þrátt fyrir að í hópi þeirra sem komnir yfir miðjan aldur sé
mikið af úrvals starfsfólki á fólk komið yfir miðjan aldur oft erfitt
uppdráttar þegar þrengir að á vinnumarkaði.
Verðbólga án húsnæðis er lág hér á landi, en fasteignamarkaðurinn er enn á uppleið, þótt flestir búist við því að hann fari að hægja
á sér. Það er því vel kynt undir kötlum efnahagslífsins þessa
dagana. Viðskiptahallinn slær fyrri met og krónan virðist ekkert
vera á þeim buxunum að gefa eftir.
Stjórnvöld standa því frammi fyrir
krefjandi verkefnum í hagstjórninni.
Ríkisstjórnin hefur boðað lækkun
skatta og á meginþungi lækkananna að
koma fram árið 2007. Þá var ráð fyrir
því gert að hápunkti framkvæmda væri
náð. Nú eru hins vegar merki um að
þenslan haldi áfram með frekari
stækkunum álvera og framkvæmdum
við orkuöflun fyrir þau.
Fylgismenn skattalækkana nú hafa
haldið á lofti þeim rökum að þrátt fyrir
að skólabókarhagfræði mæli með
skattalækkunum á samdráttarskeiði sé
raunin sú að þá lækki stjórnmálamenn
aldrei skatta við þær kringumstæður.
Eina leiðin sé því að lækka skatta í góðæri, þótt það valdi frekari þenslu og
auki hættuna á harðri lendingu hagkerfisins þegar saman dregur á ný.
Hverrar skoðunar sem menn eru verða
stjórnvöld á hverjum tíma að meta slíkar ákvarðanir út frá heildarhagsmunum efnahagskerfisins. Full rök eru
fyrir því að breyta tímasetningum skattalækkana eftir horfunum í
efnahagslífinu.
Önnur rök fyrir skattalækkunum eru að einstaklingar séu síst
líklegri til að fara illa með fjármuni en ríkið í góðærinu. Það er
vissulega rétt að stjórnmálamenn eiga erfitt með að neita sér um að
deila út fé skattborgaranna þegar vel árar. Hins vegar bendir
hækkandi yfirdráttur heimila til þess að auknar ráðstöfunartekjur
hafi ekki verið nýttar til þess að lækka skuldir heimila, heldur
aukið mönnum bjartsýni, sem aftur hefur leitt til meiri skuldsetningar. Mikil skuldsetning er meðal þess sem getur gert lendingu
hagkerfisins eftir góðærið harkalegri en ella með þeim harmleik
sem gjaldþrot einstaklinga eru.
Þensla á vinnumarkaði og launaskrið ógna stöðugleika efnahagslífsins. Ruðningsáhrif góðærisins koma fram og verst borguðu
störfin gjalda fyrir. Það leiðir svo auðvitað hugann að því hvaða
störf eru viðkvæmust fyrir ruðningsáhrifunum. Það hlýtur að vera
umhugsunarefni að fyrstu einkenni þenslu á vinnumarkaði verði til
þess að þeir sem eru hæfir til að sinna uppeldi barnanna okkar leiti
annarra starfa.

Fylgismenn skattalækkana nú hafa
haldið á lofti þeim
rökum að þrátt fyrir
að skólabókarhagfræði mæli með
skattalækkunum á
samdráttarskeiði sé
raunin sú að þá
lækki stjórnmálamenn aldrei skatta
við þær kringumstæður.

bjorgvin@markadurinn.is l dogg@markadurinn.is l eggert@markadurinn.is
haflidi@markadurinn.is l jsk@markaðurinn.is

Af hverju fæðingarorlof karla?
Reglur um rétt foreldra til töku
fæðingarorlofs geta verið með
ýmsum hætti. Síðustu daga og
vikur hefur mikið verið rætt og
ritað um þessi réttindi. Lítið
hefur hins vegar heyrst um það
hvert er markmið laga um fæðingar- og foreldraorlof. Í lögunum segir að markmiðið laganna
sé tvíþætt, þ.e. að „tryggja barni
samvistir bæði við föður og móður“ og jafnframt „að gera bæði
konum og körlum kleift að samræma fjölskyldu- og atvinnulíf“.
Skýrara getur þetta vart verið,
grundvallarmarkmiðið er réttur
barns til samvista við foreldra og
annað markmið snertir jafnrétti
kynjanna.
INNTAK RÉTTINDA

Lítum á helstu þætti þessara réttinda. Sem kunnugt er eiga nýbakaðar mæður á vinnumarkaði rétt
á þriggja mánaða orlofi, feður á
vinnumarkaði eiga sömuleiðis
rétt á þriggja mánaða orlofi og
sameiginlega eiga þau rétt á öðrum þremur mánuðum. Samtals
eru þetta níu mánuðir og eru réttindin óframseljanleg. Réttindin
eru með öllu óháð því hvaða
starfi móðir eða faðir gegnir og
eins hver mánaðarlaun eru, svo
fremi sem öðrum skilyrðum er
fullnægt.
Tilkynna skal vinnuveitanda
um töku fyrirhugaðs orlofs. Eftir
að tilkynning hefur verið send og
á meðan á orlofi stendur njóta
foreldrar ákveðinnar verndar.
Þannig eru uppsagnir vinnuveit-

ORÐ Í BELG

Helga Melkorka
Ólafsdóttir
hdl. og meðeigandi LOGOS lögmannsþjónustu
anda óheimilar nema gildar
ástæður séu fyrir hendi og skal
þá rökstyðja uppsögn skriflega.
Það sama gildir um þungaðar
konur og konur sem nýlega hafa
átt börn. Skal starfsmaður eiga
rétt á að hverfa aftur til starfa að
orlofi loknu eða fá sambærilegt
starf hjá vinnuveitanda. Launþegi getur sagt starfi sínu lausu á
þessu tímabili samkvæmt almennum reglum um uppsagnir
af hálfu launþega. Eins er launþega heimilt að semja við vinnuveitanda um starfslok fyrir eða
eftir barnsfæðingu.
Greiðslur til foreldra sem
hafa verið sex mánuði á vinnumarkaði nema 80% af launum
síðastliðinna tveggja ára en þó
aldrei meira en kr. 480.000 á
mánuði. Sömu reglur gilda um
greiðslur til kvenna og karla.
MIKILVÆGT FYRIR MÆÐUR,
FEÐUR OG BÖRN

Það hefur verið sagt að lögin frá
2000 um fæðingar- og foreldraorlof hafi verið stærsta skref til
þess að tryggja jafnrétti kynjanna frá því konur fengu kosningarétt hér á landi. Margt er án

Mætti til dæmis hugsa sér að réttur foreldra væri
framseljanlegur, til dæmis til nákominna sem þá
mundu hugsa um barnið og fá orlofsgreiðslur? Með
því væri réttur barnsins til samvista við báða foreldra hins vegar ekki tryggður.
UM VÍÐA VERÖLD

Ekki sama íþrótt
The Financial Times | Francisco Guerrera segir í The
Financial Times að samanburður milli Indlands og
Kína sé eins og að spyrja hverjir myndu vinna ef
bandaríska körfuboltaliðið Los Angeles Lakers og
enska knattspyrnuliðið Manchester United leiddu
saman hesta sína. Vissulega hafi bæði löndin, rétt
eins og liðin, notið velgengni undanfarin ár. Hins
vegar séu Indland og Kína svo ólík að samanburður myndi ekki leiða til neinnar niðurstöðu. Þetta
segir hann að hafi sýnt sig þegar ríkisstjórn Indlands ákvað að fresta einkavæðingu á þrettán ríkisfyrirtækjum. Kínverjar haldi sínu einkavæðingarferli hins vegar ótrauðir áfram: nú síðast hafi
Royal Bank of Scotland keypt tíu prósenta hlut í
Bank of China. Guerrero varar við því að ályktanir
verði dregnar af þessu; stjórnarfar, menning og
saga landanna sé einfaldlega svo ólík að mismunandi aðferðir kunni að leiða til svipaðrar niðurstöðu.

efa til í þessu. Sjálfstæður og
óframseljanlegur réttur feðra til
töku fæðingarorlofs leiðir til
þess að staða kynjanna á vinnumarkaði verður jafnari. Spurningar sem sagt er að vinnuveitendum spyrji í atvinnuviðtölum
um hugsanlegar barneignir koma
væntanlega bæði upp í atvinnuviðtölum kvenna og karla í dag.
Fram hjá því verður hins
vegar ekki horft að umræða liðinna daga og vikna kom til vegna
væntanlegs
fæðingarorlofs
karls. Ekki hafa áður heyrst sjónarmið áþekk sjónarmið um ætlað
fæðingarorlof konu. Má því velta
upp þeirri spurningu hvort í raun
sé ekki litið svo á í atvinnulífinu
að rétturinn sé bæði feðra og
mæðra. Lagatextinn er engu síður ótvíræður, réttindi kvenna og
karla eru sambærileg.
ÓÞÆGINDI FYRIR ATVINNUREKANDA

Það er ljóst að fæðingarorlof
starfsmanns kemur sér oftar en
ekki illa fyrir atvinnurekanda og
hefur aukinn kostnað í för með
sér. Þetta hefur hins vegar alltaf
átt við um orlof mæðra og mun
áfram gilda um orlof beggja foreldra. Löggjafinn hefur ákveðið
hvernig þessum réttinum skuli
háttað í ljósi markmiðanna og
þar með lagt óbeinar álögur á
atvinnulífið.
Hugsanlegt er að tvíþættu
markmiði laganna yrði eins náð
með öðrum hætti. Mætti til dæmis
hugsa sér að réttur foreldra væri
framseljanlegur, til dæmis til nákominna sem þá mundu hugsa um
barnið og fá orlofsgreiðslur? Með
því væri réttur barnsins til samvista við báða foreldra hins vegar
ekki tryggður.
Velflestir karlar nýta sér þann
rétt að taka fæðingarorlof. Það
þykir almennt ekki tiltökumál í
dag þótt karl fari í orlof til að
sinna ungu barni. Þó eru alltaf
einstaklingar sem gera það ekki,
s.s. karlar með nokkuð há laun.
Svo virðist sem eitthvað sé um
það að karlar er vinna í bönkum
og fjármálafyrirtækjum taki lítið
eða ekkert orlof. Getur verið að
umhverfi þeirra gefi þeim þau
skilaboð að það sé ekki við hæfi
að fara í slíkt orlof? Slæmt er ef
svo er. Mikilvægt er að minna
feður, mæður og atvinnurekendur á meginmarkmið laganna, það
er rétt barns til samvista við
bæði föður og móður. Vonandi
nýta sem allra flestir feður sér
þennan rétt, einnig með það í
huga að tryggja jafnrétti kynjanna sem vart verður náð nema
bæði karlar og konur taki fullan
þátt í að stefna að því markmiði.

Arfleifð Greenspans
The Observer | Í The Observer veltir Heather
Stewart fyrir sér arfleifð Alans Greenspan, seðlabankastjóra Bandaríkjanna, sem lætur af störfum
um næstu áramót. Stewart segir Greenspan fyrir
löngu hafa áunnið sér traust sem maður sem kann
að bregðast við krísum.
Hann hafi brugðist skjótt og
örugglega við hinum svokallaða „svarta mánudegi“
árið 1987 þegar Dow Jones-vísitalan féll um rúm
tuttugu prósent á einum degi. Eins hafi farið með
netbóluna, Greenspan lækkaði í kjölfarið stýrivexti úr sex og hálfu prósenti í eitt prósent á tæpum tveimur árum og þannig náð að halda skaðanum í lágmarki. Stewart segir Greenspan njóti svo
mikillar aðdáunar á Wall Street að fjármálamógúlar þekki hann undir nafninu „maestro“, eða meistarinn. Greenspan er þó ekki gallalaus og telur
Stewart að hann megi helst gagnrýna fyrir að sjá
ekki fyrir efnahagskrísur fyrr en þær hafi skollið
á: „Fari svo að húsnæðisbólan springi í valdatíð
Greenspans verður það blettur á annars á frábærum ferli,“ segir Stewart.
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SKOÐUN

Fasteignaverð áfram helsti drifkraftur verðbólgunnar
ÞJÓÐARBÚSKAPURINN
unar á fasteignaverði en vísitala
neysluverðs án húsnæðis hefur
aðeins hækkað um 0,1 prósent á
síðastliðnum 12 mánuðum. Samkvæmt samræmdri vísitölu
neysluverð er verðbólga á evrópska efnahagssvæðinu lægst á
Íslandi, en eigið húsnæði er ekki
inni í vísitölu húsnæðis.
Í Hálffimm fréttum KB banka
segir að samkvæmt útreikningum Fasteignamats ríkisins hafi
fasteignaverð haldið áfram að
hækka í mánuðinum og fasteignaverð verði eftir sem áður

Fréttablaðið/Johanna TG

Vísitala neysluverðs í september
hækkar um 0,9 prósent ef spá
greiningardeildar KB banka
gengur eftir. Spáin gerir ráð
fyrir að 12 mánaða verðbólgan
verði 4,2 prósent og fer verðbólgan því aftur upp fyrir efri þolmörk peningamálastefnunnar, en
síðast var verðbólgan fyrir ofan
þolmörkin í apríl síðastliðnum. Í
maí tóku gildi breytingar á útreikningi fasteignaliðarins í vísitölu neysluverðs sem leiddi til
verulegrar lækkunar á verðbólgunni en verðbólgan er nú rúmlega 0,8 prósent lægri af þeim
sökum. Rætur verðbólgunnar er
nær eingöngu að reka til hækk-

SPÁKAUPMAÐURINN

Færeyskur banki
Ég er að hugsa um að stofna
eignarhaldsfélag í Færeyjum.
Allir stóru fjárfestarnir hér á
landi horfa til Bretlands og
Norðurlandanna og nenna ekkert að hugsa um möguleikana í
Færeyjum. Þar er núna einstakt
tækifæri fyrir okkur sem vitum
allt um hvað gerðist á Íslandi
síðustu árina að fara í tímaferðalag. Færeyjar 2005 eru Ísland 1995 eða jafnvel enn fyrr.
Ég veit að Færeyingarnir eru
stressaðir yfir því að útlendingar komi og kaupi allt í Færeyjum
þegar þeir byrja að einkavæða.
Þess vegna er sennilega skynsamlegt að reyna að finna Færeying sem hefur náð árangri erlendis og getur komið til baka
forframaður og auðugur. Nærtækast er náttúrlega að setja sig
í samband við Jákúp í Rúmfatalagernum. Hann hefur ekki
farið hátt, en er geysilega öflugur. Búinn að reka þessar verslanir með glæsibrag undanfarin
ár og á eflaust seðlabúnt undir
Rúmfatalagerskoddanum sínum.
Ég sé alveg fyrir mér að við
mætum í sameiginlegu eignarhaldsfélagi, sem gæti til dæmis
heitið Dalíla, og kaupum eitt
stykki banka í Færeyjum. Síðan

gerum við bara eins og Bjöggarnir. Setjum smá stuð í atvinnulífið í Færeyjum og dobblum
verðið á bankanum. Þetta hefur
reynst vel hér á landi. Björgólfsfeðgar hafa gert það rosalega
gott á þessu og um leið hafa
margir aðrir grætt.
Af því að mér er annt um að
vera ósýnilegur myndi ég svo
senda Jákúp í öll viðtölin og
opinberar athafnir þegar bankinn styrkti menningarstarfsemi
og þvíumlíkt í Færeyjum.
Þegar bankinn er kominn í
höfn, þá förum við að makka
með Þorsteini Má um sjávarútveginn, hagræðum hressilega
eða seljum pakkann einhverjum
ástríðuútgerðarkallinum í Færeyjum með skuldsettum kaupum. Bankinn mun auðvitað
græða á öllu saman og fara að
huga að útrás. Svo myndum við
kaupa það sem eftir verður í
Danmörku eftir kaup Íslendinga
þar í landi. Ég held ég selji
Jákúpi hugmyndina með því að
það verði ekkert tiltökumál að
kaupa móðurfyrirtæki Rúmfatalagersins, Jysk sengetøjslager, af Lars Larsen, þegar
maður á færeyskan banka.
Spákaupmaðurinn á horninu

helsti drifkraftur verðbólgunnar
í september. Samkvæmt útreikningum greiningardeildar KB
banka mun hækkun fasteignaverðs leiða til um 0,25 prósenta
hækkunar á vísitölu neysluverðs.
Í Hálffimm fréttum KB banka
segir að venju muni útsölulok
hafa mikil áhrif á vísitöluna í
næstu mælingu en gert sé ráð
fyrir því að útsölulok munu hafa
um 0,4 til 0,45 prósenta áhrif á
vísitöluna til hækkunnar. Eldsneytisverð hafi hækkað mikið í
mánuðinum og hafi verðið á 95
oktana bensíni hækkað um 2,7
krónur og verð á dísilolíu hafi
hækkað um 3,2 krónur. Hækkan-

ir á eldsneytisverði muni því
leiða til um 0,1 prósenta hækkunar á vísitölu neysluverðs.
Í Morgunkornum greiningardeildar Íslandsbanka segir að
mikil hækkun íbúðaverðs valdi
því að afar hagstætt sé að byggja
íbúðir um þessar mundir og
hvetji það til aukins framboðs á
markaðinum. Íbúðaverð á höfuðborgarsvæðinu hafi hækkað um

tæp 40 prósent í júlí miðað við
sama tíma í fyrra samkvæmt
vísitölu íbúðaverðs hjá Fasteignamati ríkisins. Byggingakostnaður hafi hins vegar aukist
um aðeins 3,7 prósent á sama
tímabili samkvæmt byggingavísitölu Hagstofunnar. „Hagur
byggingaraðila
hefur
því
vænkast umtalsvert á stuttum
tíma og leiðir til vaxandi framboðs á markaðinum,“ segir í
Morgunkornum.

Í Morgunkornum greiningardeildar Íslandsbanka
segir að mikil hækkun íbúðaverðs valdi því að afar
hagstætt sé að byggja íbúðir um þessar mundir og
hvetji það til aukins framboðs á markaðinum.
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FYRIRTÆKI

FÓLK Á FERLI

ÞORVALDUR I. BIRGISSON hefur verið
ráðinn sölustjóri á fyrirtækjasviði Sjóvá
en Þorvaldur hóf
störf hjá félaginu í
maí síðastliðinn.
Hann starfaði áður
sem rekstrarstjóri
neytendasviðs hjá
Skeljungi en þar á
undan hjá Ruko AS í
Danmörku. Þorvaldur lauk mastersprófi
(M.Sc) frá Viðskiptaháskólanum í Kaupmannahöfn (CBS) árið 2002.

Gæti keypt mér tíu Boss-jakkaföt
Helgi Vilhjálmsson er eigandi sælgætisgerðarinnar Góu auk þess að fara með
umboð fyrir Kentucky Fried Chicken á Íslandi. Helgi hefur rekið Góu frá árinu
1968 og farið frá því að framleiða karamellur í kjallaranum heima hjá sér í að
reka sex þúsund fermetra sælgætisverksmiðju. Jón Skaftason ræddi við Helga
yfir rjúkandi kaffibolla og Æðibitum.
„Ég byrjaði árið 1968 að fram- ekkert lát virðist vera á velleiða karamellur í kjallaranum gengninni. „Í dag er sælgætið frá
heima hjá mér. Það var nú bara okkur inni á öllum heimilum,
hugsað sem smá aukavinna til að nema þeirra sem er illa við mig,“
drýgja tekjurnar, en vatt síðan segir Helgi hlæjandi.
Helgi segir miklu muna að
upp á sig. Ég fór svo að framleiða
Hraun og Æðibita, sem allir vera í eigin húsnæði. Í upphafi
þekkja og lifa enn góðu lífi,“ hafi Góa hrökklast úr einu leigusegir Helgi Vilhjálmsson, eigandi húsnæðinu í annað: „Við keyptum svo loksins hús í Hafnarfirðsælgætisgerðarinnar Góu.
Það er óhætt að segja að Góa inum og vorum þar í tuttugu ár
hafi vart litið um öxl síðan Helgi þangað til við fluttum hingað í
byrjaði í karamellunum. Fyrir- Garðahraunið. Það er algerlega
nauðsynlegt að vera í
tækið flutti nýlega í
eigin húsnæði.“
sex þúsund ferSælgætisgerðin Góa
Góa keypti
metra
húsStofnuð 1968 af Helga Vilhjálmssyni
árið 1992 aknæði
við
Fjöldi starfsmanna: Um fjörutíu
ureyrsku sælGarðahraun,
Höfustöðvar: Garðahrauni 2, Garðabæ
gætisverká
mótum
smiðjuna Lindu
Garðabæjar og
og stuttu síðar
Hafnarfjarðar, og
lakkrísgerðina Drift: „Með
samrunanum hófst nýtt ævintýri.
Þegar við keyptum Lindu var
þetta eiginlega spurning um tvö
lítil fyrirtæki sem þurftu að komast á sama gólf. Með kaupunum á
Drift varð gamla húsnæðið ekki
nægilega stórt og því fluttum við
hingað í Garðahraunið.“
Hjá Góu vinna í dag um fjörutíu manns. Helgi segist þó eiga
erfitt með að henda reiður á
fjöldanum enda telji hann allt
með puttunum: „Ég er ekki með
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Helgi er forstjóri af gamla skólanum, í vinnunni klæðist hann
verkamannagalla í stað jakkafata,
hins hefðbundna forstjóraklæðnaðar: „Ég gæti svo sem alveg farið út í búð og keypt mér tíu Bossjakkaföt. Ég myndi bara aldrei
klæðast þeim, þau yrðu sennilega
orðinn allt of lítil á mig þegar mér
loksins dytti í hug að fara í þau.“

„Ég er ekki með nægilega marga putta til að telja allt
fólkið sem vinnur hérna. Því virðist þó alltaf fjölga er
nær dregur mánaðamótum og útborgunardegi.“
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ATVINNULEYSIÐ KEPPINAUTUR

Það er greinilegt að Helga er
mikið í mun að vera bara einn af
hópnum: „Ég hef aldrei verið
hrifinn af titlum og slíku prjáli.
Þeir hafa aldrei og munu aldrei
gefa manni neitt. Ég vil frekar
vera kallaður Helgi í Góu en forstjóri eða eitthvað slíkt.“
Á Íslandi eru í dag sex þúsund
manns án atvinnu. Helgi hefur
sterkar skoðanir á því, eins og
svo mörgu öðru: „Það fer hreinlega um mann að fletta dagblöðunum og sjá allar atvinnuauglýsingarnar, svo eru þúsundir
manna atvinnulausar. Þetta
stenst ekki skoðun“
Hann segir að skuldinni megi
að miklu leyti skella á verkalýðsfélögin, sem fái allt of mikla
meðgjöf frá ríkinu: „Í síðustu
kjarasamningum varð mest
hækkun á atvinnuleysisbótunum.
Það er svo komið að aðalkeppinautur okkar atvinnurekenda um
starfsfólk er atvinnuleysið.“
Helgi heldur áfram: „Ég sé
ekkert að því að öryrkjar og
annað fólk sem á við vanda að
stríða fái bætur en þegar fólk í
blóma lífsins vill heldur stimpla
sig inn einu sinni í mánuði, og fá
fyrir það fín laun, finnst mér nóg

komið. Ég er með eina 89 ára í
vinnu hjá mér, líklega elsta
starfsmann í heimi, og ekki
kvartar hún. Hún skilar sínu og
vel það, rífur meira að segja
kjaft.“
„HEFÐI KEYPT MÉR KADILJÁK“

Helgi vill ekki gefa upp nákvæmar tölur úr rekstri Góu, segist
hreinlega ekki vera með þess
konar hluti á hreinu: „Ég hef
aldrei spáð í tölur, til þess eru
endurskoðendur. Ætli veltan sé
ekki einn til tveir milljarðar, ég
er bara ekki með síðustu tölur á
takteinum.“
Hann segir það þó vilja
brenna við að menn forgangsraði
vitlaust: „Það vill oft gleymast að
það er það sem eftir stendur sem
skiptir máli, hvað afgangurinn er
góður eftir öll þessi ár.“
Framtíðin er björt að mati
Helga. Hann segir gríðarlegar
breytingar hafa orðið á þjóðfélaginu frá því hann ólst upp og
flest til batnaðar: „Þegar ég var
ungur fengu nokkrir útvaldir lán,
nú getur ungt fólk fengið
splunkunýjan bíl fyrir sextán
þúsund krónur á mánuði. Hefði
þetta verið hægt þegar ég var
ungur hefði ég líklega unnið tíu
tíma í næturvinnu og keypt mér
Kadilják í stað þess að vera sífellt að púkka upp á einhverjar
druslur.“
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HELGI VILHJÁLMSSON Í GÓU Helgi segir Ísland hálfgerða Paradísareyju, fólk hafi allt til alls og geti jafnvel keypt sér nýjan bíl fyrir sextán
þúsund krónur á mánuði: „Hefði þetta verið hægt þegar ég var ungur hefði ég líklega unnið tíu tíma í næturvinnu og keypt mér Kadilják í
stað þess að vera sífellt að púkka upp á einhverjar druslur.“
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FÓLK Á FERLI

RAKEL SVEINSDÓTTIR hefur verið ráðin
framkvæmdastjóri Fjölmiðlavaktarinnar,
systurfélags Lánstrausts. Rakel starfaði lengi sem sölustjóri Morgunblaðsins og síðar auglýsingastjóri Norðurljósa. Rakel var
framkvæmdastjóri
Leikfélags Íslands
og síðar framkvæmdastjóri Lotus Hljóðsetningar. Starfsemi Fjölmiðlavaktarinnar hefur tekið stakkaskiptum á síðustu
mánuðum með tilkomu nýs vaktakerfis
sem hannað var fyrir fyrirtækið. Með
þessu nýja kerfi mun Fjölmiðlavaktin
bjóða upp á mun öflugri þjónustu en
áður, meðal annars klæðskerasniðna
vaktþjónustu fyrir stjórnendur og aðra
sem nýta sér vaktþjónustu til útsendingar í tölvupóstum. Fjölmiðlavaktin var
stofnuð af Miðlun hf. árið 1980 en keypt
af IMG árið 2000. Á síðasta ári keypti
móðurfélag Lánstrausts og Fjölmiðlavaktarinnar, CreditInfo Group hf., Fjölmiðlavaktina af IMG, en CreditInfo
Group hf. er íslenskt-alþjóðlegt fyrirtæki
með starfstöðvar í 24 löndum. Rakel
nam framleiðslustjórnun fyrir sjónvarp í
Columbia College árið 1991 til 1992 en
Viðskipta- og rekstrarfræði í EHÍ 1998 til
2000.
B E S TA R Á Ð I Ð

Fyrsti
samningurinn,
ekki sá síðasti
„Besta ráðið fékk ég frá afa
mínum og nafna, Kristni Kolbeini Albertssyni, stofnanda
Myllunnar. Hann sagði að
maður ætti alltaf að hugsa
þannig að maður væri að gera
sinn fyrsta samning en ekki
þann síðasta, þannig að maður
ætti afturkvæmt að samningaborðinu,“ segir Kristinn Vilbergsson, forstjóri Pennans.
Kristinn segist alltaf hafa
litið upp til afa síns: „Ég
spurði hann einhverju sinni
ráða og þá laumaði hann þessu
að mér. Mér fannst hann afskaplega merkilegur maður og
hann var mikill frumkvöðull í
sínu starfi.“
Ráðið hefur nýst Kristni vel
að eigin sögn, hann hefur í það
minnsta ekki þurft að slíta
samskiptum við neinn viðskiptafélaga sinna: „Þetta á
við um alla samninga sem
gerðir
eru,
ekki
bara
samninga um kaup og sölur.
Ég hef reynt að fylgja þessu
og hef hingað til alltaf átt
afturkvæmt að samningaborðinu.“ - jsk

Framkvæmdastjóri
Stjórn KEA svf. ós
óskar eftir a› rá›a
framkvæmdastjór
framkvæmdastjóra.

