










































Cadillac SRX V8 AWD nýskr.08/04 ssk.
Ek. 10 þús. km. Verð 5.880.000. 100%.
Lánamöguleikar, hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Volkswagen Golf nýskr.02/05 ssk. Ek.
12 þús. km. Verð 2.190.000. 100%.
Lánamöguleikar, hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Opel Astra 1.6GL nýskr. 05/02 ssk. Ek.
57 þús. km. Verð 1.240.000. Tilboð
920.000 100%. Lánamöguleikar, hafið
samband við söluráðgjafa okkar í síma
525 8020.

Nissan Terrano Sport nýskr. 06/00 bs.
Ek. 150 þús. km. Verð 1.590.000. Tilboð
1.270.000. 100% Lánamöguleikar, haf-
ið samband við söluráðgjafa okkar í
síma 525 8020.

Opel Corsa Comfort EA nýskr. 01/03
bsk. Ek. 17 þus. km. Verð 1.060.000.
100% Lánamöguleikar, hafið samband
við söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Volkswagen Bora nýskr. 08/03 bs. Ek.
59 þús. km. Verð 1.380.000. 100%
Lánamöguleikar, hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Ford F-350 nýskr. 04/05 ssk. Ek. 3 þús.
km. Verð 4.350.000. 100% Lánamögu-
leikar, hafið samband við söluráðgjafa
okkar í síma 525 8020.

Opel Astra 1.6GL nýskr. 09/01 ssk. Ek.
74 þús. km. Verð 1.200.000. Tilboð
940.000. 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.

Mitsubishi Outlander nýskr. 03/04 bs.
Ek. 18 þús. km. Verð 2.050.000. 100%
Lánamöguleikar, hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Nissan Terrano Luxury nýskr. 06/00 bsk.
Ek. 113 þús. km. Verð 1.620.000. 100%
Lánamöguleikar, hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Opel Vectra Comfort nýskr. 06/03 bsk.
Ek. 54 þús. km. Verð 1.590.000. 100%
Lánamöguleikar, hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Suzuki Vitara JLX nýskr. 10/97 bsk. Ek.
152 þús. km. Verð 620.000. 100%
Lánamöguleikar, hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Saab 9-5 nýskr. 09/99 ssk. Ek. 98 þús.
km. Verð 1.660.000. 100% Lánamögu-
leikar, hafið samband við söluráðgjafa
okkar í síma 525 8020.

Nissan Patrol Elegance 35” nýskr. 07/04
ssk. Ek. 32 þús. km. Verð 4.380.000.
100% Lánamöguleikar, hafið samband
við söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Chevrolet Silverado 2500 4X4 nýskr.
02/03 Ek. 50 þús. km. Verð 3.990.000.
100% Lánamöguleikar, hafið samband
við söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Subaru Legacy Wagon nýskr. 01/99 ssk.
Ek. 99 þús. km. Verð 980.000. 100%
Lánamöguleikar, hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.
Staðsetning Ingvar Helgason Akureyri.

Galloper Galloper nýskr. 03/00 bsk. Ek.
148 þús. km. Verð 860.000. 100%
Lánamöguleikar, hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

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

Honda Accord nýskr. 08/96 bsk. Ek.
135 þús. km. Verð 670.000. 100%
Lánamöguleikar, hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Volkswagen Bora nýskr. 10/99 bsk. Ek.
114 þús. km. Verð 790.000. 100%
Lánamöguleikar, hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Nissan Almera GX nýskr. 06/00 bsk. Ek.
91 þús. km. Verð 640.000. 100% Lána-
möguleikar, hafið samband við söluráð-
gjafa okkar í síma 525 8020.

Suzuki Vitara nýskr. 06/97 ssk. Ek. 148
þús. km. Verð 590.000. 100% Lána-
möguleikar, hafið samband við söluráð-
gjafa 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.

Renault Megane Classic 1,6 nýskr.
11/01 ssk. Ek. 42 þús. km. Verð
990.000 100% Lánamöguleikar, hafið
samband við söluráðgjafa okkar í síma
525 8020.

Peugeot 307 1,4 nýskr. 05/04 bsk. Ek.
14 þús. km. Verð 1.470.000. 100%
Lánamöguleikar, hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Subaru Legacy Wagon nýskr. 03/00
bsk. Ek. 115 þús. km. Verð 1.060.000
100% Lánamöguleikar, hafið samband
við söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Skoda Superb nýskr. 05/05 bsk., ek. 10
þús. km. Verð 2.160.000 100% Lána-
möguleikar, hafið samband við söluráð-
gjafa okkar í síma 525 8020.

Opel Corsa1,8 GSI nýskr. 10/01 bsk.,
ek. 61 þús. km. Verð 1.090.000. 100%
Lánamöguleikar, hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Suzuki Grand Vitara XL-7 nýskr. 01/03
ssk., ek. 69 þús. km. Verð 2.270.000
100% Lánamöguleikar, hafið samband
við söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Nissan Double Cab E 35” nýskr. 05/04
bsk., ek. 31 þús. km. Verð 2.980.000.
100% Lánamöguleikar, hafið samband
við söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Subaru Forester Luxury nýskr. 05/03
ssk., ek. 40 þús. km. Verð.2.080.000.
100% Lánamöguleikar, hafið samband
við söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Chrysler Caravan nýskr. 04/05 ssk., ek.
5 þús. km. Verð 2.760.000. Tilboð
2.380.000. 100% Lánamöguleikar, haf-
ið samband við söluráðgjafa okkar í
síma 525 8020.

Skoda Octavia V/RS nýskr. 04/04 bsk.,
ek. 32 þús. km. Verð 2.390.000. 100%
Lánamöguleikar