Kaupfélag Eyfir›inga er ein stærsta fjöldahreyfing landsins, me› um 7800 félagsmenn og hefur ﬂann megin tilgang a› vinna
a› hagsmunum félagsmanna sinna og efla
búsetu á starfssvæ›i sínu. Kaupfélag
Eyfir›inga hefur ekki me› höndum atvinnurekstur í eiginlegum skilningi, en stofnar og
rekur hlutafélög og fyrirtæki sem ‡mist eru
a› fullu í eigu KEA e›a í sameign me›
ö›rum a›ilum.
Félagi› rekur einnig menningar- og vi›urkenningarsjó› sem sty›ur bæ›i fjölﬂætt
verkefni einstaklinga og félagasamtaka.
Félagi› er einnig stór a›ili a› Vaxtarsamningi
Eyjafjar›ar og langtímaverkefnum á bor›
vi› ger› Va›lahei›arganga og fleira.
Nánar um starfsemi Kaupfélags Eyfir›inga
svf. á heimasí›u félagsins www.kea.is

KRISTINN VILBERGSSON, FORSTJÓRI
PENNANS Besta ráðið fékk Kristinn frá afa
sínum og nafna: „Mér fannst hann afskaplega merkilegur maður og hann var mikill
frumkvöðull í sínu starfi.“

Starfssvi›
Öll almenn framkvæmdastjórn og
yfirumsjón me› öllum verkefnum
félagsins samkvæmt samﬂykktum
og starfsreglum ﬂess.
Ábyrg› á fjárrei›um, fjárvörslu og
ávöxtun fjármuna félagsins og
yfirstjórn einstakra svi›a.
Vera formælandi félagsins út á vi›
og gæta hagsmuna ﬂess í hvívetna.
Hafa frumkvæ›i a› stefnumótun,
ﬂróun og skipulagi félagsins.
Leggja upp og undirbúa verkefni
stjórnar, umfjöllun og úrvinnslu.
Framkvæmdastjóri er stjórnarforma›ur Hildings og Framtakssjó›sins.

Hæfniskröfur
Háskólamenntun er æskileg.
Áhersla er lög› á umsækjandi hafi
umtalsver›an styrkleika sem lei›togi
og sem talsma›ur og formælandi
félagsins. Eigi au›velt me› a› leggja
upp mál og greina, hafi jafnframt
gó›a ﬂekkingu og tengingu vi› fyrirtækjaumhverfi›.
Reynsla af stjórnunarstörfum og/e›a
haldgó› ﬂekking á fjárfestingum í
atvinnulífi er mikilvæg.
Me› allar umsóknir ver›ur fari› sem
trúna›armál.

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is fyrir 27. ágúst nk.
Númer starfs er 4753.
Uppl‡singar veita ﬁórir ﬁorvar›arson og Baldur Jónsson.
Netföng: thorir@hagvangur.is og baldur@hagvangur.is.

- vi› rá›um
Skógarhlí› 12 • 105 Reykjavík • Sími 520 4700 • Bréfasími 520 4701 • www.hagvangur.is
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Vísbending
um ójafnvægi
Árið 2004 nam viðskiptahallinn
við útlönd tæpum sjötíu milljörðum króna eða um átta prósentum
af landsframleiðslu. Arnór Sighvatsson, aðalhagfræðingur
Seðlabanka Íslands, segir að það
stefni í methalla í ár.

bankinn spáði þá. Meginástæðan er gríðarlega hraður vöxtur
innflutnings neyslu- og fjárfestingarvöru.

Hefur alltaf verið halli á viðskiptum Íslendinga við útlönd
síðastliðna áratugi?
Nei, árin 1993,
1994, 1995 og 2002
T Ö LV U P Ó S T U R I N N
var t.d. afgangur,
einnig nokkrum
sinnum á 7., 8. og
9. áratugnum. Oftaðalhagfræðings
ast hefur þó verið
töluverður halli.
Seðlabanka Íslands

Af hverju myndast viðskiptahalli
við útlönd?
Halli getur
myndast af ýmsum ástæðum. Almennt gildir að
ef vöxtur innlendrar eftirspurnar er hraður miðað við
vöxt erlendrar
eftirspurnar og
útflutnings
myndast halli á
viðskiptum við
útlönd. Hvaða
ástæður liggja
þar að baki er
hins vegar afar
breytilegt. Í tilfelli Íslands nú
leggjast á eitt,
fjárfestingarbylgja og kerfisbreytingar á
fjármálamarkaði
sem hafa magnað einkaneyslu
og fjárfestingu og þar af leiðandi innflutning neyslu- og
fjárfestingarvöru. Einnig getur
viðskiptahalli myndast vegna
samdráttar í útflutningi (t.d.
vegna aflabrests) eða skyndilegra breytinga á viðskiptakjörum þjóðarbúsins. Það sem af er
þessu ári skiptir mikill innflutningur neysluvöru, einkum
af varanlegu tagi, mestu máli.

Til Arnórs
Sighvatssonar

Stefnir í að viðskiptahallinn
verði mikill í ár?
Það stefnir í methalla á þessu
ári. Seðlabankinn spáði í júní að
viðskiptahallinn næmi 12
prósentum af landsframleiðslu
í ár, en nú er útlit fyrir að hallinn verði töluvert meiri en

Er viðskiptahalli
eitthvað sem við
verðum að hafa
áhyggjur af?
Viðskiptahalli sem
nemur meira en
2-3 prósentum af
landsframleiðslu
er ekki líklegur til
að geta staðist til
lengdar og halli
sem mælist í
tveggja stafa tölu
alls ekki. Svo mikill halli er skýr
vísbending um
umtalsvert ójafnvægi í þjóðarbúskapnum, sem til lengdar
mun krefjast aðlögunar, annað
hvort í formi minni hagvaxtar
eða lægra gengis (sem dregur
úr innflutningi og örvar útflutning), en oftast hvort tveggja. Í
mörgum tilfellum hefur slík aðlögun leitt til verulegs samdráttar landsframleiðslu. Ef
mikil og arðbær fjárfesting er
meginrót mikils viðskiptahalla
eru meiri líkur á að aðlögunin
verði án verulegs samdráttar,
þar sem jafnvægi kemst á með
auknum útflutningi.
Hver greiðir viðskiptahallann?
Fólkið og fyrirtækin í landinu,
þegar skuldirnar sem verða til
á hallatímabilum eru greiddar
til baka.

Viðskiptahallinn í hámarki
Allt stefnir í að viðskiptahallinn í ár
verði sá mesti í sögu lýðveldisins Ísland. Sérfræðingar segja ástæðu til
að fylgjast með þróun mála en ekki
tilefni til að örvænta. Björgvin Guðmundsson segir gengisþróun krónunnar skipta miklu í því samhengi.
„Já, það er ástæða til að hafa áhyggjur. Rannsóknir
benda til þess að mikill viðskiptahalli sé vísbending
um að efnahagslegir erfiðleikar kunni að vera fram
undan,“ segir Ingólfur Bender, forstöðumaður
greiningardeildar Íslandsbanka, aðspurður um
hvort mikill viðskiptahalli hér á landi sé áhyggjuefni. Sú staða sem sé komin upp eigi að minnsta
kosti að fá menn til þess að velta stöðu efnahagsmála fyrir sér og bregðast við.
Ingólfur segir viðskiptahallann að stórum hluta
til kominn vegna stóriðjuframkvæmda sem nú
standa yfir. Í sama streng taka Ásgeir Jónsson hjá
greiningardeild KB banka og Lúðvík Elíasson hjá
greiningardeild Landsbankans.
Ásgeir bendir á að viðskiptahallinn í ár sé í eðli
sínu mjög svipaður og hann var árið 2000 og megi
rekja bæði til neyslu og fjárfestinga. Til dæmis var
slegið met í innflutningi á bifreiðum bæði þá og nú.
„Hallinn virðist þó ætla að verða nokkuð meiri nú
en árið 2000 eða um þrettán prósent í ár en var um
tíu prósent árið 2000. Það sem er þó öðruvísi við
hallann nú er að stóriðjuframkvæmdir hafa lagt
drjúgum til hans auk mikils vaxtar í íbúðarbyggingum. Erfitt er að segja nákvæmlega hversu stóran
hluta viðskiptaahallans er að rekja til stóriðjuframkvæmda en líklegast er það um 25 til 30 prósent,“
segir hann.

LÚÐVÍK ELÍASSON Arðsamt að sækja lánsfé til útlána.

ÁSGEIR JÓNSSON Viðskiptahallinn meiri nú en 2000.

SÆKJA LÁNSFÉ TIL ÚTLANDA

Lúðvík bendir líka á að kaupmáttur er meiri nú og
aðgengi að lánsfé betra. Auk þess séu þáttatekjur
farnar að vega töluvert þyngra í viðskiptajöfnuði
en áður. Mikill vaxtamunur gerir það arðsamt að
sækja lánsfé til útlána og endurlána hér á landi. Í
því felist vissulega áhætta vegna þess að gengið er
töluvert hærra nú en svarar til jafnvægis í hagkerfinu.
Ingólfur Bender segir að sá hluti viðskiptahallans sem er til kominn vegna stóriðjuframkvæmda
muni af sjálfu sér hverfa þegar þeim lýkur án teljandi erfiðleika. Hins vegar beri að hafa áhyggjur af INGÓLFUR BENDER Vísbending um efnahagslega erfiðleika.
því að heimilin séu að taka út aukinn kaupmátt fyrir
fram og það skýri um helming af aukningu viðLúðvík telur að minni innflutningur vegna einkaskiptahallans. „Hann mun að okkar
neyslu muni haldast í hendur við gengmati kalla á leiðréttingu í formi gengisislækkun þegar frá líður. „Ég geri þó
MÁLIÐ ER
lækkunar krónunnar og marka þannig
ekki ráð fyrir að gengislækkunin verði
endann á þessu hagvaxtarskeiði, sem
jafn skörp og 2001 og samdráttur viðvið eru nú á. Við teljum svo sem ekki
skiptahallans vegna þess að sama skapi
vera stórvægilega hættu í þessu en að
hægari. Lægra gengi mun síðan leiða
lækkun á gengi krónunnar um fimmttil meiri útflutnings og til viðbótar mun
ung gæti vel verið inni í myndinni og þá frá núver- stóriðjan skila einhverjum útflutningstekjum síðar
andi gildi.“
meir. Allt þetta leiðir til þess að viðskiptahallinn
mun minnka,“ segir hann.

Mikill
viðskiptahalli

DREGUR ÚR HALLANUM

Ásgeir segir aðspurður líklegt að heldur dragi úr
viðskiptahallanum á næsta ári vegna minni innflutnings. „Leggst þar þrennt til. Líklegt er að
heldur dragi úr neyslu eftir því sem líður á næsta
vetur þegar núverandi hagsveifla tekur að hníga.
Markaður með bíla virðist vera mettaður og líklegt
að heldur dragi úr innflutningi þeirra á næsta ári.
Enn fremur er líklegt að íbúðabyggingar hafi nú
náð hámarki og heldur dragi úr næstu misserum og
loks munu stóriðjuframkvæmdirnar ná hámarki í
ár og á næsta ári.“

HVAÐ ER
V I Ð S K I P TA J Ö F N U Ð U R ?

•

Viðskiptajöfnuður er samtala vöruskiptajafnaðar, þjónustujafnaðar og
jafnaðar þáttatekna gagnvart útlöndum.

•

Vöruskiptajöfnuður sýnir mismuninn
á verðmæti útflutnings og innflutnings á vörum. Ef innflutningur er
meiri en útflutningur er talað um
vöruskiptahalla.
Þjónustujöfnuður sýnir mismuninn á
verðmæti útflutnings og innflutnings
á þjónustu, til dæmis vegna ferðamanna, samgangna, trygginga.

•

•

Jöfnuður þáttatekna sýnir vaxtagreiðslur til og frá útlöndum og
launagreiðslur frá útlöndum til Íslendinga sem tímabundið starfa erlendis að frádregnum hliðstæðum
greiðslum til útlendinga sem hér
starfa.

MARGT HEFUR ÁHRIF

Ingólfur bendir á að mjög margt hefur áhrif á
stærð viðskiptahallans, svo sem afli, fiskverð, olíuverð, innlendir og erlendir vextir og gengi krónunnar. „Með því að spá fyrir um þessa þætti má oft
komast glettilega nálægt því að spá fyrir um viðskiptahallann með ásættanlegri vissu. Það verður
samt að viðurkennast að margir af þeim þáttum,
sem hafa áhrif á viðskiptahallann, eru þættir sem
ekki er hægt að sjá fyrir. Spánum verður því ávallt
að taka með þeim fyrirvara.“

V I Ð S K I P TA H A L L I 1 9 9 5 - 2 0 0 5
SEM HLUTFALL AF LANDSFRAMLEIÐSLU
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1%
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-2%
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-7%
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-5%
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NÍU ÍSLENSKIR SJÓNVARPSÞÆTTIR!
Á SIRKUS Í VETUR VERÐA NÍU INNLENDIR ÞÆTTIR - FLEIRI EN Á NOKKURRI ANNARRI STÖÐ!
ÞEIR ERU: KVÖLDÞÁTTURINN, VEGGFÓÐUR, IDOL EXTRA, SIRKUS RVK, SJÁÐU, ÍSLENSKI LISTINN,
SÚPERSPORT OG GAME TV. NÍUNDI ÞÁTTURINN ER ALGJÖRT LEYNDÓ, MYNDAÐUR AÐ MESTU
ERLENDIS OG VERÐUR KYNNTUR Í NÆSTA MÁNUÐI. 2E83?@A 91 .

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

BANKAHÓLFIÐ

Gefur frá sér tíu
milljónir dala
Miðherjatröllið Shaquille O’Neal
hjá Miami Heat í bandarísku
NBA-körfuknattleiksdeildinni
hefur gert fimm ára samning
fyrir eitt hundrað milljónir dala
(um 6,5 milljarða). Shaq spilar
því fyrir Heat þar til hann er
orðinn 38 ára gamall.
Hann átti að fá 30 milljónir
dala fyrir næsta keppnistímabil
en ákvað að binda sig til lengri
tíma með því að þiggja nýjan
samning og fær því aðeins tuttugu milljónir dala á næsta leikári. Þetta er ekki til marks um
slæma samningatækni hins
tröllvaxna miðherja heldur frekar dæmi um vilja hans að hjálpa
liði sínu að fá nýja leikmenn.
Miami er talið mjög líklegt til að
hreppa NBA-titilinn á næsta ári.
Samningurinn er forvitnilegur fyrir þær sakir að Shaq höfðu
verið boðnar 125 milljónir dala
til jafn langs tíma. Shaq bauð á
móti 100 milljónir.

Næstu skref
bankanna

Á markaðnum bíða menn
spenntir eftir næstu útrásarhreyfingum bankanna. Breska
fjármálafyrirtækið
Collins
Stewart var í umræðu breskra
blaða vegna hugsanlegrar yfirtöku. Landsbankinn er talinn
áhugasamur og herma fregnir
að Halldór J. Kristjánsson hafi
varla sést hér á landi að undanförnu. KB banki hefur einnig
verið nefndur til sögunnar, en
talið er að bankinn hafi í nógu að
snúast í bili í London með því að
tvinna rekstur Singer and Friedlander inn í reksturinn. Collins
Stewart er verðbréfafyrirtæki,
en margir eru á því að Landsbankinn muni frekar ráðast í
kaup á lánabanka sem myndi
styrkja bankann varðandi lánshæfismat. Þá eru uppi raddir um
að Landsbankinn hyggi á frekari
framrás í Carnegie.

223

Hagnaður Kögunar eftir skatta fyrstu sex mánuði ársins var 223 milljónir króna.

Nei

Já

13

Aukning veltu í dagvöru nam 13 prósentum hér á
landi í maí miðað við árið 2004.

9,26

Gengi Finnair var 9,26 evrur á hlut
og hefur ekki verið hærra síðan árið
1998.

Nei

Freeway
Frá 9-18 kg. (eða frá u.þ.b. 9 mánaða til 3-4
ára.) - Ólar stólsins eru stillanlegar eftir stærð
barnsins. Stólinn er hægt að festa með 2ja eða
3ja punkta belti, helst skal nota 3ja punkta.

Hiliner
Britax seta með háu baki. - Ætlaður börnum
frá 15-36 kílóa eða 4 - 11 ára. Upphækkaða
bakið er með sérstökum hliðarstuðningi.

NÝTT

Setjum barnið
okkar alltaf
í besta sætið

TRIO
Hérna er nýjung frá Britax, stólinn má nota á
þrjá vegu: Sem hefðbundinn barnabílstól, fyrir
stærri krakka en þá eru belti bílsins notuð og
í þriðja lagi sem setu fyrir enn stærri börn.

Duo plus.
Frá 9-18 kíló eða 4-9 ára.
ISOFIX er nýr staðall fyrir barnabílstóla og eru
festingar þeirra samrýmdar í allflestar bíltegundir
sem framleiddar eru í dag. Festingin er beint í
grind bílsins. (sjá mynd)

er leiðandi í þróun bílstóla í
heiminum í dag, margir bílframleiðendur
leita til Britax þegar kemur að hönnun
öryggismála yngstu farþeganna
First Class
Frá 0-18 kíló eða frá fæðingu að 4ra ára aldri.
Hægt er að nota bæði fram og bakvísandi.
Mjög góður stóll fyrir barn sem er að stækka
upp úr ungbarnabílstól.

hefur hlotið fjölmargar
viðurkenningar fyrir þróun barnabílstóla
Nei

Já

Ranger
Britax seta með baki. - Ætlaður börnum
frá 15 - 36 kíló eða 4-11 ára.

Nei

KB bankamenn hafa staðið sig
vel í bankakaupum, en áherslan
á næstunni verður að selja
banka. Ekki banka í heilu lagi,
heldur mun forstjóri Kaupþingsbanka verða á fleygiferð í september að kynna bankann erlendum fjárfestum á svokölluðu
„roadshowi“. Verðmæti Kaupþingsbanka á markaði nálgast
nú 400 milljarða, sem er hálf
landsframleiðsla, og slík fyrirferð segir til sín á ekki stærri
markaði. Það skiptir því bankann miklu að fá sterka erlenda
fjárfesta í hluthafahópinn. Slíkar kynningar hafa oft tekist vel.
Varanlegastur hefur árangurinn
orðið af slíku starfi Össurar, en
sem dæmi um önnur velheppnuð
„roadshow“ má nefna Oz og
DeCode.

Eclipse Si
Frá 9-18 kíló eða frá 9 mánaða til 4ra ára.
Ávallt skal passa að ólar séu rétt yfir
axlarhæð barnsins. Stóllinn er festur með
bæði 2ja og 3ja punkta belti.

Rock a Tot
Stóllinn er ætlaður börnum u.þ.b. 13 kílóum
eða 9-13 mánaða. Stóllinn er hannaður til að
setja ofan á kerru.

Samkvæmt
endurskoðuðum
staðli

1988/TAKTIK 08.05.

On the road
Baby Sure
Frá fæðingu til allt að 13 kg.
Snýr ávallt baki í akstursstefnu. Stólinn má aldrei
setja í framsæti með öryggisloftpúða.

Cosy Tot
Frá fæðingu allt að 13 kíló. Stóllinn snýr ávallt
baki í akstursstefnu. Stólinn má aldrei setja í
framsæti með öryggisloftpúða.

Mother
&Baby
GOLD

ECE R44/03

Award for
Ecxeilence

Prófað og
vottað

Reynslumesti stóllinn
á götunni í dag!

Bíldshöfða 9 • 110 Reykjavík • Sími: 535 9000 • Fax: 535 9090 • www.bilanaust.is

Við færum þér fjármálaheiminn

Nú býðst þér að eiga milliliðalaus verðbréfaviðskipti með E*TRADE í gegnum
netið á stærsta verðbréfamarkaði heims, Wall Street í Bandaríkjunum, og á
mörkuðum í Svíþjóð, Finnlandi og Danmörku.
Kynntu þér málið á www.landsbanki.is

410 4000 | www.landsbanki.is
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Til sölu er Hafrós KE-2 (1294). Smíðaður árið 1973, Mál: 10,9 brl. Ml. 11,7m
Ford mermaid vél skráð 115 hestöfl eða
85kW. árgerð 1989. Allt fylgifé bátsins
fylgir s.s. þrjár Dng færavindur og öll
fiskleitar og siglingatæki fylgja. Selst án
aflaheimilda. Skipamiðlunin ehf, Bátar
& Kvóti, Sími 5-888-111. www.skipasala.com Síðumúli 33.

Líkamsræktarkort fyrir 1.
september.
Það borgar sig.
Mecca-Spa, Nýbílavegi.
Mecca-Spa, Hótel Sögu.

Comet iðnaðarryksugur

tvær gerðir, verð frá kr. 12.608 m/vsk.
Vélaborg ehf., Krókhálsi 5F,110 Rvk, 414
8600, Njarðarnesi 2, 603 Ak, 464 8600.

Kynntu þér sjónvarp yfir
ADSL hjá Hringiðunni.
Sími 525 2400.

Kauptu notaðan bíl hjá
Brimborg
Allt á að seljast.
Enn meiri verðlækkun,
komdu strax.
Brimborg, notaðir bílar.

Vélar og verkfæri

Flísaútsala.
Álfaborg.

Allt fyrir kaffistofuna.
Kerfi 564-1400

Framlengingarspeglar,
Víkurvagnar.

Útsala,
Valhúsgögn, Ármúla

Kauptu notaðan bíl hjá
Brimborg.
Allt á að seljast.
Enn meiri verðlækkun
Komdu núna í Brimborg.

Hitapottar.
Normex.

Flísa-útsala.
Egill Árnason, Ármúla.

Ársalir Fasteignamiðlun,
www.arsalir.is

Parket-útsala.
Harðviðarval.

Parket-útsala.
Egill Árnason, Ármúla.

Íslenski bónuspotturinn
stefnir í 19 milljónir.
Víkingalottó.

Ársalir Fasteignamiðlun,
533-4200.

Flug
Flugskóli Reykjavíkur

Útleiga eins- og fjölhreyfla flugvéla með
og án flugmanna. Einkaflugmannspakki
kr. 695.000. Uppl. í síma 562 2100 &
696 8447 info@flugskoli.com

Hjólbarðar

Útsala. 30% afsláttur af stórum skóm.
Dömustærðir 42-44, herrastærðir 4750 Ásta skósali. Súðarvogi 7. Opið
þriðjud. miðvikud. og fimmtud. 13-18
Partar VTS S. 421-8090. Subaru Impresa 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 MMC,
Bens, VW, Musso, Skoda og fl. Opið
mán-föst 9-18.

Axenta 1100 þvottavélar fyrir vélahluti á
tilboði í ágúst Öflugar vélar á góðu
verði, tilvalið á verkstæðið til þvotta á
vélahlutum. Jákó/Ísaco Auðbrekka 23
Kóp S. 564 1819 og 565 7744.

Vélbúnaður og bodyhlutir í VW Golf,
Polo og Yaris ‘98 og yngri. Einnig Airbag. 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.
Partaland, Stórhöfða 18, s. 567 4100.
Varahlutir í Pajero og Lancer ‘89-’00,
Trooper ‘98-’03, Terrano II ‘00 o.fl. teg.

bilapartar.is

Til bygginga
Til sölu vínglasahengi f/bar, 12 borð,
hitaborð, forréttakælir, steikingarhella,
áleggssneiðari, crépespanna og 2 akkeri. Selst allt fyrir 350.000 kr. eða hæsta
tilboð. Fyrirspurnir berist í síma 554
6064, 895 9497 & 690 3110.

Fallegt gegnheilt furueldhúsborð með 4
stólum á 12.000. 160 l. fiskabúr, ný
dæla, flott ljós á 40.000. Uppl. í s. 693
6619.

Vantar 2.0L vél og framstuðara í Nissan
Primera árg. ‘97. Upplýsingar í s. 891
7394.

Tempur rúm stillanlegt með nuddi og
öllu, kostar nýtt 500 þús., selst á 350
þús., með ábyrgðarskírteini. Sófi 3+2, 6
mánaða á 90 þús., o.fl. Uppl. í síma 869
4570.

Partar Kaplahrauni 11, s. 565 3323.
Varahlutir í bíla þ.á m. Ford, Opel,
Suzuki, Mazda, VW, Daewoo. Kaupum
bíla til niðurrifs.
Hyundai Coupe turbó ‘93, tjónaður á
30 þ. Primera ‘92, dísel á 30 þ. Einnig
mikið af dekkjum á 1 þ. stk, S. 896
8568.

Viðgerðir
Ef pústið pípir og bremsurnar braka,
hættu að aka og láttu okkur laga. Kvikkþjónustan, Sóltúni 3, s. 562 1075.
KK Bílaverkstæði Skemmuvegi 22
Kópavogi, bremsuviðgerðir. Almennar
viðgerðir fyrir fólksbíla og jeppa, s. 861
3790 & 555 3755.

Jeppakerrur,
Víkurvagnar.
20% afsláttur fyrir e-korthafa af öllum vörum í
Topshop og Dorothy Perkins fimmtudaginn 25.
ágúst.
www.ekort.is

Danskt antiksett frá 18. öld til sölu. Tveir
skenkar og borðstofuborð ásamt 6 stólum. Verð 120.000 kr. Upplýsingar í síma
895 6955.

Bílapartar, erum flutt í Grænumýri 3
Mosfellsbæ, s. 587 7659. Erum eingöngu með Toyota. Kaupum Toyotabíla. Opið virka daga frá 10-18.

Til sölu töff leðursófasett með tveimur
stólum. Queen size rúm á sama stað.
Sími 869 5910.
Til sölu heilleg sumardekk, 195/50 R15 á álfelgum. V. 10 þ. Pioneer DEH2300 geislaspilari í bíl, 50Wx4, v. 15 þ.
S. 848 1941.

Gefins
Stór fataskápur til sölu. Selst ódýrt.
Uppl. í s. 565 2372.

Dráttarbeisli,
Víkurvagnar.

Til sölu
Dokabreiðfjörðsmót
1.000 stk. mótasetur, steypuvíbrator og kerra. Stærð 3x1.30 m.
Uppl. í s. 897 1309.
Óska eftir vinnuskúr í góðu ásigkomulagi. Uppl. í síma 897 2626.

Verslun

Varahlutir

Heimilistæki

100% Verðvernd!!!!

Venus erotic store. Vorum að fá nýjar 10
og 12 tíma 2ja diska DVD, verð 3.990.
Allar spólur 1990. 3 á 5.000. Venus
Freyjugötu 1 sími 552 2525. www.venus6.is. Sendum í póskröfu um land allt.

Hreingerningar

Orkuboltastelpurnar. Alþrif og hreingerningar. Kvöld- og helgarvinna. S. 663
7366.

Tónlist

Bílapartasalan Ás

Skútahraun 15B, s. 565 2600. Honda,
Mazda, MMC, Nissan, VW. Notaðir varahlutir í flestar gerðir bíla, Kaupum bíla
til niðurrifs.

Þrír frístandandi sturtuklefar með rennihurðum, 1,95x0,86x,083 blöndunartæki og sturtuhaus fylgir með. Verð 40
þús. stk. Uppl. í síma 661 7755.

Þarftu aðstoð við tölvuna? Viðurkenndur af Microsoft. 10 ára reynsla. S. 898
0690 (Ríkharður). Frá kl 8-23.

Tölvuviðgerðir
frá 1500 kr.

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

Þriðjudaga og miðvikudaga frítt inn og drykkur í
boði hússins.
Óðal.

Tökum garðinn í gegn!
Helluleggjum, sláum gras, þökuleggjum, klippum/fellum tré,
hreinsum beð, eitrum tré og túnfífla og margt margt fleira. Gerum
góð tilboð.
Sláttumenn -Garðaþjónusta.
Þórhallur s. 846 0864
Hjörleifur s. 868 2667.
Túnþökur til sölu. Heimkeyrsla í RVK
innifalin. S. 847 5007 grassalan@simnet.is

Garðyrkja
Túnþökur
Túnþökurúllur, túnþökur og holtagróður ávallt fyrirliggjandi
Túnverk ehf. Sími 892 3666
Gylfi Jónsson

Tölvur
Frábær dægrastytting. Hljóðbækur á
fínu verði fást á www.hljodbok.is og í
bókabúðum.

Glæsilegt úrval listmuna,
Gallerí List, Skipholti.

Málarar
Ibiza komið frá 29.900. Frábær rúm.
Snorrabraut 56 & Glerárgötu 34 Akureyri, s. 551 5200 & 461 5300.

Vectra, Astra, Corsa ‘94-’03. Kaupi bíla
til niðurrifs. Sími 553 9900, 845 2996.
Bílhlutir, Drangahrauni 6, S. 555 4940.
Sérhæfum okkur í Volkswagen, Skoda
og Daihatsu. Eigum einnig varahluti í
fleiri tegundir bíla. Kaupum bíla til niðurrifs.

Íslensk list til gjafa,
Gallerí List, Skipholti.

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

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

Ópel partar

Úrval málverka og grafíkmynda,
Gallerí List, Skipholti.

ÞINN MARKHÓPUR?

Sjónvarp

Söngvari óskast í þungarokkshljómsveit, reynsla æskileg. Við erum á aldrinum 26-32ja ára og spilum frumsamiið efni. Uppl. í s. 692 4469 & 898
3110, Árni.

Brúðargjafir,
Gallerí List, Skipholti.

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.

til solu thvottavel Zanussi a 10.000
uppl. i s:867-2779

Til sölu

Glæsilegar útskriftargjafir,
Gallerí List, Skipholti.

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

Einn köttur og einn kettlingur fást gefinst á gott heimili. Uppl. í s. 847 7070.

Óska eftir notaðri sjóðsvél (peningakassa). S: 895-8035

Nýjar vörur.
Xena, Skóbúðin Mjódd.

Eitt símtal – meiri útbreiðsla – lægra verð

Óskast keypt

18” felgur með dekkjum á M. Benz,
passar á E & C body. Verð 90 þús. S. 897
0770.

Kauptu notaðan bíl hjá
Brimborg. Það eru brjáluð
tilboð á notuðum bílum
núna hjá Brimborg.
Allt á að seljast.
Komdu strax í Brimborg.

Barnagæsla
Barnapía óskast. Óskum eftir áreiðanlegri barnapíu til þess að koma og
passa 3 ja og 1/2 árs gamalt barn við
erum í Hlíðunum í Rvk tvisvar í viku
seinnipartin. Upplýsingar í síma 692
0836 Veiga.

Sólpallar/girðingar

Getum bætt við okkur verkefnum. Vanir menn, vönduð vinna. S. 863 7311 &
660 7700.

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

Túnþökusala Oddsteins

Tökum að okkur viðgerðir og málningavinnu. Uppl. í s. 869 3934, Viðhald og
Málning ehf.

Túnþökur til sölu, frí heimkeyrsla.
Steini. S. 663 6666 / 663 7666.
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Meindýraeyðing

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

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

Búslóðaflutningar

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

Tölvur
Þarftu aðstoð við tölvuna? Kem á staðinn og geri við. Viðurkenndur af
Microsoft. 10 ára reynsla. S. 898 0690
(Ríkharður). Milli kl 8-23 alla daga.

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.

A.H.K Flutningar.

Tek að mér flutninga. Get bætt við mig
föstum flutningum fyrir fyrirtæki, er
með stóran bíl sem hefur heilopnum
beggja megin. Sími 869 3046 Arnór.

Bættu Microsoft prófgráðu í ferilskrána.
MCSA námið hefst 12. sept. Rafiðnaðarskólinn. www.raf.is
Lærum heima www.heimanam.is Frábær námskeið allt árið. Tölvufræðslan s.
562 6212.

Kennsla

Herbalife - Shapeworks - NouriFusion.
Upplifðu muninn WWW.ARANGUR.IS
S.587 8687.

Líkamsrækt

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

Hljóðfæri

Tveir 2ja sæta sófar, nýjir, fallegir, lítið
notaðir úr Húsgagnahöllinni. Seljast
saman á 35 þús. Uppl. í s. 694 3901.

Flygill til sölu. Gamall nettur flygill til
sölu, selst ódýrt. Uppl. í síma 699 7741.

Vel með farinn svartur leður hornsófi til
sölu (2+3). Verð 25 þús. Uppl. í s. 694
9493.

Snyrting

Fallegur brúnn gervileður hornsófi, 1
árs á 35 þús. og amerískt borðst.b. + 6
stólar á 45 þús. Uppl. í s. 820 1008.

Flottar neglur!

Húsaviðhald

www.sportvorugerdin.is
Design tískustólinn, verð áður 29.900,
verð nú 14.900 www.rum.is Snorrabraut 56, Rvk. S. 551 5200, Glerárgötu
36, Akureyri 461 5300.

Acryl, gelneglur og viðgerðir. Gott verð.
Supernova Hair & Airbrush Studio.
Uppl. í s. 511 1552.

Heimilistæki
Óskast: Veggofn úr burstuðu stáli & keramikhelluborð, innbyggður íssk. m/sérfrysti f. neðan (165-180cm) & innbyggð
uppþvottav. S. 694 3835.

Spádómar

Nýlegur Indesit (silfurkrómaður) ísskápur, 170cm. Á sama stað Philco þvottavél, AEG þurrkari, sófi, sófaborð og tvöfalt rúm til sölu. S. 8626196.

Fatnaður
Allar viðgerðir, leðurviðgerðir og breytingar. Styttum buxur meðan beðið er.
Saumsprettan v. Ingólfstorg. S. 552
0855.

Alspá 908-6440

Dýrahald

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

Englaljós til þín.

Ertu óhamingjusöm/samur? Tarot lestur og fáðu svör við spurningunum þínum. 908 5050. Lára & Laufey e. kl.
18.00 til kl. 01.00.
Spásíminn 908-5666. Stjörnuspá. Tarot.
Ársspá. Draumráðningar, ást og peningar. Andleg hjálp. Trúnaður.
892 1565 - Húseignaþjónustan - 552
3611. Lekaþéttingar - þakviðg. - múrviðg. -húsakl. - öll málningarvinna - háþrýstiþv. -þakþéttiefni (500% teygjanl.).

Örlagalínan 908 1800 &
595 2001

Miðlar, spámiðlar, tarotlestur, draumráðningar. Fáðu svör við spurningum
þínum.

Eignarviðhald SF
Steypuviðgerðir, lekavandamál,
þakrennuupsetningar, þakásetningar, þak-og gluggamáling. Trésmíðavinna. Tilboð og tímavinna.
Áratugareynsla
og fagmennska. S. 854 7449,
864 7449 og 565 7449

Papillon (Fiðrildahvolpar)

Skemmtanir

Ýmislegt

Til sölu, með ættbók frá HRFÍ. Upplýsingar
um
tegundina
inn
á
www.papillon.is eða í síma 692 7949.

Hundabúr-Hvolpagrindur

Fæðubótarefni

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.

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

Siberian Husky siberianhusky.is

Nudd
Slökunarnudd 3500 kr.

Láttu dekra við þig, þú átt það skilið.
Frábær tilboð á nuddi. Nuddstofan
Hólmaseli 2. Pantanir í s. 587 0077.

Móðuhreinsun glerja &
háþrýstiþvottur!

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

Ökukennsla
Ökukennsla og akstursmat kenni á
Opel Vectra. Sími 898 2833, Marteinn
Guðmundsson.

Námskeið
Ert þú í leit að frelsi?

Tek að mér allt alm. viðhald húsa, s.s.
múrun, málun, trésm., parket & flísalagnir. Föst tilboð eða tímavinna. S. 616
1569.

Byssur

Shamballa 13D gefur þér frelsi til að
vera þú sjálf! www.geocities.com/lillyrokk Skráning í s. 566 7748.

Fagmennska í fyrirrúmi

Byssusmiðja Agnars, sími 891 8113.

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

Fyrir veiðimenn

Stífluþjónusta

Húsgögn
Rafvirkjun

Húsnæði í boði
www.sportvorugerdin.is
Höfum til leigu jörð í Meðallandi Skaftárhrepp fyrir gæsaveiði. Húsnæði getur
fylgt. Uppl. í s. 891 8853 & 897 0214.
Fjarlægum stíflur úr WC, vöskum og fl.
Röramyndavél og viðgerðir á frárennslislögnum. Stífluþjónusta Geirs, s. 697
3933.

Námskeið til pungaprófs, 30 rúmlesta
skipstjórnarréttinda, 7.sep til14 nóv.
Kennsla mán og mið kl. 19 til 23. S. 898
0599 & 588 3092. sigling@mmedia.is.
www.siglingaskolinn.net. Siglingaskólinn.

Ertu að leita að
ekta amerísku rúmi?

Rekkjan, Skipholti 35. Sími 588 1955.

Ódýrir og stórir maðkar til sölu! Silungs
og laxa. Margra ára reynsla. Geymið
auglýsinguna. S. 692 5133.
Ánar, ormar, maðkar. Sprækir og ódýrir
fyrir laxa og silunga. Sími 693 2825.

Til leigu mjög gott ca 90 fm + 25 fm
milliloft atvinnuhusnæði á mjög góðum stað á höfðanum góð og mjög há
innkeyrsluhurð og mikil lofthæð hentar
mjög vel sem lager eða geymsluhúsnæði. Uppls: 699-5801.
3ja herbergja 54 fm íbúð á sv. 101 til
leigu frá 1. sept 2005 til 1. mars 2006.
Uppl. í s. 896 5739 & 865 6703.
3ja herb. íbúð í Breiðholtinu til leigu. V.
90 þús. á mán. Allt innifalið. Laus strax.
Uppl. í s. 846 2109 e. 16.
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SMÁAUGLÝSINGAR
Ertu námsm. af landsbyggðinni á leið til
R.víkur? Vitu búa í hógværu kjallara
herb. gegn hógværri gr.! sem er búið
húsg., interneti, með aðg. að fullb.
eldh., baðherb. og þvottaaðstöðu í
reisulegu einbýli við Sogaveg? Hringdu
þá í s. 892 9888, sjá heimas.
www.mmedia.is/tilleigu

Geymsluhúsnæði

Vantar þig vinnu?
Vegna aukinna umsvifa óskum
við eftir duglegum einstaklingum
til starfa í matvælavinnslu í Mosfellsbæ. Hlutastörf og full vinna í
boði.
Uppl. í s. 897 3236, Ragnar eða
566 6614, Ragnar eða Sigurður.

Til leigu í Mosfellsbæ

Til leigu 2ja herbergja 60fm íbúð í nýlegu fjölbýli við Klapparhlíð. Upplýsingar í síma 567 4406, eftir kl. 17.
Til leigu ca. 80 ferm. íb. í Mosfellsbæ.
Tilvalin fyrir einstakl. eða par. Uppl. í
síma 699 8832 eða 566 8832.
2ja herbergja íbúð í Breiðholti til leigu.
Laus nú þegar til 01. jan. 06. Uppl. í s.
660 4636.

Húsnæði óskast
Par með 2 börn óska eftir 4ra-5 h. íbúð
til leigu helst í Hafnarfirði eða Álftanesi.
S. 896 6517.

Devitos pizza
Þinn eigin geymslubílskúr. 7, 10 og 17
m2. Búslóðir, fyrirtæki, iðnaðarmenn.
Upphitað og vaktað www.geymsla1.is.
S. 564 6500.
Búslóðageymsla Olivers geymir búslóðir á brettum. Starfað í 18 ár. Uppl. í s.
567 4046 & 892 2074. Sækjum og
sendum búslóðirnar.
Upphitað geymsluhúsnæði á Suðurnesjum. Tek í geymslu tjaldvagna og
fellhýsi í vetur. Uppl. í s. 865 1166 &
895 5792.

Allt fyrirfram

Óska eftir 2ja herbergja íbúð frá 15. sept.
á höfuðb. sv. í 6-8 mán. Öll greidd fyrirfram. Gott ef einhver húsgögn fylgdu.
Kem frá Noregi heim til Íslands í barneignarfrí. Sími 897 2583 & 660 0595.
Sjómaður óskar eftir 2 - 3 herbergja íbúð
í Grindavík, óskar eftir langtímaleigu er
reyklaus og getur fengið meðmælendur
ef óska er. Er frá Bretlandi og talar ensku.
Uppl. í s. 846 6716 eftir kl. 19.00.
Reglusöm sextug kona utan af landi
óskar eftir lítilli íbúð til leigu í vetur á
höfuðborgarsvæðinu. Uppl. í s. 866
9397.

Óskar eftir starfsfólki í afgreiðslu
á dagvaktir og kvöldvaktir.
Uppl. í s. 663 0970.

Hvar ert þú að
vinna í haust ?

4ra manna fjölskylda óskar eftir íbúð í
Hafnarfirði, algjör reglusemi og meðmæli. Uppl. í s. 845 4308.

Alla virka daga eftir 16:00
S. 533 6020 rosa@raestir.is

Veitingahúsið Hornið
óskar eftir að ráða starfsfólk í eftirtalin störf: Vana þjóna í kvöld og
helgarvinnu (góð vinna fyrir
skólafólk), pizzubakara í fult starf
(vaktavinna), aðstoðarfólk í eldhús í fullt starf (vaktavinna) og
uppvaskara (helgarvinna). Sendið
umsókn á hornid@hornid.is - umsóknareyðublöð á staðnum - fyrir
föstudaginn 26.08.
Hornið Hafnarstræti 15
sími 551 3340.

Okkur vantar gott fólk í störf með
skóla/vinnu. Ef þú ert dugleg/duglegur og hefur áhuga á
mjög góðum tekjumöguleikum,
skemmtilegri vinnu og vinnuumhverfi þá ert þú sá sem við erum
að leita að.
Áhugasamir sendi póst með
helstu upplýsingum um sig á
hordur@ipf.is

Atvinna í boði.

Atvinna í boði

Ræsting Hafnarfjörður

Rúmfatalagerinn í skeifunni óskar
eftir hressu fólki til afgreiðslu
starfa. Um er að ræða 50-100%
starf í skemmtilegu umhverfi.
Umsækjendur hafi samband við
verslunarstjóra á staðnum eða í
síma 568 7499 eða á www.skeifan@rumfatalagerinn.is.

Viltu koma í
Pizza Hut liðið

Pizza Hut leitar að duglegu og stundvísu starfsfólki í veitingasal, í eldhús og
í símaver. Um er að ræða fullt starf og
hlutastarf. Lágmarksaldur er 18 ára.
Áhugasamir sendi inn umsóknir á
loa@pizzahut.is

Prikið auglýsir.

Sumarbústaðir
Hentugt starf með skóla

Aksturshlið - Gönguhlið

Á göngustíga, heimreiðar, vegi, girðingar, beitarhólf ofl. Mikið úrval, margar
gerðir og stærðir. Smíðað úr galvaniseruðu stáli. Öflugir burðarstaurar, einnig
staurar með læsingu, nokkrar gerðir.Vélaborg ehf., Krókhálsi 5F,110 Rvk,
414 8600, Njarðarnesi 2, 603 Ak, 464
8600.

Vegna aukina umsvifa vantar okkur
hæft kynningarfólk í Reykjavík og nágrenni strax til starfa. Mikilvægt að viðkomandi hafi ánægju af samskiptum
og sé áreiðanlegur og stundvís. Áhugasamir hafi samband við Ólaf og hjá
Kynningu ehf. í síma 586 9000 eða í
gsm ólafur 863 3125. anna 898 9903
Einnig má senda umsóknir á
omm@kynning einnig hægt að sækja
um kynning.is

Allt til rafgirðinga, staurar, vír, spennugjafar, 220V, 12V og 9V einnig sólarrafhlöður, leiðarar, einangrar, randbeitargirðingar o.fl. ATH. Góðar leiðbeiningar
í Vörulista Vélaborgar. Vélaborg ehf.,
Krókhálsi 5F,110 Rvk, 414-8600, Njarðarnesi 2, 603 Ak, 464-8600

Við hjá Skúlason leitum að fólki
18 ára og eldra við úthringingar
og símsvörun. Dag- og kvöldvaktir
í boði. Almenn tölvukunnátta
æskileg. Hafðu samband í síma
575 1500 eða á vaktstjorn@skulason.is og leggðu inn
umsókn.
Skúlason ehf, Laugavegi 26, s.
575 1500, www.skulason.is

Starfskraftur óskast í afgreiðslu í
verslun í fullt starf. Ekki yngri en
20 ára.
Kökuhornið, Bæjarlind. Uppl. í
síma 544 5566 & 897 0702.

Loftorka Reykjavík
Óskar eftir verkamönnum til malbikunarframkvæmda og jarðvinnuframkvæmda. Heimkeyrsla
og matur í hádeginu.
Upplýsingar í síma 565 0877.

70 fm heilsárshús til sölu. Tilbúið að
utan og einangrað að innan. Uppítaka á
nýlegum díseljeppa möguleg. Gestahús
getur fylgt. S. 822 4200.
Til sölu nokkrar góðar sumarbústaðalóðir á góðum stað í Grímsnesi. S. 661
1121.

Atvinnuhúsnæði

Mosfellsbakarí
á Háaleitisbraut 58-60, Rvk. óskar
eftir góðu fólki til starfa í afgreiðslu í eftirfarandi störf: fyrir
hádegi frá 7:00-13:00, virka daga
og einn dag aðra hverja helgi eða
eftir hádegi frá 13:00-18:30, virka
daga og einn dag aðra hverja
helgi
Nánari upplýsingar veitir Ellisif
í síma 553 5280 eða 660 2153.

Skrifstofuherbergi til leigu í Ármúlanum. Góð aðstaða, hagstæð kjör. S. 899
3760.
50-120 fm. iðnaðarhúsnæði óskast á
stórkópavogssvæðinu. Þarf að vera
með góðar innkeyrsludyr. s. 898 3206
eftir kl. 18.
Til leigu um 100 fm atvinnuhúsnæði
við Hyrjarhöfða,l mikil lofthæð, góð innkeyrsluhurð fyrir breytta jeppa, hentar
vel sem bílaverkstæði, fyrir trésmiði og
ýmsa aðra starfsemi, í göngufæri frá
Bílanaust. Leiguverð er 80 þús. á mán +
4 mán. fyrirfram, til afhendingar strax. S.
849 1122.

Gullnesti, Grafarvogi
Óskar eftir rösku starfsfólki
í fullt starf.
Uppl. í s. 567 7974.

Vaktstjórar á Pizza Hu

Pizza Hut leitar að öflugum vaktstjórum
í veitingasal. Starið felst í þjónustu,
stjórnun vakta , mannastjórnun í samráði við veitingastjóra. Hæfniskröfur eru
reynsla af þjónustu, mikil þjónustulund,
samviskusemi og hæfni í mannlegum
samskiptum. Aldurstakmark er 25 ár.
Um er að ræða framtíðarstarf. Áhugasamir sendi inn umsókn á loa@pizzahut.is sem fyrst. Nánari uppl. í síma
533-2010 eða í loa@pizzahut.is

Óskum eftir starfsfólki á
dag- og kvöldvaktir

Vantar starfsmann
sem fyrst
Rafgirðingaefni.

Óskum eftir kaffibarþjónum á
dagvaktir og starfsfólki í sal á
kvöldin fyrir veturinn sem fyrst.
Góð laun í boði fyrir rétt fólk.
Upplýsingar veitir Þórhildur í
síma 694 5553.

Frábær-aukavinna

Okkur vantar hressa, jákvæða og þjónustulunda starfsmenn til þjónustustarfa
í sal á veitingastaði okkar í Skipholti og
Höfðabakka. Kvöld og helgarvinna, eða
dagvinna, sveigjanlegur vinnutími við
allra hæfi. Góð laun í boði fyrir gott fólk.
Uppl. gefur Skipholt Haukur í s.552
2211 eða 660 1143. Höfðabakki Gunnar s.517 3990 eða 660 1144

Smiðir óskast !
Duglegir menn óskast í framtíðarstörf hjá Handlaginn. Mikil vinna
og góð laun fyrir rétta fólkið.
Uppl. í síma 511 1707 eða
sendið umsóknir á handlaginn@handlaginn.is.

Verkamenn óskast !
Duglegir menn óskast í framtíðarstörf hjá Handlaginn. Mikil vinna
og góð laun fyrir rétta fólkið.
Uppl. í síma 511 1707 eða
sendið umsóknir á handlaginn@handlaginn.is.

Bakaríið Austuveri
Bakaríið Austurveri óskar eftir
starfsfólki í afgreiðslu.
Upplýsingar í síma 695 4545.

Smurbrauð & Matargerð
Starfsmaður óskast. Vinnutími frá
7.00-13.00. Góð Laun í boði.
Upplýsingar í síma 695 4545.

Ræsting Smárahverfi
Fyrir hádegi alla virka daga
S. 533 6020 rosa@raestir.is

Ræsting Grafarvogi
Fyrir hádegi virka daga
S. 533 6020 rosa@raestir.is

Mosfellsbakarí
Mosfellsbæ, óskar eftir góðu fólki
til starfa í afgreiðslu í eftirfarandi
störf: fyrir hádegi frá 6:30-13:00,
virka daga og einn dag aðra
hverja helgi eða eftir hádegi frá
13:00-18:30, virka daga og einn
dag aðra hverja helgi.
Nánari upplýsingar veitir
Áslaug eða Linda
í síma 566 6145.

Ertu komin á aldurinn sem ekki er vinsæll á atvinnumarkaðinu. Charlott vill
ráða konur á besta aldri heimavinnandi, einhleypar, mömmur og ömmur
sem langar í skemmtilegt starf með
frjálsan vinnutíma. Sala á glæsilegum
frönskum undirfötum fyrir konur af öllum stærðum. Uppl. í síma 568 2770
eða charlott@simnet.is

Kaffihús, Bakarí
Bakarameistarinn Glæsibæ, Húsgagnahöllinni, Smáratorg, Suðurveri og mjódd óskar eftir afgreiðslufólki. Ýmsir vinnutímar í
boði t.d 7-14, 8-16 og 10-19.
Uppl. í s. 897 5470 einnig umsókareyðublöð á www.bakarameistarinn.is

Ræsting Kringlunni
6 daga fyrir hádegi
S. 533 6020 rosa@raestir.is

Ræsting Austurveri
Fyrir hádegi laugard og sunnud
S. 533 6020 rosa@raestir.is

Verkamenn óskast
Duglegir menn óskast í framtíðarstörf hjá Handlaginn. Mikil vinna
og góð laun fyrir rétta fólkið.
Uppl. í síma 511 1707 eða
sendið umsóknir á
handlaginn@handlaginn.is

Ef þú hefur áhuga að slást í hóp blaðbera hafðu þá
endilega samband í síma 5858330.
Okkur vantar blaðbera í eftirtalin hverfi:
Á virkum dögum:
101-11 Frakkastígur
Skúlagata
101-13 Laugavegur
Snorrabraut
101-17 Bárugata
Stýrimannastígur
101-20 Framnesvegur
101-21 Blómvallagata
Brávallagata
Hringbraut
Ljósvallagata
Ásvallagata
101-22 Hávallagata
Túngata
101-24 Ránargata
101-27 Eggertsgata
101-29 Hörpugata
Reykjavíkurvegur
Þjórsárgata
Þorragata
101-33 Bauganes
Baugatangi
Skildinganes
101-37 Hólavallagata
Suðurgata
Túngata
101-44 Bræðraborgarstígur
Drafnarstígur
101-47 Laugavegur
101-49 Aðalstræti
Lækjargata
Pósthússtræti
Tryggvagata
101-56 Brekkustígur
Holtsgata
Sólvallagata
Vesturvallagata
101-61 Fossagata
Skerplugata
104-02 Brúnavegur
Dyngjuvegur
Kleifarvegur
Kleppsvegur
Vesturbrún
104-03 Laugarásvegur
Sunnuvegur
104-07 Langholtsvegur
104-08 Langholtsvegur
104-14 Drekavogur
Hlunnavogur
Njörvasund
Sigluvogur
104-20 Skeiðarvogur
104-26 Dalbraut
Selvogsgrunn
Sporðagrunn
104-34 Dragavegur
Kleppsvegur
Norðurbrún
105-02 Flókagata
Hrefnugata
Kjartansgata
105-04 Háteigsvegur
105-06 Hjálmholt
Skipholt
Vatnsholt
105-07 Flókagata
105-12 Langahlíð
Skaftahlíð
105-13 Reynihlíð
Suðurhlíð
Víðihlíð
105-34 Rauðalækur
105-39 Blönduhlíð
105-40 Hamrahlíð
Stigahlíð
105-47 Flókagata
Skeggjagata
107-01 Hringbraut
107-04 Einimelur
Hofsvallagata
Melhagi
107-09 Grímshagi
Lynghagi
Starhagi
107-10 Dunhagi
Fálkagata
Smyrilsvegur
Þrastargata
107-13 Ægisíða
107-17 Kaplaskjólsvegur
Nesvegur
107-23 Kaplaskjólsvegur
Reynimelur
108-06 Grensásvegur
Heiðargerði
Hvammsgerði
108-27 Hæðargarður
Hólmgarður
109-06 Brúnastekkur
Fornistekkur
Fremristekkur
Geitastekkur
Gilsárstekkur
109-10 Engjasel
110-14 Þingás
110-17 Urriðakvísl
Álakvísl
110-18 Birtingakvísl
Bleikjukvísl
Bröndukvísl
Stangarhylur
110-26 Seiðakvísl
Árkvörn
111-15 Depluhólar
Erluhólar
Fýlshólar
Haukshólar

Vesturhólar
112-05 Funafold
112-06 Hverafold
112-09 Fannafold
112-36 Bakkastaðir
112-37 Bakkastaðir
Barðastaðir
112-49 Frostafold
200-01 Kópavogsbraut
Mánabraut
Sunnubraut
Þinghólsbraut
200-07 Kópavogsbraut
Sunnubraut
Þinghólsbraut
200-10 Holtagerði
200-30 Fagrihjalli
200-37 Digranesheiði
Gnitaheiði
Hólahjalli
Lyngheiði
200-38 Gnípuheiði
Heiðarhjalli
200-48 Kársnesbraut
Litlavör
200-55 Trönuhjalli
200-58 Auðbrekka
210-01 Haukanes
Þrastanes
210-15 Garðaflöt
Smáraflöt
Stekkjarflöt
210-18 Garðaflöt
Lindarflöt
210-22 Holtsbúð
210-24 Sunnuflöt
210-25 Asparlundur
Einilundur
Hvannalundur
Skógarlundur
Víðilundur
210-29 Hrísmóar
Kjarrmóar
210-32 Holtsbúð
220-03 Austurgata
Fjarðargata
Reykjavíkurvegur
Strandgata
221-12 Blikaás
Lóuás
Spóaás
221-18 Blómvellir
Burknavellir
221-20 Blikaás
Lóuás
Spóaás
230-14 Austurgata
Framnesvegur
Hrannargata
Suðurgata
Vatnsnesvegur
230-16 Brekkubraut
Mánagata
Sólvallagata
Vatnsnesvegur
Ásabraut
230-17 Faxabraut
Mávabraut
230-25 Efstaleiti
Vatnsholt
240-05 Blómsturvellir
Efstahraun
Gerðavellir
Hólavellir
Höskuldarvellir
Iðavellir
Litluvellir
Sólvellir
240-06 Arnarhraun
Borgarhraun
Leynisbraut
Leynisbrún
Staðarhraun
250-05 Garðaveg
Garðbraut
Melabraut
Melteigur
Nýjaland-Kríuland
Skagabraut
Skólabraut
270-01 Akurholt
Arkarholt
Álmholt
Ásholt
270-03 Barrholt
Bergholt
Njarðarholt
Urðarholt
Þverholt
270-07 Bjarkarholt
Dalatangi
Grundartangi
Hlaðhamrar
270-19 Brekkuland
Hagaland
Helgaland
Hjarðarland
Álafossvegur
810-02 Arnarheiði
Borgarheiði
Þelamörk
810-03 Brattahlíð
Dynskógar
Klettahlíð
Laufskógar
810-05 Breiðamörk
Heiðmörk
Hveramörk
Reykjamörk

14

SMÁAUGLÝSINGAR
Aukavinna-uppgrip

Vantar lagermann

Okkur vantar duglegt símasölufólk 2-3
kvöld í viku. Uppl. í s. 511 4501 Ístal ehf.

Ert þú í leit að starfi?
Viljum bæta við jákvæðu og duglegu fólki á American Style. 100%
starf í boði í vaktavinnu. Líflegur
og fjörugur starfshópur á þremur
stöðum Reykjavík / Kópavogi /
Hafnarfirði. Æskilegur aldur: 17
ára og eldri. Einnig lausar hád.
vaktir alla virka daga frá 11-14.
Upplýsingar veitir starfsmannastjóri (Herwig) í síma
568 6836 einnig umsóknir á
americanstyle.is

Vantar 1 duglegan lagermann til starfa
strax, bílpróf nauðsynlegt. Uppl. gefur
Páll Ásmundsson í s: 860 1119 eft. kl.
09.

Vantar þig góða aukavinnu? Okkar vantar gott fólk í ýmis ræstingaverkefni.
Nánari uppl. á www.solarservice.org
eða í síma 581 4000.

Vélstjóra og háseta vantar á skuttogara.
Uppl. hjá skipstjóra í s. 663 7318

Hefur þú áhuga?

Okkur vantar áhugasaman og lífsglaðan
starfskraft í sal. Góður starfsandi. Góð
laun fyrir réttan aðila. Vaktavinna. Nánari uppl. á staðnum. Veitingahúsið
Lauga-ás, Laugarásvegi 1.

Vantar starfskraft í dag, nætur-og helgarvinnu. Ekki yngri en 18 ára. Pizza
King. S. 551 7474 og 864 7318.
Konu vantar í eldhús og í afgreiðslu.
Vinnutími frá 8-14 og 14-20. Uppl. í
síma 567 9999.

Hæhæ

Starfskraftur óskast til þrifa í matvælafyrirtæki í vesturbæ. Vinnutími er frá kl.
11-17/18. Frekari upplýsingar í síma:
663 2268.
Smiður eða vanur maður óskast í uppslátt 2ja húsa í Kópavogi. Næg vinna
framundan. Uppl. í s. 893 0884.

Heimilishjálp óskast frá kl. 13.00-16.00.
Uppl. í s. 898 8244 e.kl. 17.

Ertu að leita að aukavinnu með skólanum, kvöld og helgarvinna. Ef þú hefur
áhuga hafðu þá samband í síma 567
8780 til kl. 18 næstu daga.

Sálfræðinemar / Félagsráðgjafanemar
Fjögur börn með athyglisbrest og einhverfu. Aðstoð á heimili í Rvk. kl.1821,30 klst. á viku. Félagsþjónustan
greiðir og BUGL ráðleggur. S. 824 4309.

Starfsfólk óskast í framleiðslu og helgarvinnu í bakarí og á kaffihúsi. Uppl.
gefur Guðný í s. 551 3524, Sandholt.

Aukavinna

Sótthreinsun og þrif óskar eftir hraustum starfsmanni í vinnu við háþrýstiþvott og sótthreinsun. Þarf að hefja
störf strax. Umsóknir og umsögn um
reynslu berist til. sotthreinsun@sotthreinsun.is - www.sotthreinsun.is

Ert þú ekki að
fara í skóla?
Okkur vantar fleira gott fólk í fullt
starf í vaktavinnu. Ef þú ert 17 ára
og eldri, ert með góða ástundun í
vinnu, vilt vinna í skemmtilegu
vinnuumhverfi og dugleg/ur þá
ert þú á réttum stað hjá okkur.
Borgum góð laun fyrir gott vinnuframlag í skemmtilegu vinnuumhverfi.
Umsóknir á www.aktutaktu.is.
Upplýsingar veitir starfsmannastjóri (Herwig) í síma
568 6836.

Vegna mikilla verkefna óskar Gallup eftir að ráða spyrla til starfa strax. Umsækjendur þurfa að hafa gott vald á íslensku
málfari og vera þjónustulundaðir. Boðið er upp á góða vinnuaðstöðu og er
lágmarksaldur umsækjanda 18 ár. Nánari uppl. hjá Gallup í s. 540 4200. milli
klukkan 9-13 og 18-22

Bakarí

Starfsmaður óskast á vakt frá kl. 1319.00 í Bakararíið Austurveri. Uppl. í s.
845 0572.

Vélstjóra vantar á Kambaröst SU200
sem rær frá Hornafirði. Uppl. í síma 896
5840.

Kofi Tómasar Frænda óskar eftir að
ráða í fullt starf, starfsmann í ábyrgðarstöðu. Áhugasamir sendi uppl á
ktf@simnet.is

Afgreiðslufólk óskast í kökuhúsið Auðbrekku. Má gjarnan vera 40 ára eða
eldri. Uppl. á staðnum og s. 554 2708.

JC Mokstur

Verktakafyrirtæki á höfuðborgarsvæðinu óskar eftir mönnum með vinnuvélaréttindi. Góð laun í boði. Uppl. í s.
693 2607.

Menntaður matreiðslumaður með 8
ára reynslu af rekstri tengt veitingum og
þjónustu óskar eftir starfi. Ýmislegt
kemur til greina. Áhugasamir hafið
samband í s. 891 9409 eða olisol@simnet.is. Ath. Einungis öruggt og vel launað starf kemur til greina.

Ritfangaverlsun

Leikfanga og ritfangaverslun óskar eftir
starfsfólki allan daginn, einnig vantar
eftir hádegi. Upplýsingar í s. 698 4114.

Sölumaður

Óskast til starfa í byggingarvöru verslun
á höfuðborgarsvæðinu. Unnið er á
vöktum. Uppl. í s. 660 3193.
Efnalaug óskar eftir að ráða starfskraft.
Um er að ræða fullt starf. Uppl. í síma
691 7878.
Starfsfólk óskast í litla fiskvinnslu í Hafnarfirði. Einungis traust fólk kemur til
greina. Uppl. í síma 898 8007

Týnd læða í Hafnarfirð

Einkamál
Viltu vera memm?

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

Afgreiðslufólk óskast. Mokka-kaffi
Skólavörðustíg 3a. Sími 552 1174.

Sóley hefur ekki sést síðan hún fór út á
sunnudagskvöld. Hún er 6 mánaða og
er til heimilis að Köldukinn 1 í Hafnarfirði. Er með rauða ól en hafði síðast á
sunnudag á einhvern hátt losað sig við
hluta merkihylkis sem á ólina var fest.
Hún er því ómerkt þarna úti. Uppl. í
síma 822 0482, Hans.

Tiger Kringlunni

Starfskraftur óskast. Til afgreiðslu og almennraverslunarstarfa. Uppl. í s. 660
8211.

Helgarfólk

Óskast til starfa í byggingarvöruverslun
á höfuðborgarsvæðinu. Uppl. í s. 660
3193.

Ert þú að leita að
hlutastarfi?

Atvinna óskast

NK kaffi kringlunni

Óskum eftir að ráða fólk í afgreiðslu í
fullt starf og einnig í helgarstörf, ekki
yngri en 18 ára. Uppl. á staðnum og
síma 568 9040.

Tapað - Fundið

Rúmlega fertuga konu vantar góða
vinnu 70-100% starf og góð laun. Sími
823 6035.

Afgreiðsla/bakarí

Háseta vantar á Núp BA-69. Upplýsingar í síma 862 5767. Oddi hf. Patreksfirði.

Papinos Pizza óskar eftir starfsfólki til
starfa nú þegar. Nánari upplýs á staðnum Núpalind 1 Kóp.

Starfsmaður óskast í afgreiðslu í verslun
á virkum dögum, um er að ræða fullt
starf og hlutastarf. Svör sendist á
smaar@frettabladid.is merkt “afgreiðsla05”

25 ára kona óskar eftir vinnu við
blómaskreytingar eða eitthvað svipað
því. Uppl. í s. 847 2468.

Vaknar þú snemma og gætir hugsað þér að fá
borgað fyrir morgungönguna?
Pósthúsið ehf. óskar eftir að ráða starfsmenn í
blaðadreifingu, milli kl. 6 og 7 á morgnana.
Nánari upplýsingar veita starfsmenn Pósthússins í
síma 5858330.

Ert þú að leita að
hlutastarfi?
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Við erum að leita að hressu fólki á öllum aldri í létt
lagerstörf á bókalager fyrirtækisins. Ef þú hefur
áhuga á að vinna hluta úr degi á skemmtilegum
vinnustað þá gætum við verið með starfið fyrir þig.
Nánari upplýsingar veitir Hildur Þórisdóttir í síma
5858300. Umsóknir berist til Pósthússins ehf.,
Suðurhrauni 12a, 210 Garðabær eða á netfangið
umsoknir@posthusid.is.

FASTEIGNIR

Hefjum í dag sölu á glæsilegum íbúðum við
ÁSAKÓR Í KÓPAVOGI
• 3ja og 4ra herbergja
• Lyftuhús
• Sér inngangur
• Stæði í bílageymslu fylgir
• Barnvænt hverfi

• Stærðir 96–120 fm
• Aukin hljóðeinangrun
• Vandaðar innréttingar
• Leiktæki á lóð
• Leikskóli og skóli rétt hjá

Andd.
Herb. 8,7 fm
8,9 fm

Herb.
8,7 fm

Skáli
11,7 fm
Þvottur
3 fm

Eldhús
8,2 fm

Bað
5 fm

Herb.
13,7 fm
Stofa/borðstofa
27,9 fm

Stutt í golf, sund, veiði, gönguleiðir og hestamennsku
Verð frá 22,9 milljónum
Verönd/svalir
6,8 fm

Dæmi um 4ra herb. íbúð
Íslenskir aðalverktakar hf. Höfðabakka 9, 110 Reykjavík, sími 530 4200, fax 530 4205, www.iav.is
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FASTEIGNIR

Verslunin á Laugarvegi
til sölu.

Hafnarfirði
Fjarðargata 17
Sími 520 2600
Fax 520 2601
Netfang as@as.is
Heimasíða
www.as.is

Verslunin Úr að ofan
Laugarvegi 30 er til sölu.
Opið virka daga kl. 9–18

Selst með eða án lagers.
Upplýsingar í síma 690-6577.

Til sölu tveir skyndibitastaðir

Sjá einnig myndir í gluggum á Fjarðargötu

NÝBYGGINGAR – LANDIÐ
NÝBYGGINGAR
VOGUM VATNSLEYSUSTRÖND

Frábært tækifæri,
stöðug og góð velta
Margir möguleikar
opnunartími frá 16 - 22
Gott verð
Upplýsingar í síma 895 0999

VORUM AÐ FÁ EINBÝLI - RAÐHÚS OG PARHÚS Í NÝJU HVERFI Í VOGUNUM. Húsin
skilast fullbúin að utan og fokheld að innan eða lengra komin. Verðdæmi: Einbýli frá kr:
19,5 millj. - 27,5 millj. Raðhús frá kr. 12,8 millj. - 23,1 millj. Parhús frá kr. 17,2 millj. - 24,3
millj. HÆGT ER AÐ FÁ HÚSIN AFHENT fokheld / tilbúin undir tréverk / eða fullbúin án
gólfefna. 4441

Íslensk fjölskylda í leit að au pair

HEIÐARDALUR 3 VOGAR
– HAGSTÆTT VERÐ

Íslensk hjón sem eru að flytja til
Suður-Frakklands eru að leita eftir manneskju
til að aðstoða þau í vetur. Á heimilinu eru
3 lítil börn, 10 mánaða, 4ra ára og 6 ára.
Umsækjandi þarf að hafa bílpróf, geta sinnt
börnum og léttum heimilisstörfum og vera
tilbúin(n) að takast á við ný ævintýri.
Umsóknir sendist Fréttablaðinu merkt:
Au pair S-Frakkland

Félagsfundur

(LJQLUWLODIKHQGLQJDUVWUD[HêDÁMyWOHJD
'XQKDJLPM|JJyèiIUiE UXPVWDè
1êWWtV|OX
ËHLQNDV|OXU~PJyèIDOOHJRJYHOVNLSXO
IPHQGDtEtVXèXUiK ètVWHQtNO GGX
OLWOXIM|OEtKMDUWD9HVWXUE MDUVYHIQKHU
EHUJLWY UVWRIXUSDUNHWJyèDULQQUpWWLQJDU
QêOHJWiìDNLRJUDIPDJQ9|QGXèHLJQi
WRSSVWDèÈVHWWYHUèP/DXVÀMyWOHJD

0M|JJRWWHQGDUDèK~Vt+ODèK|PUXP
*UDIDUYRJL
ËHLQNDV|OXJO VLOHJWPM|JYHOVWDèVHWWHQGD
UDèK~ViVDPWEtOVN~UDOOVXPIP+~VLè
HUK èRJULVRJPM|JYHOVNLSXODJWJyèXU
IUiJDQJXUSDUNHWYDQGDèHOGK~VVYHIQ
KHUEHUJLXSSKLWDèXUVyOVNiOLRJÀ+~VLèHU
VWDèVHWWtORNXèXPERWQODQJD9PLOOM
/DXVWÀMyWOHJD

Vorum að fá í sölu afar skemmtileg raðhús á einni hæð með innbyggðum bílskúr
í Vogum á Vatnsleysuströnd. Að innan afhendast húsin fokheld, fullbúin að utan
einangruð, klædd báruáli í állit og jatóbavið. Rúmgóð og björt hús á hagstæðu
verði. Skjólgóð útirými í góðum tengslum
við íbúðirnar þar sem hægt er að njóta sólar allan daginn. HAGSTÆTT VERÐ. 4220

/DXJDUQHVYHJXU/DXVYLè
NDXSVDPQLQJ
)DOOHJWDOVYHUWHQGXUQUDKHUEtE~èi
K ètìHVVXIDOOHJDIUiEOHJDYHOVWDèV
K~VLWY|VYHIQKRJWY UVWRIXUËE~èLQHU
ODXVYLèNDXSVDPQLQJÈVHWWYHUèPLOOM
HèDWLOERè

HEIÐARGERÐI 1 - 3 - OG 5
LÍTIL FJÖLBÝLI
VOGUM VATNSLEYSUSTRÖND

+DPUDYtNJO VLOIPtEP
VpULQQJDQJLODXVVWUD[
ËHLQNDV|OXJO VLOIPtEiK ètOLWOX
IM|OEiIDOOHJXP~WVêQLVVWDè6pULQQJDQJXU
JyèDUVXèYHVWXUVYDOLUìYRWWDKHUEttE
YDQGDèDUNLUVXEHUMDLQQUpWWLQJDUHLNDUSDUNHW
IDOOHJW~WVêQLi(VMXQD$NUDIMDOOVXQGLQRJ
ÀgUVWXWWtDOODVNyODYHUVOXQRJìMyQXVWXt
VS|QJLQQLRJKHLOODQGL~WLYLVWDURJJ|JQXV
Y èL/DXVVWUD[ÈVHWWYHUèPHèD
WLOERè

Nýkomnar á sölu glæsilegar og vel
hannaðar íbúðir í nýjum fjölbýlishúsum. Í
húsunum er 2ja, 3ja og 4ra herb. íbúðir.
AÐEINS EIN 3JA HERB. ÍBÚÐ EFTIR Í
HÚSI NR. 1 OG EIN 4RA HERB. ÍBÚÐ
EFTIR Í HÚSI NR. 3 - Í HÚSI NR. 5 ERU
EFTIR 8 ÍBÚÐIR. SÉRINNGANGUR er í
allar íbúðir. Íbúðirnar afhendast fullbúnar að innan án gólfefna nema baðherbergi, þvottahús og andyri verða flísalögð. Vandaðar og góðar innréttingar. Húsið skilast fullbúið að utan, einangrað og álklætt með
báruáli. Lóð frágengin. HAGSTÆÐ VERÐ. Afhending er frá ágúst 2005 - mars/apríl
2006. Allar nánari uppl. eru veitta á Ás fasteignasölu. V. 16,1 m. 4251

ëyUèDUVYHLJXUQêtE~èWLODIKHQGLQ
JDUVWUD[PEtOVNêOL
ËHLQNDV|OXWY UIXOOE~QDU iQJyOIHIQD 
JO VLOHJDUFDIPtE~èLUiRJMXK è
tY|QGXèXQêMXO\IWXK~VL6pULQQJDQJXUDI
VYDODJDQJL6W èLtY|QGXèXEtOVNêOLI\OJLU
EièXPtE~èXQXP9DQGDèDULQQUpWWLQJDUIUi
$[LV)OtVDO|JèJO VLOEDèKHUEVYHIQKHUE
7LODIKHQGLQJDUYLèNDXSVDPQLQJÈVHWWYHUè
PLOOMHèDWLOERè

HÁHOLT - LAUGARVATN
FALLEGT 126,7 fm miðju-RAÐHÚS á tveimur
hæðum ásamt 25,8 fm BÍLSKÚR, samtals 152,5
fm og að auki ca 15 fm undir súð. Húsið verður
afhent fullbúið að utan og innan, mán. mótin
ág./sept. nk. Lóð verður frágengin. Verð 21,1
millj. Einnig er endahúsið til sölu en það afhendist fokhelt, verð 12,1 millj. 2354

Framsóknarfélögin í Reykjavík boða til félagsfundar
á morgun, fimmtudaginn 25. ágúst kl. 20:00 að
Hverfisgötu 33, 3ju hæð.

%HUJVWDèDVWU WLWLODIKHQGLQJDU
ÀMyWOHJD
ËHLQNDV|OXFDIPtEiK ètPM|JJyèX
VWHLQK~VL IMyUEêOL iIUiE UXPVWDètPLèE 
QXPËE~èLQRJK~VLèHUXWDOVYHUWPLNLè
HQGXUQêMXè6XèYHVWXUVYDOLUJRWWVNLSXODJ
RJJyèQêWLQJÈVHWWYHUèPLOOM*HWXU
ORVQDèÀMyWOHJD

Dagskrá:

1. Staðan í framboðsmálum
v/borgarstjórnarkosninga næsta vor.
2. Önnur mál.

FORNAVÖR – GRINDAVÍK

$XèEUHNNDVpUK èWLODIKHQGLQJDU
ÀMyWOHJD

GLÆSILEGT 149 fm
EINBÝLI Á EINNI HÆÐ
ásamt 54 fm innbyggðum BÍLSKÚR, samtals
203 fm. Húsið skilast fullbúið að utan, steinað og

Félagar fjölmennið og takið þátt í umræðum um
framboðsmál okkar framsóknarmanna í Reykjavík.
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fokhelt eða lengra komið að innan. Verð 17,0 millj. 3166

+UDIQKyODUNO WWO\IWXK~VODXV
YLèNDXSVDPQLQJ

Stjórnir Framsóknarfélaganna í Reykjavík.
Kári Halldórsson, löggiltur fasteignasali
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Svæðisskrifstofur málefna fatlaðra
auglýsa styrki vegna
námskostnaðar og verkfæra- og tækjakaupa fatlaðra.
Svæðisskrifstofur málefna fatlaðra á Austurlandi, Reykjanesi, Reykjavík, Suðurlandi, Vestfjörðum og á
Vesturlandi vekja athygli á rétti fólks til að sækja um styrki skv. 27. grein laga nr. 59/1992 um málefni
fatlaðra og reglugerðar nr. 550/1994 um styrki vegna námskostnaðar og verkfæra- og tækjakaupa fatlaðra.

Opið hús
Brekkubær 27 - Reykjavík
193,1fm endarðhús á
tveimur hæðum ásamt bílskúr við Brekkubæ . Húsið
er miðsvæðis í Árbæ, rétt
við íþróttasvæði, sundlaug,
skóla og verslun. Húsið
var byggt árið 1981 og
hefur alla tíð verið vel við
haldið.

Skv. reglugerðinni er heimilt að veita styrk til greiðslu námskostnaðar sem ekki er greiddur samkvæmt ákvæðum
annarra laga, enda teljist námið hafa gildi sem hæfing eða endurhæfing. Einnig er heimilt að veita þeim sem eru
18 ára og eldri styrk til verkfæra- og tækjakaupa í sambandi við heimavinnu eða
sjálfstæða starfsemi, enda teljist starfsemin hafa gildi sem félagsleg hæfing eða endurhæfing sem miði að því að
auðvelda fötluðum að skapa sér atvinnu.
Umsóknir skulu berast á þar til gerðu eyðublaði félagsmálaráðuneytis ásamt greinargerð, til
svæðisskrifstofa í hverju umdæmi en þar er einnig hægt að fá umsóknareyðublöð og allar nánari upplýsingar.
Umsóknarfrestur er til 20. septemer n.k.
Svæðisskrifstofa málefna fatlaðra Austurlandi, Tjarnarbraut 39b, 700 Egilsstöðum sími: 4 700 100
Svæðisskrifstofa málefna fatlaðra Reykjanesi, Fjarðargötu 13-15, 220 Hafnarfirði
sími: 525 0900, www.smfr.is
Svæðisskrifstofa málefna fatlaðra Reykjavík, Síðumúla 39, 108 Reykjavík
sími 533 1388, www.ssr.is
Svæðisskrifstofa málefna fatlaðra Suðurlandi, Gagnheiði 40, 800 Selfoss
sími: 482 1922,www.smfs.is
Svæðisskrifstofa málefna fatlaðra Vestförðum, Hafnarstræti 1, 400 Ísafjörður
sími: 456 5224
Svæðisskrifstofa málefna fatlaðra Vesturlandi, Bjarnarbraut 8, 310 Borgarnesi,
sími: 437 1780

Sérstaklega fallegur nýuppgerður garður er við húsið sem var verðlaunaður á síðasta sumri. Húsið var málað að utan fyrir ári síðan.
Páll Höskuldsson tekur á móti gestum milli kl.18 - 19 í dag.
Heimilisfang: Brekkubær 27, Reykjavík
Stærð eignar: 193,1 fm
Afhending eignar: fljótlega
Byggingarár: 1981
Brunabótamat: 22.133.000
Verð: 39,9 milljónir
Erna Valsdóttir Löggiltur fasteigna-.skipa- og fyrirtækjasali.

Sölufulltrúi : Páll Höskuldsson
gsm: 864 0500
e-mail : pall@fasteignakaup.is

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

ATVINNA

Kjötskurðarmenn

Framtíðarstörf:

Ferskar kjötvörur hf. óska eftir að ráða
Kjötiðnaðarmenn eða menn vana kjötskurði til
starfa við kjötskurð í kjötvinnslu fyrirtækisins
hér í Reykjavík um afkastakvetjandi kerfi er að
ræða.

Ferskar kjötvörur hf. óska eftir að ráða starfsmenn
til starfa í kjötvinnslu fyrirtækisins hér í Reykjavík.

Umsóknarfrestur er til 1 sept n.k.
Umsóknareyðublöð liggja frammi á skrifstofu
fyrirtækisins að Síðumúla 34 í Reykjavík.
Nánari upplýsingar veitir Ingibjörn
Sigurbergsson í síma 588-7580 eða 660-6320
frá kl. 12:00 til 17:00 virka daga.

Brúargerð

Umsóknarfrestur er til 1 sept. n.k.
Umsóknareyðublöð liggja frammi á skrifstofu
fyrirtækisins að Síðumúla 34 í Reykjavík.
Nánari upplýsingar veitir Ingibjörn
Sigurbergsson í síma 588-7580 eða 660-6320
frá kl. 12:00 til 17:00 virka daga.
Upplýsingar um fyrirtækið er að finna á
heimsíðu þess www.ferskar.is.

Vantar duglega verkamenn til starfa við brúargerð
sem fyrst
Upplýsingar gefur Höskuldur Reynir í síma
822-4411

AUGLÝSINGASÍMI

550 5000

Upplýsingar um fyrirtækið er að finna á
heimsíðu þess www.ferskar.is

Fullt starf / hlutastarf
Kjöt og fiskborð
Hagkaupa
Við óskum eftir aðila til að hafa umsjón
með kjöt og fisktorgi í verslun Hagkaupa.
Um er að ræða heilsdags starf.
Einng óskum við eftir starfsfólki í hlutastörf
við afgreiðslu í kjöt og fisktorgum Hagkaupa.
Um er að ræða sveigjanlegan vinnutíma.
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 660 6300
milli kl. 9.00 og 17.00 virka daga.

Félagsstofnun stúdenta á
og rekur Stúdentagar›a
fyrir stúdenta vi› Háskóla
Íslands.
Hlutverk Stúdentagar›a er
a› bjó›a námsmönnum
vi› Háskóla Íslands til leigu
hentugt og vel sta›sett
húsnæ›i á sanngjörnu
ver›i. Gar›arnir eru Gamli
Gar›ur, Skerjagar›ur,
Hjónagar›ar, Vetrargar›ur og Ásgar›ahverfi›.
Um 1.000 íbúar búa á
Stúdentagör›um.

Starfskraftur
vi› ræstingar
Augl‡sum eftir starfskrafti vi› ræstingar á sameign á Stúdentagör›um vi› Eggertsgötu og Su›urgötu. Um er a› ræ›a dagvinnu,
50% starf fram a› áramótum en 100% frá og me› 1. janúar.
Uppl‡singar veitir Rósa Gu›n‡ í Stúdentami›lun í síma 5 700 888

Félagsstofnun stúdenta er
sjálfseignarstofnun me›
sjálfstæ›a fjárhagsábyrg›.
A› henni standa stúdentar
innan Háskóla Íslands, HÍ
og menntamálará›uneyti›. Auk Stúdentagar›a
rekur FS Bóksölu stúdenta,
Leikskóla stúdenta, Kaffistofur stúdenta og
Stúdentami›lun.
Starfsfólk FS er um 100
talsins.
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DEILISKIPULAG

Kópavogsbær
Auglýsing um afgreiðslu bæjarráðs og bæjarstjórnar Kópavogs
á auglýstum tillögum að deiliskipulagi.
Í samræmi við 1. mgr. 25. gr. skipulags- og byggingarlaga nr. 73/1997, með síðari breytingum, er hér með auglýst afgreiðsla bæjarráðs
og bæjarstjórnar Kópavogs á eftirfarandi deiliskipulagstillögum:

Bryggjuhverfi. Deiliskipulag.
Bæjarstjórn Kópavogs samþykkti þann 22. mars 2005 tillögu að deiliskipulagi bryggjuhverfis á utanverðu Kársnesi. Deiliskipulagssvæðið afmarkast í austur af opnu svæði undir bæjarvernd, af Vesturvör og norðurmörkum lóðanna nr. 12, 14, 16 og 20 í suður, af
lóðamörkum Hafnarbrautar 30 í vestur. Til norðurs afmarkast svæðið af landfyllingu sem mun ná 100-150 m út í
Fossvog miðað við núverandi fjöruborð. Í tillögunni felst heimild til að byggja 394 íbúðir í 3-4 hæða húsum auk kjallara.
Á svæðinu er jafnframt gert ráð fyrir leiksskóla, siglingaklúbbi og smábátahöfn. Á jarðhæð nokkurra húsanna er gert ráð fyrir
atvinnustarfsemi. Deiliskipulagstillagan er sett fram í greinargerð, á uppdrætti í mkv. 1:1000 dags. 2. mars 2005 og breytt 25. júlí
2005. Greinargerð og skipulagsskilmálar: Bryggjuhverfi í Kópavogi útgáfa nr. 1.1 með sömu dagsetningum, fylgir í sér hefti.
Skýringaruppdráttur fylgir jafnframt deiliskipulagsgögnunum. Tillagan var auglýst frá 21. apríl til 21. maí 2004 með
athugasemdafresti til 7. júní 2004. Athugasemdir og ábendingar bárust. Með tilvísan í framkomnar athugasemdir og ábendingar voru
samþykktar eftirfarandi breytingar á kynntri tillögu að deiliskipulagi svæðisins:
•
•
•
•

Byggðin var lækkuð. Öll fimm hæða húsin voru lækkuð í fjórar hæðir.
Íbúðum var fækkað úr 460 í 392.
Húsin við eystri aðkomu inn á svæðið voru lækkuð í landi sem nemur 2 metrum.
Húsin úti á ìtanganumî færð til á fyrirhugaðri fyllingu þ.e. nær höfninni.

Með tilvísan til ábendinga Skipulagsstofnunar hafa eftirfarandi breytingar verið gerðar á framlögðum gögnum:
• Vegna nálægðar við Reykjavíkurflugvöll hafa verið settar inn í skilmála kvaðir um hindrunarljós á nokkrum byggingum og á
byggingarkrönum
• Inn í skilmála hafa verið settar kvaðir um að engir gluggar eða op skulu vera undir kóta 4.2 á þeim hliðum sem snúa að sjó.
• Hljóðvarnarveggur við Vesturvör skilgreindur á deiliskipulagsuppdrátt.
Skipulagsstofnun hefur yfirfarið málsgögnin og gerði ekki athugasemd við að birt yrði auglýsing um samþykkt deiliskipulagsins sbr. ofangreind lög. Auglýsing um gildistöku deiliskipulagsins birtist í B-deild Stjórnartíðinda 24. ágúst 2005.

Sundlaug Kópavogs á Rútstúni. Deiliskipulag.
Bæjarráð Kópavogs samþykkti þann 22. júlí 2005 tillögu að deiliskipulagi Sundlaugar Kópavogs á Rútstúni. Deiliskipulagssvæðið afmarkast af Borgarholtsbraut í norður, Skjólbraut og lóðarmörkum Skjólbrautar 22 í austur, Kópavogsbraut í suður og af Urðarbraut í
vestur. Deiliskipulagstillagan gerir ráð fyrir að Rútstúnið verði óbreytt en að hluti eldri mannvirkja laugarinnar þ.e. barnalaug, gufubað,
heitir pottar og útiklefar verði fjarlægð. Þess í stað verði sundlaugarhús stækkað til norðausturs. Í tillögunni er jafnframt gert ráð fyrir
að á sundlaugarsvæðinu verði byggð eimböð, útigeymslur fyrir sundlaugarbúnað, heitir pottar, rennibrautir og annað er tengist starfsemi laugarinnar. Áætlað er að nýbyggingar verði að hámarki 2000 m2 að flatarmáli. Fyrirkomulag bílastæða er að mestu óbreytt. Tillagan er sett fram á uppdráttum í mkv. 1:1000 ásamt greinargerð og skýringarmyndum dags. 29. apríl 2005. Tillagan var auglýst í
samræmi við 25. gr. skipulags- og byggingarlaga nr. 73/1997 frá 1. júní til 29. júní 2005 með athugasemdafresti til 13. júlí 2005. Engar athugasemdir eða ábendingar bárust. Skipulagsstofnun hefur yfirfarið málsgögnin og gerði ekki athugasemd við að birt yrði auglýsing um samþykkt deiliskipulagsins sbr. ofangreind lög. Auglýsing um gildistöku deiliskipulagsins birtist í B-deild Stjórnartíðinda 24.
ágúst 2005.
Valla- og Vindakór. Breytt deiliskipulag.
Bæjarráð Kópavogs samþykkti þann 21. október 2004 tillögu að breyttu deiliskipulagi við Valla- og Vindakór. Í tillögunni felst að
byggð vera 7 fjölbýlishús 2ja til 5 hæða í stað fjögurra háhýsa 9- 14 hæða. Fjöldi íbúða verður óbreyttur eða 180 íbúðir.
Aðkomu að fyrirhuguðu miðhverfi breytist jafnfram ásamt fyrirkomulagi bílastæða og fyrirhugað byggingarmagn í atvinnuhúsnæði er
aukið um 2.000 m2 þ.e. úr 13.000 m2 í 15.000 m2. Tillagan var auglýst í samræmi við 25. gr. skipulags- og byggingarlaga nr.
73/1997 frá 3. september til 1. október 2004 með athugasemdafresti til 18. október 2004. Engar athugasemdir eða ábendingar bárust. Skipulagsstofnun hefur yfirfarið málsgögnin og gerði ekki athugasemd við að birt yrði auglýsing um samþykkt deiliskipulagsins
sbr. ofangreind lög. Auglýsing um gildistöku deiliskipulagsins birtist í B-deild Stjórnartíðinda 24. ágúst 2005.

Kórar (Hörðuvellir). Heilsu-, íþrótta- og fræðasetur. Breytt deiliskipulag.
Bæjarstjórn Kópavogs samþykkti þann 24. júlí 2005 tillögu að breyttu deiliskipulagi fyrir heilsu-, íþrótta- og fræðasetur í Kórum
(Hörðuvöllum) þ.e. Vallakór 10, 12 og 14. Deiliskipulagssvæðið afmarkast af Vatnsendavegi til norðurs, fyrirhuguðu íbúðarsvæði Þinga
(Suðursvæði) til austurs, hesthúsahverfinu í Heimsenda í suður og fyrirhugaðri íbúðarbyggð við Tröllakór í vestur. Í tillögunni felst að
gerðir verða 3 knattspyrnuvellir (68x105m hver); knatthús (yfirbyggður knattspyrnuvöllur) allt að 25m hátt og íþróttahús á 1-2 hæðum auk kjallara (keppnissalur, búningsaðstaða, skrifstofur, líkamsræktarstöð ásamt sundlaug). Þá er í tillögunni gert ráð fyrir framhaldsskóla á svæðinu, byggingu sem er áætluð á þremur hæðum auk kjallara. Í tillögunni er jafnframt gert ráð fyrir 3 hæða verslunar-,
þjónustu- og heilsumiðstöð á fyrirhuguðu miðbæjarsvæði þ.e. Vallakór 10. Í austurhluta byggingarinnar er gert ráð fyrir 9 hæða byggingu fyrir gistiheimili og íbúðir. Undir byggingunni er gert ráð fyrir bílastæðakjallara. Aðkoma að svæðinu breytist ásamt fjölda og fyrirkomulagi bílastæða svo og gönguleiða. Tillagan er sett fram á uppdrætti í mkv. 1:1000 ásamt greinargerð og skilmálum dags.19. mars
2005 og breytt 1. maí 2005. Tillagan var auglýst í samræmi við 25. gr. skipulags- og byggingarlaga nr. 73/1997 frá 11. maí til 8. júní
2005 með athugasemdafresti til 22. júní 2005. Engar athugasemdir eða ábendingar bárust. Skipulagsstofnun hefur yfirfarið málsgögnin og gerði ekki athugasemd við að birt yrði auglýsing um samþykkt deiliskipulagsins sbr. ofangreind lög. Auglýsing um gildistöku
deiliskipulagsins birtist í B-deild Stjórnartíðinda 24. ágúst 2005.

Klapparkór 1. Breytt deiliskipulag.
Bæjarráð Kópavogs samþykkti þann 18. ágúst 2005 tillögu að breyttu deiliskipulagi fyrir Klappakór 1.
Í breytingunni felst heimild til að hækka hluta hússins um eina hæð og fjölga íbúðum um tvær, þær verði 17 í stað 15. Fyrirkomulag
bílastæða og niðurgrafinnar bílageymslu er jafnframt breytt. Bílastæðum er fjölgað um fjögur. Tillagan er sett fram á uppdrætti í mkv.
1:2000 dags. 15. mars 2005. Tillagan var auglýst frá 20. apríl til 18. maí 2005 með athugasemdafresti til 1. júní 2005. Engar athugasemdir eða ábendingar bárust. Skipulagsstofnun hefur yfirfarið málsgögnin og gerði ekki athugasemd við að birt yrði auglýsing um
samþykkt deiliskipulagsins sbr. ofangreind lög. Auglýsing um gildistöku deiliskipulagsins birtist í B-deild Stjórnartíðinda 24. ágúst
2005.
Nánari upplýsingar eða gögn um ofangreindar deiliskipulagsáætlanir og afgreiðslur þeirra er hægt að nálgast á Bæjarskipulagi Kópavogs, Fannborg 6, 200 Kópavogi, milli kl. 8:00 og 16:00 mánudaga til fimmtudaga og á föstudögum frá 8:00 til 14:00.

Skipulagsstjóri Kópavogs.

Sýndar verða lóðir í áfanga 1 sunnudag kl 14-17
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TILBOÐSDAGAR
TILBOÐSVIKA
22. ÁGÚST - 2. SEPTEMBER
11.-18. MARS

10-40% afsláttur af öllum vörum
að auki 5% staðgreiðsluafsláttur

ÓKEYPIS NAFNGYLLING
FYLGIR ATSON-LEÐURVÖRUM

Leðuriðjan ehf.
Brautarholti 4, 105 Rvk.
S: 561 0060 • atson@atson.is
Opið: mán.-fös. 10-18

Hólsfjöll / Mynd: GVA

SKEMMTILEGAST
LEIÐINLEGAST
Ásgerður Hildur Ingibergsdóttir, knattspyrnukona í KR

Les sér til skemmtunar
Skemmtilegast:
Það er svo margt skemmtilegt. Mér finnst skemmtilegt að ferðast og lesa. Ég
les mikið fróðleik og uppbyggilegt efni og var að klára bók sem er mjög áhugaverð lesning fyrir allar kynsystur mínar, ef svo má segja. Hún heitir He’s just not
that into you og er eftir Greg Behrendt og Liz Tuccillo. Einnig er ég alltaf með í
bílnum mínum bók eftir Norman Vincent Peale sem heitir Positive thinking
every day og les í henni á hverjum degi.
Leiðinlegast:
Að mæta þreytt og illa upplögð í vinnuna eða á æfingu. Það er alveg hundleiðinlegt. Ég reyni samt að koma í veg fyrir það með því að sofa og borða rétt.

ÍSLENSKA AUGLÝSINGASTOFAN/SIA.IS PRE 28049 04/2005

Allt sem þú þarft
og meira til

Allt um tísku og ferðir
á fimmtudögum í Fréttablaðinu.

M IÐVI KU DAGU R 24. ágúst 2005
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Gögn frá El Niño hjálpa afrískum bændum sem eru líklegir til að uppskera ríkulega fyrir vikið:

VÍSINDI Bændur í Afríku sem
nýta sér veðurspár byggðar á
gögnum sem safnað hefur verið
um veðurfyrirbrigðið El Niño
eru líklegir til þess að uppskera
ríkulega fyrir vikið. Fram á
þetta er sýnt í nýlegri rannsókn
sem greint er frá í bandaríska
vísindatímaritinu Proceedings
of the National Academy of
Sciences.
Vísindamenn kenndu bændum í fjórum þorpum í Simbabve
að nýta sér veðurspárnar en í
þeim er sveiflna í úrkomu betur
gætt. Þeir sem síðan ákvörðuðu
út frá þeim hvenær best væri að
sá, og hverju, uppskáru umtals-

vert meira en í meðalári, sérstaklega af tegundum á borð við
maís.
Í upphafi tilraunarinnar, í
september árið 2000, höfðu
bændurnir sem fengnir voru til
að taka þátt miklar efasemdir
um nytsemi veðurspánna. Þremur árum síðar viðurkenndi ríflega helmingur þeirra að vel
mætti nýta veðurspárnar til að
ákveða tímasetningu sáningar
og afbrigði til að sá. Þegar vísindamennirnir skoðuðu svo
meðaltal
uppskeru
síðustu
tveggja áranna á undan kom í
ljós að þeir sem nýttu sér El
Niño-veðurspárnar uppskáru

MYND/GETTY IMAGES

Nota ve›urspár og hámarka uppskeru

BÆNDUR Í AFRÍKU Nú berst þeim hjálp úr óvæntri átt.

nær tíu prósentum meira en
þeir sem litu á kennslu vísindamannana sem hverja aðra bábilju. Gera má ráð fyrir að sum-

ir bændanna hafi ákveðið að láta
þá á það reyna hvort vestrænu
vísindamennirnir væru kannski
- oá
að segja eitthvað af viti.

NÝIR SÍMAR Starfsstúlka Samsung heldur á nýjustu þriðju kynslóðar farsímum
fyrirtækisins á tæknisýningu sem hófst í
Kuala Lumpur í Malasíu í gær.
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langoftast er það nú svo að tekið
er mark á ábendingum hennar.“
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FRÁ DEGI TIL DAGS
Lítill ávinningur

SJÓNARMIÐ

KÁRI JÓNASSON

Ísraelskir landnemar farnir frá Gaza og
Vesturbakkanum.

Hva› ætlast
Sharon fyrir?
arðlínumaðurinn og fyrrum hershöfðinginn Ariel
Sharon, forsætisráðherra Ísraels, hefur komið mörgum á óvart vegna ákveðinnar framgöngu sinnar
undanfarna daga við að flytja byggðir ísraelskra landnema af
Gaza-ströndinni. Þeim flutningum lauk á mánudagskvöldið án
stórkostlegra átaka. Ísraelsmenn sem þarna bjuggu voru að
vísu margir hverjir mjög tregir til að yfirgefa smáhýsin sín,
þar sem þeir hafa dvalið í langan tíma, en þegar þeir mættu
ákveðnu lögregluliði og hermönnum létu þeir flestir hverjir
undan síga.
Það eru ákveðin tímamót í deilunum fyrir botni Miðjarðarhafsins nú þegar allir ísraelskir landnemar eru á brott frá
Gaza og Vesturbakkanum. Þeir voru að vísu ekki margir á
Gaza, aðeins hátt á níunda þúsund sem bjuggu í 21 þorpi.
Þrátt fyrir að þeir væru ekki fleiri en raun ber vitni höfðu
þessir landnemar ótrúleg áhrif og auðvitað bjuggu þeir þarna
í skjóli Ísraelsstjórnar. Þeir hafa ráðið yfir fimmtungi landsvæðisins á Gaza, en til samanburðar búa þar um 1,3 milljónir Palestínumanna, sem í haust geta loks farið að ferðast um
frjálsir á þessu umdeilda landsvæði og huga að uppbyggingu
þess og framtíðarþróun.
Nú þegar brottflutningi frá Gaza og Vesturbakkanum er
lokið tekur við uppbyggingarstarf. Það var ekki mikil mótstaða í gær þegar aðgerðir hófust á Vesturbakkanum. Þúsundir her- og lögreglumanna voru á staðnum. Þetta er í fyrsta
skipti síðan 1967 sem Ísraelsmenn láta af hendi hernumið
land til Palestínumanna og í fyrsta skipti sem ísraelska hernum er beitt gegn eigin landsmönum til að framfylgja ákvörðun stjórnvalda.
Þegar Ariel Sharon tilkynnti fyrir nærri tveimur árum síðan að hann ætlaði að láta af hendi landnemabyggðir á Gaza og
Vesturbakkanum vakti sú ákvörðun hans ekki aðeins mikla
athygli í Ísrael, heldur víða um heim. Margir höfðu ekki trú á
því að þetta gengi eftir en það er greinilega einbeittur vilji
Sharons að efna þetta loforð eins og atburðir síðustu daga
sýna. Aftur á móti er ekki öllum ljóst hvað hann hyggst fyrir
í framtíðinni í þessum málum, en eitthvað hlýtur að búa undir.
Brottflutningur landnemanna hefur þegar haft mikil pólitísk
áhrif í landinu, ráðherrar hafa sagt af sér og mótmæli hafa
verið hávær, en Sharon heldur sínu striki. Hann heldur því
fram að þetta auki öryggi Ísraelsríkis, en það er þá undir því
komið að Palestínumenn verði til friðs, annars fer allt í háaloft enn einu sinni fyrir botni Miðjarðarhafs.
Þeir Sharon og Abbas ræddust við í síma þegar síðustu
landnemarnir voru á brott frá Gaza. Þá höfðu þeir ekki talast
við í tvo mánuði. Þeir virðast ná betur saman en fyrri leiðtogar í hinni löngu deilu Ísraela og Palestínumanna, og það er
athyglisvert að brottflutningurinn nú fer ekki fram undir
miklum þrýstingu utan frá. Leiðtogarnir sjálfir virðast hafa
komist að einhverju samkomulagi, hversu lengi svo sem það
heldur. ■

H

Jón Steinsson hagfræðingur gerir tvær
nýlegar skýrslur um þjóðhagsleg áhrif
stóriðju að umtalsefni á Deiglunni.
Önnur er frá
greiningardeild KB
banka, hin frá
Samtökum
iðnaðarins. Um
þá fyrrnefndu
segir Jón að
helsta niðurstaðan hafi verið að
ávinningurinn hafi verið lítill. Þetta „byggir á
því að álverin nota
tiltölulega lítið
af innlendum

framleiðsluþáttum eftir að þau eru
tekin til starfa. Álverin eru í eigu erlendra aðila og hráefnið kemur erlendis frá. Einu innlendu framleiðsluþættirnir sem álverin nota eru vinnuafl og
raforka. Þjóðhagslegur ávinningur af álverunum er aðallega tilkominn vegna
notkunar á raforku. Þetta er vegna þess
að gera má ráð fyrir að starfsfólkið sem
vinnur í álverinu hefði fengið álíka störf
annars staðar í hagkerfinu ef álverin
hefðu ekki verið byggð. Þjóðhagslegur
ávinningur er lítill ... vegna þess að
Landsvirkjun hefur ... selt raforkuna nálægt kostnaðarverði“.

Tómt bull?
Annað er uppi á teningnum í skýrslu
Samtaka iðnaðarsins. Þar er niður-

staðan að landsframleiðslan sé 60 til
70 prósentum meiri en ef ekki hefði
verið farið út í stóriðju. „Þetta þýðir að
Íslendingar væru í dag fátækari en
Suður-Kóreumenn ef stóriðju hefði
ekki notið við,“ segir Jón. Hann bendir
á að gögn Hagstofunnar sýni að framlag stóriðju til vergrar landsframleiðslu
séu um 1,3%. Mat Samtaka iðnaðarins þýði því að margföldunaráhrif stóriðju hafi verið 29-föld, jöfn öllum
landbúnaði, fiskveiðum, fiskvinnslu,
öðrum iðnaði og byggingastarfsemi.
Jón segir: „Í stuttu máli þá er skýrsla
KB vel rökstudd en rannsókn Samtaka
Iðnaðarins tómt bull“. Einhver viðbrögð hljóta að verða við þessum
skrifum.
gm@frettabladid.is

Kapítalistar allra landa...
Þeir áttu það sameiginlegt Adam
Smith, kennifaðir kapítalismans og
höfundur bókarinnar Auðlegð þjóðanna, og Karl Marx, annar höfunda
Kommúnistaávarpsins, að báðir
töldu að þar sem kapítalistar kæmu
saman yrði óhjákvæmilega úr því
samsæri. Smith taldi að úr samráði
þeirra yrði til samsæri gegn neytendum um hærra verð. Hin „ósýnilega hönd“, sem stýrði hagkerfinu
óafvitandi til hagsbóta fyrir alla, ef
samkeppni væri virk og hver kapítalisti hugsaði aðeins um eigin hag,
mundi visna og lamast og í staðinn
kæmi samráð fjármagnseigenda um
að auðgast sem mest á kostnað neytenda. Í lýðræðisþjóðfélögum hefur
löggjafinn reynt að reisa skorður við
þessari tihneigingu fjármagnseigenda með kerfisbundnum inngripum
í gangvirki viðskiptalífsins, lögum
gegn hringamyndun og annars konar
einokunartilhneigingum, auk þess
sem samtök neytenda eru víða virk
og mynda mótvægi gegn ofurafli
fjármagnsins.
Karl Marx var stærri í sniðum og
í samræmi við prússneskt uppeldi
sitt bjó hann til úr þessu kenningar
um alheimslögmál, þar sem fjármagnið safnaðist á æ færri hendur
uns meginþorri mannkyns væru öreigar, sem að lokum vörpuðu af sér
oki kapítalistanna með byltingu
(þ.e.a.s. útrýmingu auðstéttarinnar)
og stofnuðu samfélag án ríkisvalds,
þar sem gæðum jarðarinnar yrði
dreift samkvæmt lögmálinu um að
hver legði sitt af mörkum til framleiðslunnar eftir getu og fengi samkvæmt þörfum.
Hér á landi var framrás kapítalismans heft strax á upphafsskeiði
hans og komið á eins konar ríkiskapítalisma um hálfrar aldar skeið upp
úr Kreppunni miklu eftir 1930 þegar
allir bankar urðu ríkisbankar og
skipuðu málum í atvinnulífinu með
hrossakaupum milli frammámanna
stjórnmálaflokkanna. Ekki er fjarri
lagi að fullyrða að enginn gat orðið
ríkur nema að hafa að bakhjarli einn
eða fleiri stjórnmálaflokka, atvinnulífinu var miðstýrt og samkeppni og
ágóðasjónarmið því sem næst gerð
útlæg en ríkisstofnanir látnar stýra

Í DAG

FRJÁLS FJÖLMIÐLUN

ÓLAFUR
HANNIBALSSON

Í dag er ástæ›a til a› ﬂakka
gu›i fyrir a› Bónusfe›gar og
Daví› eru ekki vinir.
verðlagningu og dreifingu lífsgæðanna.
Hannes Hólmsteinn Gissurarson
hefur óneitanlega verið ötull talsmaður þess að rífa atvinnulífið upp
úr þessu fari og auka frelsi manna til
athafna og framkvæmda. Framan af
var hann líka eindreginn talsmaður
lágmarks ríkisvalds þar sem allir
valdamenn hafi tilhneigingu til að
misnota vald sitt, reisa sjálfum sér
minnismerki fyrir almannafé, sóa
skattpeningum í gagnslítil gæluverkefni, þenja endalaust út ráðuneyti og
stofnanir ríkisins og raða dyggum
fylgisveinum sínum þar á jöturnar.
En á þessu gerir hann alltaf eina
undantekningu þvert ofan í staðreyndir. Hann hefur nefnilega uppgötvað „leiðtoga lífs síns“, Davíð
Oddsson, foringjann mikla og óskeikula, sem öfugt við alla aðra valdamenn heimsins hafi helgað sig því
hlutverki að minnka vald sitt jafnt og
þétt og færa það til fólksins! Að ríkisvaldi undir slíkri forystu verður að
áliti Hannesar ekkert fundið. Í viðtali
við Blaðið fyrir skömmu telur hann
það hlutverk sitt að mynda „smámótvægi“ gegn öllum nöldurskjóðunum
sem standi í stöðugri og samfelldri
rógsherferð gegn foringjanum mikla
í öllum miðlum Baugs. Orðrétt segir
Hannes: „Ágætur kunningi minn, Jón
Ásgeir Jóhannesson, hefur afhent
vinstri öflunum á Íslandi fjölmiðlana,
sem hann á. Með því er Jón Ásgeir að
grafa undan íslenskum kapítalisma.
Ef menn eiga að vera bandamenn í að
skapa frjálsara Ísland, þá verða þeir

að geta upplifað hvern annan sem
bandamenn“.
Hér gefur Hannes hárfínt í skyn
að Jón Ásgeir geti sjálfum sér um
kennt hvernig fyrir honum er komið.
Hefði hann bara látið fjölmiðlaveldi
sitt standa með kapítalistunum (les
Davíð), þeir getað „upplifað hann
sem bandamann“ hefði hið góða og
velviljaða ríkisvald kannski látið
hann í friði. „En þótt einkennilegt
megi virðast þarf að vernda kapítalismann fyrir kapítalistunum“, heldur
Hannes áfram. Og hverjum stendur
það nær en hinu góðviljaða ríkisvaldi
Davíðs að gegna því hlutverki?
Í því sambandi er athyglisvert að
rifja upp að undanfarinn hálfan
annan áratug hefur Hannes Hólmsteinn einmitt farið hamförum gegn
frjálsum fjölmiðlum eða allt frá því
að Stöð 2 komst á laggirnar sem sjálfstæður fjölmiðill. Hann hamaðist
gegn Stöð 2 allan síðasta áratug og
taldi hana hreiður andstæðinga
Davíðs Oddssonar af því að fréttastofa Stöðvarinnar dirfðist stundum
að leggja sjálfstætt mat á gerðir ríkisstjórnarinnar. Á sama tíma var
unnið að því leynt og ljóst að mynda
allsráðandi
fjölmiðlasamsteypu
undir forystu Morgunblaðsins án
þess að Hannes og félagar hefðu
nokkuð við slíkt eignarhald að athuga. Því er nærtækt að álykta að
væru þeir Bónusfeðgar og Davíð
vinir og þeir tilbúnir að beita fjölmiðlum sínum til að lofsyngja hann
væri annað hljóð í strokki Hannesar
Hólmsteins í dag.
Í einn tíma lágu allir valdaþræðir
í landinu gegnum hendur landshöfðingja, sem beitti því valdi gegn helsta
stjórnarandstæðingnum, Skúla Thoroddsen. Þá þakkaði Skúli guði fyrir
að til skyldi vera danskur hæstiréttur, enda var hann sýknaður þar af
öllum ákærum. Í dag er ástæða til að
þakka guði fyrir að Bónusfeðgar og
Davíð eru ekki vinir. Á meðan getum
við vænst þess að búa áfram við
frjálsari fjölmiðlun en verið hefur
við lýði í landinu um langt skeið. Enn
er þess minnst hversu alvarlegar afleiðingar það hafði þegar þeir
Heródes og Pílatus urðu vinir. Þó eru
nærri 2000 ár síðan. ■
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KAUPHÖLL ÍSLANDS [ Hlutabréf ]
-0.14%

ICEX-15 4.535
MESTA HÆKKUN
Síminn
Vinnslustöðin
Bakkavör

Fjöldi viðskipta: 200
Velta: 1.333 milljónir

MESTA LÆKKUN

+1,49%
+1,20%
+0,97%

Hampiðjan
Icelandic Group
Atorka Group

-2,90%
-1,86%
-1,67%

HLUTABRÉF Í ÚRVALSVÍSITÖLU: Actavis 42,00 +0,70% ...
Bakkavör 41,70 +1,00%... Burðarás 17,30 -0,60%... FL Group
15,60 -0,60% ... Flaga 4,14 +0,00% ...HB Grandi 8,55 +0,00% ...
Íslandsbanki 15,00 +0,00% ... Jarðboranir 21,00 -0,90% ... KB
banki 582,00 -0,20% ... Kögun 58,00 +0,30% ... Landsbankinn
21,00 -0,50% ... Marel 62,90 +0,00% ... SÍF 4,84 -0,210%
...Straumur 13,30 -0,70% ... Össur 88,50 +0,00%

Umsjón:

nánar á visir.is

Aker Seafoods hækkar
Norska
sjávarútvegsfélagið
Aker
Seafoods hefur hækkað talsvert eftir að
það birti hálfs árs uppgjör í síðustu viku,
sem sýndi 430 milljóna króna hagnað
miðað við 720 milljóna króna hagnað á
sama tímabili í fyrra. Þar af var hagnaður á öðrum ársfjórðungi 40 milljónir
króna.
Eftir birtingu uppgjörsins hefur gengi
Aker Seafoods, sem er að stærstum hluta
í eigu Íslandsvinarins Kjell Inge-Rökke,
hækkað um tæpan fimmtung.
Afkoma útgerðarhluta félagsins er
sambærileg við það sem þekkist hjá
stærstu fyrirtækjunum á Íslandi en afkoma fiskvinnslunnar er slök. Svokölluð
EBITDA-framlegð var aðeins 4,7 prósent
af landvinnslunni fyrstu sex mánuði ársins en 27,3 prósent af útgerðarhlutanum.
- eþa

MARKAÐSFRÉTTIR...
Netverslun sækir í sig veðrið samkvæmt hálffimm fréttum KB banka.
Í gær var ár síðan KB banki hóf að
bjóða íbúðalán bæði til kaupa og
endurfjármögnunar. Vextir nýju lánanna voru í byrjun 4,30% en eru nú
4,15%. Aðrir bankar fylgdu þegar í
kjölfarið og hófu að bjóða viðskiptavinum sínum sambærileg lán.
General Electric og Rolls Royce
hafa gert samning upp á 2,5 milljarða Bandaríkjadala um gerð mótora
fyrir orrustuflugvélar.

KJELL INGE RÖKKE Aker Seafoods, stærsta norska
sjávarútvegsfélagið, hækkar um fimmtung eftir sex
mánaða uppgjörið.

Fyrrverandi forstjóri og fjármálastjóri
K-mart eiga yfir höfði sér kærur frá
bandaríska fjármálaeftirlitinu (SEC)
fyrir birtingu á misvísandi upplýsingum.

DD

Leynist lítill snillingur
á þínu heimili?

DÆLT UPP PENINGUM Eignir norska olíusjóðsins jukust um 950 milljarða króna á
öðrum ársfjórðungi.

Olíusjó›urinn
bólgnar enn
Enn bólgnar norski olíusjóðurinn
og nemur virði hans 11.800 milljörðum króna. Eignir hans jukust
um 950 milljarða króna á öðrum
ársfjórðungi sem rekja má til hás
olíuverðs og hækkana á hlutabréfamörkuðum.
Tekjur af olíuframleiðslu
renna inni í sjóðinn sem fjárfestir
svo í erlendum hlutabréfum og
skuldabréfum.
Ef olíusjóðnum yrði skipt milli
allra Norðmanna fengi hver í sinn
hlut 2,6 milljónir króna. Til samanburðar fengi hver Íslendingur
3,5 milljónir króna í sinn hlut ef
eignum lífeyrissjóðanna yrði
- eþa
skipt upp.

Píanó á verði sem þú
hefur ekki séð áður!

Ársafmæli
íbú›alána

Goodway hljóðfærin eru frábær kostur
fyrir þá sem eru að kaupa siĴ fyrsta píanó.
Í fyrsta sinn á Íslandi bjóðum við þér nú
upp á að kaupa píanó á vaxtalausum
greiðslum (til 15 mánaða). 2 ára ábyrgð.

Í gær var liðið eitt ár frá því að
KB banki hóf að bjóða fólki ný
íbúðalán með lægri vöxtum en
Íbúðalánasjóður. Einnig gátu
fasteignakaupendur
fengið
meira af kaupverðinu lánað en
lög um Íbúðalánasjóð heimiluðu.
„Í raun má segja að fjármagnsskömmtun hafi loks verið afnumin á fasteignamarkaði og í
kjölfarið hafi töluverð umbylting átt sér stað,“ sagði í hálffimm fréttum í gær. Bankarnir
hafi frá þessu tíma lánað út um
250 milljarða til fasteignakaupa
en Íbúðalánasjóður um 60 milljarða.
- bg

Verð frá 15.867 kr.

í 15 mán. eða 238.000 kr. staðgreiĴ.
121 og 123 cm. píanó í svörtu, hnotu og
mahony.

Slíta
vi›ræ›um

D

Stjórnir Lífeyrissjóðs verzlunarmanna og Sameinaða lífeyrissjóðsins hafa slitið viðræðum
um hugsanlega sameiningu
sjóðanna sem staðið hafa yfir
síðan í vor. Áformin strönduðu
meðal annars á ólíkri samsetningu sjóðanna en fleiri atriði
munu hafa komið til.
Lífeyrissjóður
verzlunarmanna er annar stærsti lífeyrissjóður landsins í eignum talið en
Sameinaði sá fjórði stærsti. - eþa
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MERKISATBURÐIR

ÞETTA GERÐIST

79

Forseti Brasilíu fremur sjálfsmor›
timamot@frettabladid.is

Ástkær systir okkar, mágkona og frænka,

Jenný Oddsdóttir
Kárastíg 13b,

sem lést á Landspítalanum við Hringbraut
fimmtudaginn 18. ágúst, verður jarðsungin frá Fossvogskirkju
föstudaginn 26. ágúst kl. 11.00.
Hjördís Jóna Sigvaldadóttir
Kolbrún Hansen

1821
1906
1968

1980
1981
1993

RAKEL SVEINSDÓTTIR: RÁÐIN FRAMKVÆMDASTJÓRI FJÖLMIÐLAVAKTARINNAR

Sníður vöktun eftir pöntun

Bróðir minn, frændi okkar og vinur okkar hjóna,

Björgvin Sigmundsson
frá Miðvík í Grýtubakkahreppi,

lést á heimili sínu að Lönguhlíð 1a, Akureyri, 7. ágúst síðastliðinn.
Útför hefur farið fram í kyrrþey að ósk hins látna.
Indriði R. Sigmundsson
Ragnheiður Pálsdóttir
Snjólaug B. Hólmgrímsdóttir

1814

Grétar Indriðason
Björg Guðjónsdóttir
Einar B. Sigfússon

Ástkær móðir okkar,

Sigrún Edda Jónasdóttir
Snægili 23, Akureyri,

lést 19. ágúst. Útför hennar fer fram frá Glerárkirkju
föstudaginn 26. ágúst kl. 14.00.
Fyrir hönd aðstandenda,
Lena Rut, Hrannar Hólm, Heiður Lilja, Sigmar Þór
og Ármann Sigurðsson.

Móðir okkar, tengdamóðir, amma og langamma,

Kristjana Stefánsdóttir
Meðalholti 10, Reykjavík,

andaðst á heimili sínu mánudaginn 22. ágúst.
Jarðarförin auglýst síðar.

„Það er vægast sagt fullt að
gera,“ segir Rakel Sveinsdóttir
hlæjandi en hún var nýlega ráðin
framkvæmdastjóri
Fjölmiðlavaktarinnar. Hún hefur frá unga
aldri haft mikinn áhuga á fjölmiðlum og stundaði meðal annars
nám erlendis í framleiðslustjórnun fyrir sjónvarp. Hún leiddist þó
inn á aðrar brautir og hefur starfað sem sölustjóri á Morgunblaðinu, auglýsingastjóri hjá Norðurljósum og við önnur verkefni sem
snúa að peningamálum.
„Árið 2003 uppgötvaði ég að
það væri líf utan vinnu og gerðist
mamma,“ segir Rakel kankvís en
hún hefur síðustu tvö ár helgað
sig uppeldi dóttur sinnar. Þegar
dóttir hennar fór að hafa meiri
áhuga á leikskólanum en mömmu
sinni ákvað Rakel að söðla um.
Hlutverk Fjölmiðlavaktarinnar er að fylgjast með fjölmiðlum
fyrir önnur fyrirtæki. „Við
gerum allt sem viðskiptavinurinn
óskar eftir. Við vöktum og látum
vita af fréttum sem eru í umræðunni. Við greinum fréttir, hvar
umræðan birtist, formið og hvar
hún kemur best út,“ segir Rakel,
sem segir vöktunina sérsniðna að
kröfum hvers fyrirtækis.
„Í þessu litla samfélagi skiptir
þetta ofsalega miklu máli. Fólk
kemst ekki yfir það að fylgjast
með öllu og stundum þurfum við
að bregðast mjög hratt við,“ segir
Rakel og tekur sem dæmi að viðskiptavini séu afhent orðrétt
handrit úr umræðuþætti í sjónvarpi til að sá eigi betra með að
svara ásökunum eða öðru slíku.
Rakel segir viðskiptavini sína
bæði stóra og smáa. „Ég væri í
raun fljótari að telja upp hverjir
nýta ekki þjónustuna,“ segir
Rakel en svipuð fyrirtæki og
Fjölmiðlavaktin þekkjast víðast
hvar í heiminum. „Þörfin er síst

ANDLÁT
Áslaug Sigurðardóttir er látin.
Ægir Ólafsson verslunarmaður lést á
hjúkrunarheimilinu Eir, fimmtudaginn
18. ágúst.
Sigrún Edda Jónasdóttir, Snægili 23,
Akureyri, lést föstudaginn 19. ágúst.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Lárus Arnþór Brown
Hjalti Már Hjaltason
Guðni Pálmi Oddsson
og frændsystkini.

Forseti Brasilíu, Getulio Vargas, framdi
líf mitt, nú gef ég ykkur dauða minn,“ sagði
sjálfsmorð þennan dag árið 1954, aðeins
meðal annars í bréfinu. Þrátt fyrir mikla óánokkrum klukkutímum eftir
nægju með störf forsetans
afsögn sína úr embætti.
vakti bréf hans nokkrar tilSonur Vargas fann föður
finningar í brjósti landssinn, sem hafði skotið sig í
manna. Þúsundir voru viðhjartastað.
staddir jarðarförina í fæðForsetinn hafði skrifað
ingarbæ hans Sao Borja.
dramatískt sjálfsmorðsbréf
Vargas hafði komist til valda
sem lesið var í útvarpinu
eftir uppreisn árið 1930.
Hann leysti upp þingið sjö
aðeins tveimur tímum eftir
árum síðar og bannaði alla
að lík hans fannst. Þar
stjórnmálaflokka og verkasagði hann að tilraunir
24. ÁGÚST 1954
lýðsfélög. Hann lét ritskoða
hans til þess að frelsa
fjölmiðla og kæfði alla andstöðu. Árið 1945
brasilísku þjóðina hefðu verið hindraðar af
var Vargas neyddur frá völdum af hernum
erlendum hagsmunahópum sem hann
en var kosinn aftur í embætti árið 1950.
sagði ábyrga fyrir slæmu efnahagsástandi
Þremur árum síðar var landið sligað af erlandsins.
„Ekkert er eftir nema blóð mitt. Ég gaf ykkur lendum skuldum.

Rómverska borgin Pompei
grefst undir ösku þegar
eldfjallið Vesúvíus gýs. 200
þúsund látast.
Breskir hermenn brenna
Washington-borg í Bandaríkjunum til grunna.
Mexíkó fær sjálfstæði frá
Spáni.
Símskeytasamband við útlönd er opnað á Íslandi.
Norræna húsið í Reykjavík
er vígt. Það var byggt eftir
teikningum Finnans Alvars
Aalto.
Fyrstu alþjóðlegu rallkeppninni sem fram fer á
Íslandi lýkur.
Morðingi Bítilsins John
Lennon er dæmdur í 20
ára til lífstíðar fangelsi.
Sólarhringsuppþot hefst í
fangelsinu á Litla-Hrauni.
Fangar mótmæltu hertum
öryggisráðstöfunum.

RAKEL SVEINSDÓTTIR Fjölmiðlavöktun er þekkt víðast hvar í heiminum. „Þörfin er síst
minni í svona litlu samfélagi. Þjóðfélagið er ekki stórt, fjölmiðlarnir eru margir og í flestum tilfellum hafa þeir meira vægi en erlendis,“ segir Rakel.

minni í svona litlu samfélagi.
Þjóðfélagið er ekki stórt, fjölmiðlarnir eru margir og í flestum
tilfellum hafa þeir meira vægi en
erlendis,“ segir Rakel og bendir á
að Fjölmiðlavaktin starfi einnig
fyrir erlenda aðila á Íslandi og fái
einnig upplýsingar um fjölmiðlaumfjöllun um íslensk fyrirtæki erlendis.
Rakel segir starfið spennandi

enda ekki hægt að sjá fyrir að
morgni hvernig dagurinn þróist.
„Í nýju starfi verður vinnan
áhugamál númer eitt, tvö og
þrjú,“ segir Rakel með hlátur í
röddu en hins vegar reynir hún að
varðveita tíma fyrir fjölskylduna.
„Ég hef ekki heldur lagt bækurnar á hilluna,“ segir Rakel, sem er
að sögn mikill lestrarhestur og
finnst gaman að ferðast. ■

Bragi Halldórsson lést í Reykjavík laugardaginn 20. ágúst.

Lára Káradóttir, áður til heimilis í
Hamraborg 38, Kópavogi, lést á hjúkrunarheimilinu Sunnuhlíð laugardaginn
20. ágúst.

Guðmundur Benediktsson, fyrrverandi
ráðuneytisstjóri, lést laugardaginn 20.
ágúst.
Ella Halldórsdóttir frá Kirkjuhvoli, Vestmannaeyjum, lést sunnudaginn 21.
ágúst.

Aðstandendur.

Daníel Teitsson, Hátúni 12, Reykjavík,
lést í Hátúni 12 sunnudaginn 21. ágúst.
Jóhanna Kristín Sigurjónsdóttir Ellerup lést á sjúkrahúsi á Long Island,
Bandaríkjunum, sunnudaginn 21. ágúst.
Ólafur Eiríksson, Grjóti, Þverárhlíð, lést
sunnudaginn 21. ágúst.
Snjólaug Magnea Bjarnadóttir, Þelamörk 54, Hveragerði, lést á hjúkrunarheimilinu Ási, Hveragerði, sunnudaginn
21. ágúst.

Elskuleg eiginkona mín, móðir okkar,
tengdamóðir og amma,

Kolbrún Sigurðardóttir
Seint fæ ég fullþakkað ykkur öllum sem hafið
heiðrað minningu eiginmanns míns,

Hallfreðar Arnar Eiríkssonar
þjóðfræðings.

Samúð ykkar og vinsemd hefur verið mér mikill styrkur.
Olga María Franzdóttir.

Álftamýri 2, Reykjavík,
sem andaðist á heimili sínu mánudaginn 15. ágúst, verður
jarðsungin frá Háteigskirkju fimmtudaginn 25. ágúst kl. 13.00.
Blóm og kransar vinsamlegast afþakkaðir, en þeim sem vilja minnast
hinnar látnu er bent á heimahlynningu Krabbameinsfélagsins.
Höskuldur Elíasson
Sigrún Höskuldsdóttir
Antonio Cavaleiro
Elías Höskuldsson
María Carolina Skackauskaite
Sigurður Höskuldsson
Dagbjört Edda Barðadóttir
Linda Rut, Telma Rós, Alexander Freyr, Ragnar Már, Lilja Björk,
Ragnhildur Sara og Vigdís Karólína.

Björg Símonardóttir, áður til heimilis
að Víðimel 53, andaðist á Hrafnistu í
Hafnarfirði mánudaginn 22. ágúst.

JAR‹ARFARIR
13.00 Ásta Baldvinsdóttir, Sólvangsvegi
3, Hafnarfirði, verður jarðsungin
frá Fríkirkjunni í Hafnarfirði.

www.steinsmidjan.is
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Víkingur/Fjölnir í vetur
Handknattleikslið Víkings og Fjölnis
munu stilla upp sameiginlegu liði í
deildarkeppninni í handboltanum í vetur.
Gunnar Magnússon, þjálfari Víkings til
nokkurra ára, verður þjálfari liðs
Víkings/Fjölnis, eins og það mun heita í
vetur.

sport@frettabladid.is

HVAÐ? HVENÆR? HVAR?
ÁGÚST

20 21

22

24 25 26 27

Miðvikudagur
■ ■ LEIKIR
 17.30 Breiðablik og Valur mætast í
VISA-bikarkeppni kvenna á
Kópavogsvelli.

 17.30 KR og Fjölnir mætast í VISAbikarkeppni kvenna í Frostaskjóli.

■ ■ SJÓNVARP
 18.20 Debrecen og Manchester
United mætast í Meistaradeild
Evrópu á Sýn.

 18.30 Enska knattspyrnan á
Enska boltanum. Þrír leikir í beinni
útsendingu.

 20.20 Villarreal og Everton
mætast í Meistaradeild Evrópu á Sýn.

 22.00 Olíssport á Sýn.
 22.20 Bikarkvöld á RÚV.

ARNAR OG BJARKI GUNNLAUGSSYNIR: BÚIÐ SPIL Í SUMAR

> Við finnum til með ...

Arnar hættur og Bjarki me› ballerínumei›sli

... Bjarka Gunnlaugssyni, sem gengst í dag
undir enn eina aðgerðina vegna
íþróttameiðsla. Þessi stórgóði knattspyrnumaður sýndi góða
takta í sumar en gat lítið
beitt sér vegna meiðslanna,
eins og svo oft áður.
Það verður einnig
eftirsjá að bróður hans
Arnari, sem hefur lagt
skóna á hilluna í bili.

Arnar og Bjarki Gunnlaugssynir hafa
sagt sitt síðasta í fótboltanum í sumar.
Arnar hefur ákveðið að hætta hjá KR á
meðan bróðir hans Bjarki gengst undir
þriðju aðgerðina á tæpu ári vegna
ökklameiðsla. Hann er samningsbundinn KR út árið og því óvíst hvað tekur
við hjá honum.
„Þetta er búið að vera svolítið erfitt
í sumar en ég hætti líka vegna persónulegra ástæðna. Ég tel ekki
lengur hægt að réttlæta það
hversu mikið ég er frá fjölskyldu minni þegar
maður er hvort eð er
ekki í neinu standi til
að spila,“ sagði Arnar.
„Þó maður mætir á æfingar er þar með ekki
sagt að maður sé heill til að

spila einhvern alvöru fótbolta. Ég skil
við félagið í fullkominni sátt.“
Arnar vill ekki gefa út neina lokaákvörðun um að knattspyrnuferlinum sé lokið.
„Það er ekkert ólíklegt en aldrei að
segja aldrei. Ég er nú samt orðinn hálfþreyttur á þessu. En ég tek endanlega
ákvörðun um þetta síðar, ég sé til
hvernig skrokkurinn verður í
haust og vetur og tek þá
ákvörðun með framhaldið.“
Bræðurnir eru þekktir
markahrókar en
hvorugur þeirra náði
að skora mark í
deildinni í sumar.
Bjarki skoraði þó
þrennu gegn Leikni í
bikarkeppninni. Hann

hefur hins vegar lítið komið við sögu í
deildinni og aldrei náð að klára heilan
leik. Oftast lék hann ekki meira en 40
mínútur í leik, hvort sem hann byrjaði
eða kom inn á sem varamaður. „Þetta
er ökklinn enn og aftur,“ sagði Bjarki.
„Það er verið að fjarlægja einhvern
beinstúf sem á ekki að vera þarna í
ökklanum. Þetta eru víst meiðsli sem
eru oft tengd við ballettdansara fyrst og
fremst og veit ég ekki af hverju ég er að
fá þetta,“ sagði hann og hló. Bjarki hefur
glímt við meiðsli í sama ökklanum frá
því að hann var tæklaður illa árið 2003
og fór hann tvívegis í aðgerð á síðasta
ári. „Ég veit ekkert hvernig þetta verður
á næsta ári, ég ætla fyrst að ná að labba
eðlilega aftur. Þetta er engin óskastaða
sem verið hefur þessi tvö undanfarin ár,
hvorki fyrir mig né KR.“

> Við hvetjum ...
.... alla knattspyrnuáhugamenn til að fjölmenna á
leiki dagsins í undanúrslitum bikarkeppni
kvenna en bæði leikir KR
og Fjölnis og Breiðabliks og
Vals hefjast kl 17.30 í dag.
Úrslitaleikurinn fer svo fram í
byrjun september.

Liverpool áfram þrátt fyrir tap
Liverpool tapa›i heldur óvænt á heimavelli í gær fyrir búlgarska li›inu CSKA Sofia en Evrópumeistararnir ensku unnu fyrri leikinn sannfærandi og komust ﬂví áfram í Meistaradeild Evrópu.
FÓTBOLTI Liverpool tapaði í fyrsta
sinn í fimmtán leikjum í Meistaradeild Evrópu í gær er liðið laut í
gras fyrir CSKA Sofiu frá Búlgaríu. Liverpool hafði unnið fyrri
leikinn, 3–1, á útivelli og gat því
leyft sér að leyfa mörgum óreyndum að spreyta sig í byrjunarliðinu. Leikur liðsins var að sama
skapi ekki upp á marga fiska og
komust gestirnir yfir á 16. mínútu
með góðu marki Valentin Iliev.
Búlgarska liðið fékk svo tvö mjög
góð tækifæri til að bæta við í fyrri
hálfleik en allt kom fyrir ekki.
Leikmenn Liverpool náðu svo
undirtökunum í leiknum eftir því
sem á leið en tókst ekki að skora,
þrátt fyrir nokkur úrvalsfæri.
Vandræðalegt tap hjá Evrópu-

meisturunum á heimavelli staðreynd þó svo að forysta Liverpool
eftir fyrri leikinn hafi aldrei verið
í alvarlegri hættu.
Rosenborg frá Noregi komst
áfram í riðlakeppnina eftir 3–2
sigur á Steaua frá Búkarest og hið
sama má segja um Real Betis,
Udinese og Panathinaikos. Þá
komust Celtic-banarnar í Artmedia Bratislava einnig áfram í
riðlakeppnina eftir sigur á Partizan Belgrad í vítaspyrnukeppni.
eirikurst@frettabladid.is

MARKINU FAGNAÐ

Valentin Iliev, liekmaður CSKA Sofia,
fagnar marki sínu á Anfield, heimavelli
Liverpool, í leik liðanna í forkeppni
meistaradeildar Evrópu í gær.

LEIKIR GÆRDAGSINS

Meistaradeild Evrópu:
LOKOMOTIV MOSKVA–RAPÍD VÍN

Enska úrvalsdeildin:
0–1

Rapíd Vín vann samanlagt, 2–1.

BIRMINGHAM–MIDDLESBROUGH

0–3

PARTIZAN BELGRAD–ARTM. BRATISL. 0–0

0–1 Mark Viduka (14.), 0–2 Mark Viduka (45.),
0–3 Franck Queudrue (71.).

Artmedia Bratislava vann eftir vítaspyrnukeppni.

PORTSMOUTH–ASTON VILLA

THUN–MALMÖ FF

3–0

0–1 Richard Hughes, sjálfsmark (11.), 1–1
Lomana Tresor LuaLua (42.).

2–2

SUNDERLAND–MANCHESTER CITY

4–1

0–1 Darius Vassell (10.), 1–1 Anthony Le Tallec
(41.), 1–2 Trevor Sinclair (35.).

3–2

STAÐA EFSTU LIÐA:

Thun vann samanlagt, 4–0.

MONACO–REAL BETIS
Real Beits vann samanlagt, 3–2.

PANATHINAIKOS–WISLA KRAKOW

1–1

1–2

Panathinaikos vann eftir framlengingu, 5–4.

ROSENBORG–STEAUA BÚKAREST
Rosenborg vann samanlagt, 4–3.

LIVERPOOL–CSKA SOFIA

0–1

Liverpool vann samanlagt, 3–2.

UDINESE–SPORTING LISSABON

3–2

Udinese vann samanlagt, 4–2.

Enski deildarbikarinn:
BURY–LEICESTER

0–3

Jóhannes Karl Guðjónsson skoraði eitt mark
fyrir Leicester í leiknum.

WATFORD–NOTTS COUNTY
READING–SWANSEA

3–1
0–3

MAN. CITY
3
TOTTENHAM 2
CHARLTON
2
MAN. UTD. 2
CHELSEA
2
WEST HAM 2
M’BORO
3
LIVERPOOL 2
ARSENAL
2
BLACKBURN 2
EVERTON
2
ASTON VILLA 3

2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
0

1
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
2

0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
1
1

4–2
4–0
4–1
3–0
2–0
3–1
3–2
1–0
2–1
3–4
1–2
3–4

7
6
6
6
6
4
4
4
4
3
3
2

HM í Ungverjalandi:

Fjór›a tap Íslands í rö›
Þáttaka íslenska ungmennalandsliðsins á heimsmeistaramóti U-21 landsliða í Ungverjalandi er orðin martröð líkust
en í gær tapaði liðið sínum fjórða
leik í röð, nú gegn Dönum. Liðið
er stigalaust í sínum milliriðli,
rétt eins og Suður-Kórea, en þessi
lið mætast á morgun í síðustu umferð milliriðlakeppninnar. Sigurvegarinn í þeim leik mun keppa
um níunda sætið á mótinu en
tapliðið um ellefta sætið.

HANDBOLTI

Arnór Atlason var markahæstur íslensku leikmannanna með
sex mörk, Magnús Stefánsson var
með fjögur en fjórir leikmenn
skoruðu þrjú mörk í leiknum.
Þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir
náðist ekki í Viggó Sigurðsson,
þjálfara íslenska landsliðsins,
frekar en eftir aðra leiki Íslands í
keppninni. Svo virðist sem Viggó
standi ekki hugur til að ræða við
íslenska fjölmiðla á meðan á mót- esá
inu stendur.

jálfarastöur

fyrir yngri flokka í knattspyrnu
Hjá unglinganefnd knattspyrnufélags ÍA (UKÍA) eru nú lausar til
umsóknar jálfarastöur fyrir yngri flokka keppnistímabili 2005-2006.
UKÍA er fyrirmyndarfélag ÍSÍ og leitar a metnaarfullum jálfurum til
a bætast í sinn öfluga jálfarahóp. UKÍA bur jálfurum topp
æfingaastöu og m.a. er glæsilegt knattspyrnuhús a rísa.
Umsóknareyublö er hægt a nálgast á vefnum http://www.ia.is
Umsóknir urfa a berast UKÍA í síasta lagi 28. ágúst.
Fari verur me allar umsóknir sem trúnaarmál.
Nánari upplsingar gefa Ólafur Jósefsson s: 898-4054
ea Magnús Óskarsson s: 893-2621

Skóladagar TOYOTA
- Betri notaðir bílar!
Medion Black Dragon
kaupauki með bíl!
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MD95333-DVD

MEDION X2 BLACK DRAGON DVD
• Intel® Celeron® M 360 örgjörvi
• 512MB DDR minni • 40GB harður diskur
• DVD±R brennari - Útvær USB
• S3 UniChrome skjástýring
• 802.11G 54Mbps þráðlaust net
• VGA tengi, 4x USB 2.0 • Lithium-Ion rafhlaða
• Nett og Létt! • Mál: 33 x 27.7 x 2.3/3.4 cm
• Þyngd aðeins 2.2 kg.

TAÐIR B

DVD skrifari
Auðvelt er að afrita DVD.
Skrifanlegir DVD diskar rúma
allt að 7 falt gagnamagn
miðað við eldri geisladiskana

Örgjörvi Intel Celeron Mobile
1.4 Öflugur en jafnframt hagkvæmur
örgjörvi byggður á orkusparandi
Centrino tækninni.

3.527

77.988

Vaxtalaust 12 mán.

Staðgreitt

Bestu kaupin

15,4”
Toshiba Satellite M40X-119
PSM4XE-01L018G3
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vél!!

• 10/100 Ethernet og V.90 mótald
• VGA, TV-OUT, kortalesari
• i.LINK® (IEEE 1394), 3x USB 2.0, hljóð inn/út
• 365 x 275 x 29.5 mm, 3.0 kg
• Lithium-ion, Allt að 3.16 klst. (Mobile Mark™)
• Intel® PRO/Wireless 2200 b/g 54Mbps
• Windows XP Home
• 2 ára alþjóðleg ábyrgð á vinnu
og varahlutum

12 mán. vaxtal. m. fartölvu

r
Ve

Geggjuð

• Intel® Centrino™ mobile tækni
• Intel® Pentium® M 740 1.73 GHz (Dothan)
• 512MB DDR minni (Mest 2048MB)
• 60GB S.M.A.R.T. drif
• 15.4" Breiðtjaldsskjár (1280 x 800 upplausn
• Intel GMA 915 skjástýring
• Super DVD Multi brennari

a!
nt
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Tölvukaupalán 48 mán.

ÍLAR

15”

Þráðlaust net
Innbyggt 54Mbps netkort, vélin
dettur beint inn á þráðlausa
netið - ekkert snúruvesen.

6.499 **

meiri bíl
en mað
artölvu í
kaupauk ur
a.
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Gullna tölvan
Allar Medion tölvur eru framleiddar
samkvæmt ströngustu gæðastöðlum í
Þýskalandi. Þá hafa Medion tölvur unnið
til ótal verðlauna t.d. Gullnu Tölvuna

2.399*
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15,4 Breiðtjaldsskjár
Sjáðu alla myndina í góðri
upplausn en hámarksupplausn er 1280 x 800
punktar.

Intel Pentium Centrino
Dothan örgjörvi Ný
útgáfa af Centrino
örgjörvanum sem afkastar
allt að 22% meira

Super DVD skrifari
Auðvelt er að afrita
DVD. Skrifanlegir DVD
diskar rúma allt að 7 falt gagnamagn
miðað við eldri geisladiskana

S.M.A.R.T
Verndar gögnin þín. Með
þessari tækni eru gögnin
þín öruggari. Lætur þig
vita af yfirvofandi bilun
harða disksins.

Ný Intel tækni
– Sonoma
Hraðari gagnabrautir,
meiri stöðugleiki ásamt
mun öflugri skjástýringu.

ódýr

Árið 1985 var fyrsta fartölva heimsins
sett á markað af Toshiba. Toshiba
hefur verið leiðandi í framleiðslu og
þróun fartölva í 20 ár

3.527*
Tölvukaupalán 48 mán.

Tengdu við
sjónvarp
Auðvelt er að tengja
tölvuna við sjónvarp.

2.399
9.999 **
Vaxtalaust 12 mán.

119.988
Staðgreitt

www.bt.is
*Meðalmánaðargreiðsla á 48 mánaða tölvukaupaláni V.Í.S.
Umsóknin er afgreidd á staðnum á innan við mínútu.

**Miðað við 12 jafnar vaxtalausar greiðslur á Visa eða Mastercard skuldabréf. 0,5% stimpilgjald
bætist við samningsfjárhæðina og greiðist með jöfnum greiðslum yfir samningstímann.
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STUÐ MILLI STRÍÐA

Hin eina sanna öryggistilfinning

MYND: HELGI SIGURÐSSON

BORGH I LDU R GU N NARSDÓTTI R FLAUG TIL LUNDÚNA Í FRÍINU SÍNU.

Komin úr fríi. Fallegar rúmar tvær
vikur af letisleni og
kúri horfnar á
braut á leifturhraða. Flaug út til
Lundúna til þess að
spóka mig þar í
fimm daga ásamt
kærasta. Kveið örlítið fyrir vegna
hryðjuverkahótana en kvíðinn
hvarf um leið og ég steig fæti á
breska grundu. Lundúnabúar létu
eins og ekkert hefði í skorist og
keyptu sér boli sem á stóð: „Still
not afraid!“ eða „Londoners stick
together“. En fallegt. Svo er sagt
að Danir séu ligeglad.
Borðuðum á nýjum veitingastað
á hverju kvöldi. Marokkóskum,

ítölskum, kínverskum, ekta amerískum með rokkabillítónlist, bleikum
mjólkurhristingum
og
glymskröttum og sushi-stað þar
sem litlir réttir þutu framhjá okkur
á færibandi og við þurftum að
bregðast skjótt við til að grípa það
sem hugurinn girndist.
Eitthvað virtist ég ósjálfbjarga
með minn mat því í tvígang á sitthvorum staðnum gengu þjónarnir
að mér og annað hvort skáru matinn minn fyrir mig eða jusu sósunni fyrir mig á diskinn. Fannst ég
eflaust ekki fara rétt að matnum.
Ég varð hugfangin og hugsaði til
þess hversu teprulegir þjónarnir á
Íslandi eru. Aldrei myndu þeir
dirfast að snerta matinn manns.
Augljóst að fólkinu var annt um að

ég nyti matarins eins vel og hægt
væri. Keyptum líka föt og ótal
geisladiska í búðum svo stórum að
mikil hætta er á að víðáttubrjálæði
sæki að viðkvæmum sálum.
Þó svo að Lundúnaferðin væri
ein sú yndislegasta sem ég hef farið
í, enda í góðum félagsskap, og mér
hefði liðið vel í borginni þrátt fyrir
undanfarnar hryðjuverkaárásir
var ekki laust við að ég fyndi fyrir
öryggistilfinningu þegar flugvélin
lenti aftur á íslenskri grundu. Og þá
er ég að tala um öryggistilfinningu
sem ekkert dömubindi gæti
nokkurn tíma veitt mér, eins og það
er nú tönnlast á þessu orði í auglýsingunum. Ahhh....Ísland, veitir þér
jafnvel meiri öryggistilfinningu en
dömubindi.

■ PONDUS

Eftir Frode Överli

Á meðan,
á gjörgæsludeild...

Hvar
er ég...

Píp
píp

Píp
píp

Píp
píp

BÚMM!

Já,
fylgist með!

■ GELGJAN
Svo gerði ég bara í
hvelli nokkra útreikninga í huganum, og...

JÁ EINMITT!
Gerðir ÞÚ útreikninga
í huganum! Þessi var
góður, pabbi!

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman
Við hefðum
Gleymdu þessu
aldrei átt að
elskan (Fliss!) Ég
skrá hann í
er ennþá að
framhaldsnámhlusta.
skeið í stærð-

Ó – fyrirgefðu.
Ég hélt að sagan
væri búin.

fræði.

■ PÚ OG PA

■

Eftir SÖB

SUDOKU DAGSINS

Fylltu út í reitina þannig að hver lína, hver
dálkur og hver 3x3 kassi rúmi allar tölurnar á
bilinu 1 til 9. Sama talan má ekki koma fyrir
tvisvar sinnum í sömu línu, sama dálki eða
sama 3x3 kassa. Engin stærðfræðikunnátta er
nauðsynleg þó leikið sé með tölum. Þrautin
er leyst með rökhugsun og útsjónarsemi.
Lausnir, ráðleggingar og upplýsingar eru á
www.sudoku.com.
Lausn þrautarinnar birtist á sama stað í blaðinu á morgun.
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Lausn á gátu gærdagsins

2
7
1
9
8
3
6
5
4

8
5
4
2
6
1
7
3
9

6
3
9
4
7
5
1
8
2

5
6
3
8
9
4
2
1
7

1
9
2
6
5
7
3
4
8

4
8
7
3
1
2
9
6
5

9
2
8
1
4
6
5
7
3

3
1
5
7
2
8
4
9
6

7
4
6
5
3
9
8
2
1

■ KJÖLTURAKKAR

Eftir Patrick McDonnell

Það er nú eitt þem þú
verður að viðurþenna Lalli
- ‘kettir eru þætari en
hundar’.

DU
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U
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ALDREI!
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■ BARNALÁN

Eftir Kirkman/Scott
Hlýtur að vera
kominn tími til
að raka á sér
lappirnar.

MAMMA!
BÍDDU!
STOPPAÐU!

*klóriklór*
*klóriklór*

AAAHHH!
Takk
mamma!
Bæ!
*klóriklóriklór*
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HUGSAÐU STÓRT

SÍMI 551 9000

SÍMI 564 0000

★★★

★★★

-HJ. MBL

-HJ. MBL

OFURHETJURNAR ERU MÆTTAR Í
EINNI STÆRSTU MYND ÁRSINS

OFURHETJURNAR ERU MÆTTAR Í
EINNI STÆRSTU MYND ÁRSINS

Sýnd kl. 3.20, 5.40, 8 og 10.20

Sýnd í lúxus kl. 3.20 og 5.40 B.i. 10 ára

Sýnd kl. 5.30, 8 og 10.20 B.i. 10 ára

★★★1/2

★★★1/2

★★★

★★★

-KVIKMYNDIR.is

-KVIKMYNDIR.is

-ÓHT. Rás 2

-ÓHT. Rás 2

Sýnd kl. 5,20, 8 og 10.30

Sýnd í lúxus kl. 8 og 10.30

Sýnd kl. 5.30, 8 og 10.30

400 kr. í bíó!

Gildir á allar sýningar merktar með rauðu

Sýnd kl. 8
Sýnd kl. 8 og 10.30

Sýnd kl. 6 í þrívídd
Sýnd kl. 3.40 og 5.50 í þrívídd

Sýnd kl. 10.30 B.i. 16 ára

Sýnd kl. 5.30 B.i. 10 ára - Síðustu sýningar Sýnd kl. 8 og 10.30 B.i. 16 ára

Kapítalisminn tekur
yfir í kommúnistaríki
Donald Trump hefur nú skapað
kínverska útgáfu af raunveruleikaþætti sínum The Apprentice. Trump mun vera framleiðandi þáttanna en stjórnandi
þeirra verður kínverski fasteignafrömuðurinn Pan Shiyi frá
Peking. Í hinni bandarísku útgáfu The Apprentice beita þátttakendur kænsku sinni í viðskiptum til að keppa hver á móti
öðrum og sigurvegarinn fær að
launum stjórnunarstarf hjá
Trump. Gefið hefur verið upp að
kínverska útgáfan muni líkjast
mjög þeirri bandarísku en engar
frekari upplýsingar liggja fyrir
enn um sinn.
„Kína mun nú loksins fá sína
eigin útgáfu af The Apprentice.
Það hafa verið gerðir ellefu eftirlíkingarþættir en allir hafa kolfallið,“ sagði Donald Trump. ■

FRÉTTIR AF FÓLKI
eath Ledger er orðinn svo þreyttur
á paparazzi-ljósmyndurunum sem
H
elta hann út um allt að nú bregður
hann á það ráð að henda í þá eggjum.
„Þegar ég er í sólbaði með
kærustunni og sé þá taka
myndir af okkur er það
eins og kjaftshögg. Við
megum auðvitað ekki
launa þeim greiðann með
einum á kjammann
svo þegar ég hef
tækifæri hendi ég
eggjum í þá“ sagði
Heath.

DONALD TRUMP Donald hefur náð heimsfrægð fyrir raunveruleikaþætti sína en var
áður vel þekktur sem viðskiptafrömuður.

ick Jagger er ekki vel vaxinn niður
ef marka má félaga hans í Rolling
M
Stones, Keith Richards. „Hann er með
pínulítið typpi. Spyrjið bara Marianne
Faithfull,“ sagði Keith. Marianne Faithfull var kærasta Keiths á sjöunda áratugnum en hún átti einnig í nánum
kynnum við Mick Jagger
á þeim tíma. Þetta er
ekki í fyrsta skipti sem
Keith gerir lítið úr „karlmennsku“ Jaggers
því í viðtali við
tímaritið Q nýlega talaði hann
um tólið sem
„litla stýrið“.

Skilnaðurinn
genginn í gegn
Brad Pitt og Jennifer Aniston
hafa komist að samkomulagi um
skilnað sinn. Draumahjónaband
Hollywood er því allt en formlega verður gengið frá því 2.
október. Þetta þýðir enn fremur
að nú gæti eitthvað farið að
skýrast í kringum Angelinu
Jolie og Pitt. Jolie hefur hingað
til ekki sagst geta átt í ástarsambandi við giftan mann. Hún
segir að slíkar konur hafi eyðilagt hjónaband mömmu hennar
og leikarans Jons Voight.
Allur lagalegi hluti skilnaðarins fór fram utan réttarsalarins.
Pitt og Aniston réðu dómarann
Jill Robbins til þess að hlusta á
beiðnir lögmannanna sem á endanum samþykktu skilmálana.
Aðeins í Kaliforníu er hægt að
leigja dómara.
Aniston lagði fram skilnaðarkröfu snemma á þessu ári. Þar

voru erfiðleikarnir sagðir vera
óyfirstíganlegir. Um jólin fóru
sögur að berast af því að Jolie
og Pitt væru að stinga saman
nefjum. Bæði Aniston og Pitt
hafa þráfaldlega neitað þeim
orðrómi. Pitt hefur sagst langa í
barn og því reiknuðu margir
með að ferillinn hjá Aniston
væri ljónið í veginum, hún vildi
ekki fórna honum strax fyrir
barneignir. Í nýlegu viðtali neitaði hún þó þessari sögusögn og
sagðist langa í börn, vissi raunar ekki hvaðan Pitt hefði þessa
sögu.
Reikna má með því að
glæsihús þeirra, sem þau eyddu
tveimur árum í að hanna, verði
selt. Þá þurfa þau heldur ekki á
fjárframlögum hvors annars að
halda þar sem þau eru bæði
meðal launahæstu leikara í
Hollywood. ■

Leikhópurinn Á senunni í samstarfi við SPRON

Kabarett
í Íslensku óperunni
“Söngur Þórunnar
er í einu orði sagt
stórfenglegur...”
SH, Mbl.

Næstu sýningar
Föstudaginn 26. ágúst kl. 20.00
Laugardaginn 27. ágúst kl. 20.00
Sunnudaginn 28. ágúst - Örfá sæti laus
Föstudaginn 2. september
Laugardaginn 3. september
Miðar í síma 511 4200, og á www.kabarett.is

inu Kaffi Hljómalind. Þáttakendur
eru: Áki Ásgeirsson sem leikur á
tölvutengdan „rafmagns“-trompet,
Simon Jermyn (frá Írlandi) sem leikur
á umbreyttan rafmagnsgítar, Heiða
Árnadóttir sópransöngkona, Ingi
Garðar Erlendsson leikur á básúnu,
Nina Hitz (frá Austurríki) leikur á barrokk-selló, Þórunn Björnsdóttir leikur
á blokkflautu og Haraldur Karlsson
sér um myndvinnslu í rauntíma. Tónlistin er öll eftir meðlimi hópsins utan
eitt lag, en það er eftir John Cage.
Aðgangur er ókeypis.

 21.00 Tónlistarveisla í Þjóðleikhúskjallaranum með frábæru tónlistarfólki. Rjóminn af því besta sem flutt
var á fjölsóttum Kammertónleikum
á Kirkjubæjarklaustri í ágúst 2005.
Flytjendur eru Auður Hafsteinsdóttir,
fiðla Bryndís Halla Gylfadóttir-selló,
Björn Thoroddsen-gítar, Edda Erlendsdóttir-píanó, Egill Ólafssonsöngur, Gunnar Þórðarson- gítar, Olivier Manoury-bandoneon, Jón Rafnsson-kontrabassi. Höfundar: Janacek,
Kodaly, Piazzolla, Ellington, Gunnar
Þórðarson, Björn Thoroddsen, Egill
Ólafsson og fleiri.
Upplýsingar um viðburði og sýningar
sendist á hvar@frettabladid.is ekki
síðar en sólarhring fyrir birtingu.

Eignast Mary
prins?

ANGELINA JOLIE
Blóraböggull eða hjónadjöfull? Jolie hefur verið
sögð eyðileggja draumahjónaband Hollywood
en neitar orðrómi um
samband við Pitt.

BRAD PITT Giftist
Jennifer Aniston fyrir
fimm árum síðan.
Hjónabandið var talið
eitt það traustasta í
Hollywood en skjótt
skipast veður í lofti.

JENNIFER ANISTON Jennifer hefur
verið í öngum sínum yfir skilnaðinum
við Brad Pitt. Hún hefur lýst því yfir að
hana langi í börn, ólíkt því sem fyrrum
eiginmaður hennar segir. Aniston lagði
snemma á árinu fram skilnaðarkröfu
sem gengur í gegn 2. október.

Málﬂing um Tarkovskí
27.ágúst, kl. 14 / sunnd. 28.ágúst, kl. 14.00 /
laugd. 3.sept, kl. 14.00 / sunnd. 4.sept, kl.14.00

■ ■ TÓNLEIKAR
 21.00 Tónleikar á lífræna kaffihús-

Málþing um kvikmyndaskáldið
Andrej Tarkovskí verður haldið í
Suðursal Hallgrímskirkju kl.
20.00 í kvöld.
Astrid Söderbergh Widding,
prófessor í kvikmyndafræðum
við Stokkhólmsháskóla, flytur
fyrirlestur sem nefnist Deus
absconditus – á mörkum hins
sýnilega og ósýnilega í kvikmyndum Tarkovskís.
Þá fjalla félagar í rannsóknarhópnum Deus ex cinema um trúarleg stef í kvikmyndum Tarkovskís. Gunnlaugur A. Jónsson flytur fyrirlestur sem nefnist
Nostalgía Tarkovskís í biblíulegu
ljósi og fyrirlestur dr. Péturs
Péturssonar nefnist Speglanir í
kvikmyndum Andrejs Tarkovskís.
Enn fremur segir Thor Vilhjálmsson rithöfundur frá kynn-

Danir bíða í ofvæni eftir nýjasta
afkvæmi konungsfjölskyldunnar
en Mary Donaldson, eiginkona
krónprinsins, er jú ólétt. Nú hefur
það kvisast út til dönsku fjölmiðlanna að hjónunum hafi verið
boðnir tveir bláir barnavagnar frá
Odder barnavagnaframleiðandanum í Hortsense og að þau hafi tekið við þeim. Þetta hefur vakið upp
vangaveltur um hvort Mary gangi
með prins en eins og flestir vita
hefur blár verið álitinn strákalitur.
Henrik
Jespersen,
framkvæmdastjóri Odder, sagði hins
vegar af og frá að framleiðendurnir vissu um kynið. „Liturinn
heitir Marienblár en við verðum
sennilega að breyta því heiti yfir í
Kóngablár,“ sagði hinn stolti
framkvæmdastjóri við danska
fjölmiðla og bætti við að blár gæti
líka verið stelpulitur. ■

ANDREJ TARKOVSKÍ Málþing um rússneska meistarann verður haldið í Suðursal
í Hallgrímskirkju í kvöld klukkan 20.00.

um sínum af Andrej Tarkovskí
og verkum hans.
Meðal þekktustu verka Tarkovski eru myndirnar Solyaris
frá 1972 og Nostalghia frá 1983
en hann lést úr lungnakrabbameini árið 1986, 54 ára að aldri. ■

MARY OG FRIÐRIK Parið er eftirlæti
Dana um þessar mundir og þeir spá mikið
í kyn barnsins sem hún ber undir belti.

Alls ekki au›unni› útlit

Dj Corey ﬂeytir skífum

Jessica Simpson hefur farið mikinn
í myndinni Dukes of Hazzard þar
sem hún leikur Daisy Duke. Nú
hefur Simpson, sem hingað til hefur
verið þekkt fyrir ákaflega fallegar
og heilbrigðar línur, upplýst hvernig hún fékk hlutverkið. Hún fór í
stífa megrun og æfði sig öllum
stundum.
Ástæðan fyrir þessu megrunaræði sagði Simpson að hún hefði
óttast að spranga um á stuttbuxum í
myndinni. Hún hefði þess vegna

DJ Corey, einn heitasti plötusnúður heimsins, þeytir skífum á
Broadway á laugardaginn. DJ
Corey hefur frá níu ára aldri
hlustað og búið til urban-tónlist,
en þá kynntist hann fyrst hipphopp og sálartónlist.
Corey, sem ferðast vítt og
breitt um heiminn sem plötusnúður, fór í tónleikaferð með rapparanum Snoop Dogg í sumar en fór
þó ekki með honum hingað til
lands. Broadway er opnað klukk-

borðað minna og eytt meira en
tveimur tímum á dag í líkamsrækt.
Þrátt fyrir að Simpson hafi verið á
ströngu mataræði sem næringarfræðingur frá Miami útbjó handa
henni var tíminn í líkamsræktinni
ekki síður mikilvægur. „Ég mætti
sex sinnum í viku, tvo og hálfan
tíma í senn. Ég var staðráðin í að
líta vel út í þessum stuttbuxum.“ ■
JESSICA SIMPSON
Jessica hefur verið þekkt fyrir ákaflega
fallegar línur en þær komu ekki allt í einu.

COREY OG SNOOP DJ Corey ásamt vini
sínum Snoop Dogg. Corey spilar á Broadway á laugardaginn.

an 23.00 á laugardaginn og er
miðaverð 1.000 krónur. ■

www.toyota.is

ÍSLENSKA AUGLÝSINGASTOFAN/SIA.IS TOY 29321 08/2005

Þú færð meira en þú borgar fyrir

COROLLA SEDAN. Aukapakki að verðmæti 115.000 kr. fylgir með.
Gríptu tækifærið! Nú bjóðum við Corolla Sedan með spennandi aukapakka fyrir
veturinn, vetrardekkjum og álfelgum. Aðeins örfáir bílar eru til afhendingar á þessu
kostaboði.
Það borgar sig að taka fljótt af stað!

Verð: 1.799.000 kr.
Toyota, Nýbýlavegi 4-8, sími 570 5070
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Drasli› í imbakassanum

▼

▼

Svar:
Melanie Daniels úr kvikmyndinni The
Birds árið 1963.

21.30

20.30

MATUR

23.35

LÍFSSTÍLL
What Not To Wear

sig. Piparsveinn sem hangir á börum og
nælir í stelpur. Ef einhver þekkir þetta líferni þá er það Charlie Sheen.
Ég þoli ekki vitleysu eins og The
Newlyweds. Algjört drasl um unga
heimska ljósku sem heitir Jessica Simpson og giftist söngvara úr strákahljómsveit. Hann er eins og uppblásin steraútgáfa af David Beckham. Henni gengur
ótrúlega vel, honum ekki. Þau hljóta að
fara að skilja. Kannski fáum við þá þátt
HIN NÝGIFTU Þættsem heitir Nýskilin.
Ég vil biðla til sjónvarpsstöðvanna að koma irnir um stjörnuparið
ekki með raunveruleikaþáttinn hennar Brit- Nick og Jessicu Simpson eru gott dæmi
neyjar Spears eða þaðan af verra. Ég neyð- um leiðinlega sjónist þá til að henda sjónvarpinu út. Það þolir varpsefnið sem er í
ekki endalausan viðbjóð, eins og segir í aug- gangi þessa dagana.
lýsingunni.

▼

„Oh, I thought you knew. I want to go around
jumping into fountains naked. Good night!“

Það er ekkert í sjónvarpinu. Ég reyni daglega að drepa það
með fjarstýringunni. Enda stundum á True Hollywood Story
þar sem ferill smástjarna er rakinn. Tekur ekki nema fjörutíu
og fimm mínútur. Þær enda í meðferð og snúa aftur sem
sterkari persónur.
Skipti stundum yfir á Ómega og bölsótast yfir íslensku sjónvarpspredikurunum. Þeim finnst ekkert tiltökumál að biðja
um fimmtíu þúsund krónur í styrk frá áhorfendum sínum.
Minna mætti heldur ekki vera fyrir Guðs orð.
Ég hef leitað í kvikmyndahúsin eftir afþreyingu. Nú er ég búinn að sjá allar myndir sem eitthvað vit er í. Líka þær sem
ekkert vit er í. Eins gott að Extras með Ricky Gervais er á
leiðinni. Hann á eftir að kæta mig í vetrarhörkunum.
Stöku sinnum kemur fyrir að ég finni eitthvað á þeim 90
stöðvum sem eru á Digital Ísland. Má þar nefna Charlie
Sheen-þáttinn Two and a Half Men. Mér fannst Sheen eyðileggja Spin City. Michael J. Fox átti þá þætti frá A til Ö. Nú
hefur Charlie fundið taktinn á ný. Leikur hálfpartinn sjálfan

▼

Í hvaða kvikmynd hljómaði þessi setning:

21.00

DRAMA
Joan Of Arcadia

DR. Phil

17.55 Cheers 18.20 Brúðkaupsþátturinn Já
(e)

23.05 Medici-ættin – Guðfeður endurreisnarinnar (2:4) 0.05 Eldlínan (7:13) 0.45 Kastljósið 1.10 Dagskrárlok

STÖÐ 2 BÍÓ
6.00 Playing Mona Lisa 8.00 Calendar Girls
10.00 Dalalíf 12.00 Josie and the Pussycats
14.00 My Cousin Vinny 16.00 Calendar Girls
18.00 Dalalíf 20.00 Playing Mona Lisa 22.00
Grind 0.00 My Cousin Vinny 2.00 Hav Plenty
4.00 Grind

leikaþáttur þar sem fatasmekkur fólks
fær á baukinn. Ekki eru allir gæddir
þeim hæfileika að kunna að klæða sig
sómasamlega. Það er oft erfitt fyrir
vini og ættingja að horfa upp á fatasóðana en brátt heyrir vandamálið
sögunni til. Hér eru snjallar tískulöggur kallaðar til verka og árangurinn er
ótrúlegur.
21.00 Kevin Hill (21:22)
21.45 Strong Medicine 3 (17:22)
22.30 Oprah Winfrey (Oprah And Seven
Cheating Husbands)

23.15 Kóngur um stund (13:16) 23.40
Tempo 1.05 Mile High (Bönnuð börnum)
1.50 Medical Investigations 2.30 Happiness
(Bönnuð börnum) 4.45 Fréttir og Ísland í dag
6.05 Tónlistarmyndbönd frá Popp TíVí

OMEGA
7.00 Blandað efni 7.30 Ewald Frank 8.00
Billy Graham 9.00 Jimmy Swaggart 10.00
Blandað efni 11.00 Robert Schuller 12.00
Maríusystur 12.30 T.J. Jakes 13.00 Blandað
efni 14.00 Kvöldljós 15.00 Ísrael í dag 16.00
Blandað efni 17.00 Acts Full Gospel 17.30
Ron Phillips 18.00 Robert Schuller 19.00
Blandað efni 20.00 Believers Christian Fellowship 21.00 Kvöldljós með Ragnari Gunnarssyni (e) 22.00 Blandað efni 23.00 Robert
Schuller 0.00 Nætursjónvarp

18.30 Fréttir Stöðvar 2
19.00 Tru Calling (8:20) Tru Davis er lækna-

19.50
20.00
20.30
21.00
21.45
22.00
22.45

nemi sem ræður sig í vinnu í líkhúsi.
Þar uppgötvar hún dulda hæfileika
sína sem gætu bjargað mannslífum.
Supersport (6:50) Stuttur, hraður og
ferskur þáttur um jaðarsport í umsjón
Bjarna Bærings.
Seinfeld
Friends 2 (19:24)
Rescue Me (9:13)
Sjáðu Fegurðardrottningin Unnur Birna
sýnir okkur allt það heitasta í kvikmyndaheiminum.
Kvöldþátturinn
David Letterman Góðir gestir koma í
heimsókn og Paul Shaffer er á sínum
stað.

23.35 Joan Of Arcadia (8:23) 0.25 Friends
2 (19:24) 0.50 Kvöldþátturinn 1.35 Seinfeld

19.15
19.30
20.00
20.50

Þak yfir höfuðið (e)
Everybody loves Raymond
Coupling – Tvöfaldur
Þak yfir höfuðið Á hverjum degi verður
boðið upp á aðgengilegt og skemmtilegt fasteignasjónvarp. Umsjón hefur
Hlynur Sigurðsson.
21.00 Dr. Phil
22.00 Law & Order Faðir dauðvona stúlku er
brjálaður út í kerfið. Hann hefnir sín á
tryggingarstarfsmanni með því móti
að lemja hann til dauða. Þessi sami
starfsmaður neitaði dóttur hans um
lyfjameðferð sem hugsanlega hefði
getað bjargað lífi hennar.
22.45 Jay Leno Jay Leno tekur á móti gestum
af öllum gerðum í sjónvarpssal.

▼

▼

18.30 Fréttir Stöðvar 2
19.00 Ísland í dag
19.35 The Simpsons (7:25) (e)
20.00 Strákarnir
20.30 What Not to Wear (1:6) Raunveru-

23.30 CSI: Miami (e) 0.15 Cheers (e) 0.40
The O.C. 1.20 The L Word 2.05 Óstöðvandi

16.40 UEFA Champions League (Liverpool –
CSKA Sofia) 18.20 UEFA Champions League.
Bein útsending frá síðari leik Debreceni frá
Ungverjalandi og Manchester United í 3. umferð forkeppni Meistaradeildar Evrópu.

20.20 UEFA Champions League (Villarreal –
Everton) Útsending frá síðari leik Villarreal og Everton í 3. umferð forkeppni Meistaradeildar Evrópu.
22.00 Olíssport Fjallað er um helstu
íþróttaviðburði heima og erlendis.
22.30 UEFA Champions League (Debreceni –
Man. Utd.) Útsending frá síðari leik
Debreceni frá Ungverjalandi og
Manchester United í 3. umferð forkeppni Meistaradeildar Evrópu. Sigurvegarinn kemst í 32 liða úrslit en þá
tekur við riðlakeppni sem hefst í
næsta mánuði. Dráttur fyrir riðlana fer
fram á morgun klukkan 14.00 og
verður í beinni á Sýn.

▼

12.20 Neighbours 12.45 Í fínu formi 13.00
Sjálfstætt fólk 13.30 Jamie Oliver 13.55 Hver
lífsins þraut 14.25 Extreme Makeover –
Home Edition 15.10 Amazing Race 6 16.00

▼

▼

Líló og Stitch (6:19)
Víkingalottó
Fréttir, íþróttir og veður
Kastljósið
Ed (80:83)
Indíánar í Bólivíu (Indian Revolt)
Finnsk heimildamynd um réttindabaráttu indjána í Bólivíu, fátækasta landi
Suður-Ameríku.
21.30 Kokkar á ferð og flugi (3:8) (Surfing
the Menu) Tveir ungir kokkar, Ben
O’Donoghue og Curtis Stone, flakka á
milli fallegra staða í Suðurálfu og töfra
fram ljúffenga rétti úr hráefninu á
hverjum stað.
22.00 Tíufréttir
22.20 Bikarkvöld
22.35 Mótókross

Olíssport

7.00 Olíssport

Barnatími Stöðvar 2 (Lizzie McGuire, Snjóbörnin ofl.) 17.53 Neighbours 18.18 Ísland í
dag

18.32
18.54
19.00
19.35
20.10
20.55

ÍÞRÓTTIR

SKJÁREINN
6.58 Ísland í bítið 9.00 Bold and the Beautiful 9.20 Í fínu formi 9.35 Oprah Winfrey
10.20 Ísland í bítið

gildar teiknimyndir (6:38)

22.00

SÁLFRÆÐI

SJÓNVARPIÐ

17.05 Leiðarljós 17.50 Táknmálsfréttir 18.00
Disneystundin 18.01 Stjáni (7:11) 18.24 Sí-

▼

ÚR BÍÓHEIMUM

Surfing the Menu

FREYR GÍGJA GUNNARSSON ÞOLIR EKKI ENDALAUSAN VIÐBJÓÐ

0.10 Bandaríska mótaröðin í golfi

tónlist

E! ENTERTAINMENT
12.00 E! News 12.30 The Soup 13.00 Uncut
14.00 Style Star 14.30 Gastineau Girls 15.00
The Daily Blend 16.00 101 Most Starlicious
Makeovers 17.00 E! Hollywood Hold ‘Em
18.00 E! News 18.30 Child Stars Gone Bad
19.00 The E! True Hollywood Story 20.00
Fight For Fame 21.00 E! Hollywood Hold ‘Em
22.00 Wild On 23.00 E! News 23.30 My Crazy Life 0.00 Wild On 1.00 Fight For Fame

AKSJÓN
7.15 Korter 20.30 Aksjóntónlist 21.00 Níubíó
– Billy’s Holiday 23.15 Korter

ENSKI BOLTINN
14.00 Sunderland – Man. City frá 23.08.
16.00 Chelsea – Arsenal frá 21.08. 18.30
Arsenal – Fulham (b) 20.45 Þrumuskot (e)
21.45 Chelsea – WBA 23.45 Blackburn –
Tottenham 1.45 Dagskrárlok Beinar útsendingar kl. 19.00 á aukarásum: EB 2 Blackburn - Tottenham EB 3 Chelsea - WBA

VEGGFÓÐUR
HÖNNUN, MENNING OG
LÍFSSTÍLL MEÐ VÖLU MATT
OG HÁLFDÁNI.
FYRSTI ÞÁTTURINN FER
Í LOFTIÐ MÁNUDAGINN
29. ÁGÚST KL. 21.00.
FYLGSTU MEÐ.
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TALSTÖÐIN

VIÐ MÆLUM MEÐ...
Indian Revolt

Sjónvarpið kl. 20.55

Réttindabarátta indjána
í Bólivíu

ERLENDAR STÖÐVAR
EUROSPORT
12.00 Football: UEFA Champions League 13.30 All sports:
WATTS 14.00 Athletics: IAAF Grand Prix Linz 15.30 Football: UEFA Champions League 17.30 Equestrianism: Samsung Nations Cup Bratislava Slovakia 18.30 Equestrianism:
Show Jumping Vimeiro 19.00 Sailing: Skandia Cowes Week
19.30 Sailing: Swedish Match Tour Portugal Match Cup
20.00 Golf: the European Tour BMW Russian Open 20.30
All Sports: Wednesday Selection 20.45 Adventure: X –
Adventure Raid Series 21.15 News: Eurosportnews Report
21.30 Football: UEFA Champions League
BBC PRIME
12.00 Miss Marple 12.55 Teletubbies 13.20 Tweenies 13.40
Fimbles 14.00 Balamory 14.20 Binka 14.25 Bill and Ben
14.35 The Stables 15.00 Antiques Roadshow 15.30 Vets in
Practice 16.00 Animal Park 17.00 Bargain Hunt 17.30
EastEnders 18.00 The Life Laundry 18.30 Home From
Home 19.00 Escape to the Country 20.00 No Going Back
21.00 Waking the Dead 21.50 Jonathan Creek 22.45 Black
Cab 23.00 Walk On By: the Story of Popular Song 0.00
Great Writers of the 20th Century 1.00 Discovering Science
NATIONAL GEOGRAPHIC
12.00 Giant Otters 13.00 The Sea Hunters: Juno Beach Dday Underwater 14.00 Going to Extremes – the Silk Routes:
Nepal 15.00 Men of Iron 16.00 Battlefront: Bombing of
Germany 16.30 Battlefront: Invasion of Sicily 17.00 Animal
Nightmares: Spiders 17.30 Monkey Business 18.00 Giant
Otters *living Wild* 19.00 When Expeditions Go Wrong: Csi
On Everest 20.00 Going to Extremes – the Silk Routes: Tibet
21.00 The Mafia 22.00 The Sea Hunters: the Wreck of Arturo Prat’s Esmeralda 23.00 Going to Extremes – the Silk
Routes: Tibet 0.00 The Mafia
ANIMAL PLANET
12.00 Weird Nature 12.30 Nightmares of Nature 13.00 Pet
Star 14.00 Animal Precinct 15.00 Pet Rescue 15.30 Wildlife
SOS 16.00 Amazing Animal Videos 16.30 Big Cat Diary
17.00 Monkey Business 17.30 Animals A-Z 18.00 From
Cradle to Grave 19.00 Jane Goodall’s Return to Gombe
20.00 Crocodile Hunter 21.00 Animal Cops Houston 22.00
Monkey Business 22.30 Animals A-Z 23.00 Pet Rescue
23.30 Wildlife SOS 0.00 Jane Goodall’s Return to Gombe
1.00 From Cradle to Grave
DISCOVERY
12.00 Rex Hunt Fishing Adventures 12.30 Hooked on Fishing 13.00 Super Structures 14.00 Extreme Machines
15.00 Scrapheap Challenge 16.00 A Racing Car is Born
17.00 American Chopper 18.00 Mythbusters 19.00
Aircrash 20.00 Assassinations 21.00 Hitler’s Women 22.00
Forensic Detectives 23.00 Mythbusters 0.00 Assassinations
MTV
12.00 Boiling Points 12.30 Just See Mtv 14.00 Spongebob
Squarepants 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 19.30 Making the Video 20.00 Trippin 20.30 The Osbournes 21.00 Top 10 at Ten 22.00 Mtv
Mash 22.30 Dirty Sanchez 23.00 The Lick 0.00 Just See
Mtv
VH1

15.00 So 80s 16.00 VH1’s video jukebox 17.00 Smells Like
the 90’s 18.00 VH1 Classic 18.30 Then & Now 19.30 Best
of Phil Collins 20.00 Storytellers 21.00 VH1 Rocks 21.30
Flipside 22.00 Nordic Top 5 22.30 The Fabulous Life of...
23.00 VH1 Hits
CLUB

12.10 Fashion House 12.35 Paradise Seekers 13.00 Staying in Style 13.30 Hollywood One on One 14.00 The Review 14.25 City Hospital 15.10 The Roseanne Show 16.00
Yoga Zone 16.25 The Method 16.50 Other People’s Houses
17.40 Hollywood Star Treatment 18.05 It’s a Girl Thing
18.30 Hollywood One on One 19.00 Girls Behaving Badly
19.25 Cheaters 20.15 Sextacy 21.10 My Messy Bedroom
21.35 More Sex Tips for Girls 22.00 What Men Want 22.30
Men on Women 23.00 Weekend Warriors 23.30 Anything I
Can Do 23.55 Arresting Design 0.25 Fashion House 0.50
Ross’s BBQ Party 1.15 Staying in Style
MGM
12.20 Late for Dinner 13.55 Lisa 15.30 Medgar Evers Story,
the 17.00 I Want to Live (tv Movie) 19.00 Three Wishes of
Billy Grier, the 20.40 Vampires on Bikini Beach 22.05 Men’s
Club, the 23.45 Troll 2 1.20 Semi Tough 3.05 Taras Bulba
TCM

19.00 The Postman Always Rings Twice 20.50 Johnny Eager 22.40 Savage Messiah 0.15 Waterloo Bridge 2.05 The
25th Hour
HALLMARK
12.45 Prince Charming 14.15 Love Or Money 16.00
Touched by an Angel IV 16.45 Not Just Another Affair 18.30
Early Edition 19.15 Free of Eden 21.00 Arthur Hailey’s Detective 22.30 Early Edition 23.15 Follow the River 0.45 Free
of Eden 2.30 Arthur Hailey’s Detective
BBC FOOD
12.00 Kitchen Takeover 12.30 Ready Steady Cook 13.00
James Martin: Yorkshire’s Finest 13.30 Sophie’s Weekends
14.00 Nigella Bites 14.30 Neil Perry Fresh and Fast 15.30
Ready Steady Cook 16.00 Chef at Large 16.30 Rosemary
Castle Cook 17.00 Sophie Grigson’s Herbs 17.30 Rick
Stein’s Food Heroes 18.30 Food and Drink 19.00 Gondola
On the Murray 19.30 Grigson 20.00 Can’t Cook Won’t Cook
20.30 Galley Slaves 21.00 Nigella Bites 21.30 Ready Steady Cook
SV1

14.00 Rapport 14.10 Gomorron Sverige 15.00 Djurgalen
15.30 Rent hus 16.00 BoliBompa 16.01 Sagoboken 16.15
Gula giraffens djurhistorier 16.20 Barndokumentären 16.30
Mamma, pappa, clown 17.00 Johanna Yohanna 17.30
Rapport 18.00 Turandot 20.05 Skiljas som vänner 21.00
Rapport 21.10 Kulturnyheterna 21.20 Fader Ted 21.45
Uppdrag Granskning 22.45 En röst i natten 23.35 Sändning
från SVT24

12.15 Hádegisútvarpið – Fréttatengt efni.
13.01 Hrafnaþing – Umsjón: Ingvi Hrafn
Jónsson. 14.03 Er það svo. 15.03 Allt og
sumt.
17.59 Á kassanum – Illugi Jökulsson. 19.30
Úrval úr Morgunútvarpi e. 20.00 Margrætt
með Elísabetu Brekkan e. 21.00 Morgunstund með Sigurði G. Tómassyni e.
22.00 Á kassanum e.

BYLGJAN

FM 98,9

RÁS 1

RÁS 2

FM 92,4/93,5

FM 90,1/99,9

7.30 Morgunvaktin 9.05 Laufskálinn 9.40 Úr
kvæðum fyrri alda 9.50 Morgunleikfimi
10.13 Pipar og salt 11.03 Samfélagið í nærmynd
13.00 Sakamálaleikrit, Vægðarleysi 13.15
Sumarstef 14.03 Útvarpssagan: Hús úr húsi
14.30 Miðdegistónar 15.03 Dagamunur
16.13 Hlaupanótan 17.03 Víðsjá
18.25 Spegillinn 19.00 Vitinn 19.30 Laufskálinn 20.35 Sáðmenn söngvanna 21.15
Frændur okkar í Persíu 21.55 Orð kvöldsins
22.15 Kvöldsagan, Ragtime
23.00 Svipmynd af Thor Vilhjálmssyni rithöfundi

7.30 Morgunvaktin 8.30 Einn og hálfur með
Gesti Einari Jónassyni 10.03 Brot úr degi

ÚTVARP SAGA

AÐRAR STÖÐVAR

FM 99,4

12.20 Hádegisfréttir 12.45 Poppland 16.10
Dægurmálaútvarp Rásar 2 17.03 Útvarp Bolur
18.05 Fótboltarásin ásamt Ragnari Páli
Ólafssyni 20.00 Popp og ról

0.10 Ljúfir næturtónar

»

Sjónvarpið sýnir í kvöld finnska heimildamynd um
réttindabaráttu indjána í Bólivíu, fátækasta landi
Suður-Ameríku. Bólivía rambar á barmi borgarastyrjaldar. Indjánarnir hafa öldum saman verið kúgaðir en
eru nú farnir að krefjast réttar síns. Þeir hafa farið í
fjölmennar mótmælagöngur og árekstrar þeirra við
lögregluna og herinn hafa ýtt undir uppreisn í landinu. Indjánar sem eru meirihluti bólivísku þjóðarinnar
krefjast aukinna lífsgæða og hafa jafnvel farið fram á
að auðlindir Bólivíu verði þjóðnýttar. Mótmæli þeirra
eru mikið áfall fyrir hvítu valdastéttina í landinu og
ósennilegt að erlendir hagsmunahópar með Bandaríkjamenn fremsta í flokki láti sér nægja að fylgjast
aðgerðalausir með þeirri þróun mála sem gæti
mótað framtíð allrar Suður-Ameríku.

Bólivía er fátækasta land SuðurAmeríku.

FM 90,9

7.03 Morgunútvarpið. 9.03 Margrætt með
Ragnheiði Gyðu Jónsdóttur 10.03 Morgunstund með Sigurði G. Tómassyni.

5.00 Reykjavík Síðdegis. 7.00 Ísland Í Bítið
9.00 Ívar Guðmundsson

8.00 Arnþrúður Karlsdóttir 10.00 Rósa Ingólfsdóttir 11.00 Bláhornið 12.25 Meinhornið
14.00 Kjartan Gunnar Kjartansson 17.00 Gúst-

FM 95,7 Effemm / Zúúber tónlistarstöðin

12.00 Hádegisfréttir 12.20 Óskalagahádegi
Bylgjunnar 13.00 Bjarni Arason 16.00 Reykjavík Síðdegis

af Nielsson 18.00 Meinhornið 19.00 Bláhornið
20.00 Arnþrúður Karlsdóttir 22.00 Rósa Ingólfsdóttir 23.00 Kjartan Gunnar Kjartansson
2.00 Gústaf Nielsson 3.00 Rósa Ingólfsdóttir
4.00 Kjartan Gunnar Kjartansson 5.00 Arnþrúður Karlsdóttir

FM 96,7 Létt / Tónlist og afþreying

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

FM 102,2 Útvarp Latibær / Fjölskyldu útvarp
FM 102,9 Lindin / Kristilegt efni
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

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN
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ÞRÍR SPURÐIR

HVAÐ VILTU SJÁ Í VATNSMÝRINNI?

SUNDLAUGAGARÐ
MEÐ
HÖFRUNGUM

HRÓSIÐ
... fá systurnar Martha og Bryndís Ernstsdætur fyrir glæsilegan
árangur í Reykjavíkurmaraþoninu.

2

1

3

DAVÍÐ ÞÓR JÓNSSON
tónlistarmaður

Ég myndi vilja sjá sundlaugagarð með egypskum skyndibitastöðum.
Það væri líka frábært að
hafa höfrungapoll þarna
rétt hjá þar sem draumur minn hefur lengi
verið að synda með
höfrungum. Þetta er svo
stórt svæði að það ætti
ekki að vera mikið mál
en aðalatriðið er að
sundlaugargarðurinn
verði framúrstefnilegur,
með risarennibraut,
hringgöngum og veseni.

LEIKSVÆÐI FYRIR ELDRA
FÓLKIÐ
Eitt súperstórt dansstúdíó,
nei, nei, nei annars. Það
mundi þurfa að vera eitthvað útivistartengt. Helst
eitthvað sem tengist Nauthólsvíkinni. Það er svo
mikil menning í kringum
Nauthólsvíkina á sumrin
og gaman að sjá hvað allir
eru duglegir að drífa sig út
á hjólaskauta eða í göngutúr. Ég fer þarna oft sjálf
og já, ef flugvöllurinn færi
burt myndi ég vilja sjá
þarna leiksvæði fyrir eldra
ÞÓREY PLODER VIGFÚSfólkið.
DÓTTIR dansnemi

„SÖKKVA VATNSMÝRINNI OG VIRKJA
TJÖRNINA.“
Ég hef enga skoðun á
því hvort flugvöllurinn
fari eða ekki. Draumasvæðin mín, sem er ekki
að finna í Reykjavík, finn
ég úti á landi svo ég bið
ekki um neitt. Mér finnst
bara að það eigi að
sökkva Vatnsmýrinni og
virkja tjörnina. Þá hverfur þetta land og fólk
getur hætt að rífast um
þetta.
GUNNAR JÓNSSON leikari
og dyravörður á Kaffi Óliver

FRÉTTIR AF FÓLKI
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starsamband Jóns Ólafssonar
tónlistarmanns og Hildar Völu
Á
Idol-stjörnu er og mun eflaust verða

6

7

milli tannanna á fólki. Sitt sýnist
hverjum um ráðahaginn en forstöðumenn sjónvarpsþáttarins IdolStjörnuleitar þegja þunnu hljóði og
vilja ekki tjá sig um þetta viðkvæma
en fallega mál. Eftir því sem Fréttablaðið kemst næst hefur ástarsambandið þó verið rætt innan herbúða
Idol- Stjörnuleitar. Þar skiptist fólk í
tvær fylkingar og ekki eru allir jafn ánægðir með þróun
mála. Það þykir þó víst huggun harmi gegn að fyrst
Amor hafi enn einu sinni
tekið upp á því að skjóta
örvum sínum í fólk hafi
hann ekki getað valið
betri skotmörk. Jón og
Hildur Vala eigi sér stóran
aðdáendahóp, séu vel
þokkuð og eigi mikinn góðvilja úti í
samfélaginu. Málið er því hvorki
talið veikja né styrkja
stöðu Jóns í Idolinu og
hann mun áfram starfa
innan þáttarins eins og
ekkert hafi í skorist. Fastlega má reikna með því að
kynnarnir Jói og Simmi
komi ekki til með
láta málið eiga sig
þegar þeir fara að reyta af sér
brandarana í næstu keppni.

8

9

10

13

12

11

14

16

15

17

18

LÁRÉTT 1 dreifa 5 knæpa 6 drykkur 7
óreiða 8 tæki 9 samskonar 10 þys 12
húðsepi milli táa 13 X 15 íþróttafélag 16
einn milljarðasti 18 stígur.
LÓÐRÉTT 1 glysgirni 2 traust 3 þverslá á
siglutré 4 dauðastríð 6 gosdrykkur 8
ganghljóð í klukku 11 sigti 14 þangað til
17 belti.
LAUSN
LÁRÉTT: 1 Strá, 5 Krá, 6 Te, 7 Rú, 8 Tól, 9
Eins, 10 Ys, 12 Fit, 13 Tíu, 15 Kr, 16 Nanó,
18 Slóð.
LÓÐRÉTT: 1 Skreytni, 2 Trú, 3 Rá, 4 Helstríð, 6 Tónik, 8 Tif, 11 Sía, 14 Uns, 17 Ól.

[ VEISTU SVARIÐ ]
Svör við spurningum á bls. 8

1
2
3

að fer hrollur um margan líkamsræktarann um þessar mundir
Þ
eftir að fréttist að Björn Leifsson, í

Á Akureyri.
Coimbra.
Aston Villa.

DR. GUNNI OG FELIX Þeir félagar Dr. Gunni og Felix Bergsson ætla að halda uppi stuðinu í Popppunkti fram að jólum.

SPURNINGAÞÁTTURINN POPPPUNKTUR: SNÝR AFTUR 4. SEPTEMBER

2,6Ê-/

Stjörnumessa og stuðöskur
Spurningaþátturinn
vinsæli
Popppunktur snýr aftur á Skjá
einn sunnudaginn 4. september,
en hingað til hefur þátturinn
verið á dagskrá á laugardagskvöldum.
Um er að ræða fjórðu þáttaröðina og í þetta sinn bjóða þeir
Dr. Gunni og Felix Bergsson upp
á svokallaða stjörnumessu þar
sem sextán hljómsveitir berjast
um sigurinn. Þar munu sigurvegarar þáttarins til þessa, Ham,
Ensími og Geirfuglarnir, etja
kappi við alla hina sem komust
langt í þáttaröðunum eða stóðu

sig vel án þess að komast mikið
áleiðis. Einnig fá fjórar nýjar
hljómsveitir tækifæri til að
stökkva beint inn í stjörnumessuna og í fyrsta þættinum á sunnudaginn munu einmitt Hjálmar,
Jan Mayen, Brúðarbandið og
Nylon kljást innbyrðis um tvö
aukasæti í 16 liða úrslitunum.
Dr. Gunni hefur undanfarið
setið sveittur við að semja nýjar
spurningar fyrir þáttinn. Hann
segist vera voðalega spenntur
fyrir fjórðu þáttaröðinni. „Við
erum með nokkrar ferskar nýjungar þar sem stuðöskrin koma

meðal annars sterk inn en við
erum ekkert að breyta því sem
ekkert er að. Hinn endanlegi sigurvegari í Popppunkti verður síðan
krýndur 18. desember,“ segir Dr.
Gunni. „Hann verður klyfjaður af
alls konar vinningum og síðan fær
hann náttúrlega heiðurinn líka.“
Auk vinnunnar við Popppunkt
er Dr. Gunni að undirbúa nýja
sólóplötu sem kemur út á næsta
ári. Einnig stjórnar hann útvarpsþættinum Tónlistarþáttur Doktor
Gunna sem er sendur út á Talstöðinni á sunnudögum milli 16 og
18.
freyr@frettabladid.is

?À ?ÃÊÓÊ££äÊ,iÞ>ÛÊ-ÊxnääÓää

World Class, hafi sett upp falda
myndavél í búningsklefa karla í líkamsræktarstöð sinni í þeim tilgangi
að upplýsa skápaþjófnað. Björn Ingi
Hrafnsson, aðstoðarmaður forsætisráðherra, er einn þeirra sem æfa
undir verndarvæng Björns og hann
veit ekki alveg í hvorn fótinn hann á
að stíga þessa dagana. „Ég sveiflast
nokkuð í þessu máli Persónuverndar
um ólöglegar myndatökur í búningsklefa World Class. Ég æfi í Laugum
og finnst ekki góð tilhugsun að faldar myndavélar séu í búningsklefanum. Ég fer þangað síðdegis í dag að
æfa og maður veltir fyrir sér: Í hvaða
átt á maður að snúa sér?,“ spyr
Björn Ingi í pistli á heimasíðu
sinni. Björn hefur þó skilning
á aðgerðum Björns, sem
verður að vernda skjólstæðinga sína. „Bjössi Leifs –
sem er Flateyringur eins
og ég – er ekki líklegur til
að láta slíkt viðgangast
lengi án þess að gera eitthvað í því,“ segir Björn Ingi
sem mun væntanlega halda
áfram að berhátta sig í karlaklefa sveitunga síns.

Launahækkanir og tvífari hjá Eastwood
Það hefur komið á daginn að einhverjir hafa látið blekkjast af tvífara aðalleikarans Ryan Phillippe.
Samkvæmt heimildarmönnum
Fréttablaðsins er leikarinn algjörlega óþekktur en er sláandi líkur
stórstjörnunni. „Hann er mun
minni en annars eru þeir mjög
áþekkir,“ sagði einn heimildarmaður blaðsins. Hingað til lands
hafa verið fluttir tólf áhættuleikarar en samkvæmt heimildum er
tvífari Phillippe ekki einn af
þeim. Phillippe mun því leika öll
sín áhættuatriði sjálfur.
Hópurinn unir glaður við sitt
hér á landi en eitthvað er þó að
fækka meðal íslensku þátttakendanna. Þeir sem enn tóra hafa feng-

ið launahækkun fyrir vel unnin
störf en að jafnaði starfa um 100
manns á tökustað núna. Þeim
fjölgar á morgun þegar Clint og
félagar verða á tveimur stöðum,
annars vegar í Krýsuvík og hins
vegar í Sandvík. Þess ber að geta
að tökur voru á laugardeginum og
fengu íslensku staðgenglarnir
ágæta launahækkun fyrir framlag sitt þar enda var víst ekki auðvelt að fá þá til vinnu á Menningarnóttinni.
Stjörnurnar virðast hafa tekið
ástfóstri við Prikið, sem þeim
þykir lítill og notalegur staður.
Þar er þeim tekið eins og heimamönnum og fá að vera í friði.
Hópnum var víst boðið í Iðuhúsið

í smá teiti á menningarnótt. Þar
var Clint Eastwood sjálfur á
staðnum og kunnugir sögðust
hafa séð hann á rölti upp eftir
Laugaveginum eftir miðnætti
með konunni sinni. Hinir ungu
létu ekki rigninguna hafa áhrif á
sig og máluðu bæinn rauðan. Þeir
ættu ekki að verða uppiskroppa
með teiti þar sem þeim hefur
verið boðið á sýningu Deuce Bigalow: European Gigolo með aðalleikaranum Rob Schneider sem er
væntanlegur hingað til lands. ■

RYAN PHILLIPPE Hinn eini sanni.

Hugsaðu stórt!
42”

KEP42M1SI

42" Sony Plasma sjónvarp

299.950 krónur

RDR-GX210S fylgir frítt með.

30”
42”

KLV-30HR3S

30" Sony LCD sjónvarp

199.950 krónur

RDR-GX210S fylgir frítt með.

Fáðu þér veggsjónvarp
og DVD upptökutæki fylgir!
Fylgir með!

ki
DVD upptökutæ

44.950 kr.

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

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR

BAKÞANKAR
SIGRÍÐAR DAGGAR
AUÐU NSDÓTTU R

Rútínan
er best
æja, loksins er sumarið á enda.
Eða öllu heldur sumarfríið með
öllu sínu umróti og skipulagsleysi og
reddingum og börnum á vergangi.
Hvernig í ósköpunum eiga venjulegir foreldrar í venjulegri vinnu að
gæta barna sinna þær tólf vikur sem
skólarnir fara í sumarfrí? Ég vil
taka það fram að ég lít alls ekki á
skólana sem gæslustofnun, vandamálið er einfaldlega það að þrátt
fyrir lengingu skólaársins er það
langt frá því að vera orðið í samræmi við lifnaðarhætti nútímans.

J

ÞETTA var ef til vill ekki eins mikið
vandamál hér áður fyrr, þegar mín
kynslóð var að alast upp. Ekki var
óalgengt að mömmur væru heimavinnandi og ef ekki var að minnsta
kosti hægt að koma börnum í pössun
hjá einhverjum öðrum mömmum sem
voru heimavinnandi. En svona er
þetta bara ekki lengur. Hver hefur
hag af þessu langa sumarfríi? Ekki
foreldrar. Ekki börnin. Ég efast jafnvel um að kennarar myndu slá hendinni á móti því að kennsludögum vetrarins yrði fjölgað og laun þeirra
hækkuð í samræmi við það.
UPP á hvern stendur þetta þá? Ég
veit ekki um marga foreldra sem ekki
lenda í vandræðum með börnin sín
yfir sumartímann, þá sérstaklega foreldra yngri barna. Börn á aldrinum
sex til tíu ára hvorki geta né vilja sjá
um sig sjálf lungann úr sumrinu. Það
er bara ekkert gott fyrir þau. Það er
ekki lengur hlaupið í sumarstörf fyrir
unglinga þótt flestum bjóðist málamyndastarf hjá bæjarfélögunum. Er
fyrirstaðan þá ef til vill hjá yfirvöldum? Er vandamálið falið í því að þau
vilja ekki lengja skólaárið því það
kostar of mikið að greiða kennurum
hærri laun? Eða heyrist einfaldlega
ekki nógu hátt í foreldrum?

EÐA er þetta bara ég? Ég verð að
viðurkenna að mér finnst lífið best
þegar það er í sem föstustum skorðum. Rútína hversdagsins veitir mér
öryggi og frið og auðveldar mér að
takast á við vandamál dagsins. Því
finnst mér svo erfitt þegar sumarfríið
skellur á og rútínan riðlast. Þeysa þarf
um bæinn með börn í pössun hingað
og þangað, sækja og keyra á námskeið
til að redda einni vikunni eða annarri,
og börn og foreldrar eru örþreytt af
álaginu. Nei, má ég heldur biðja um
hversdaginn.
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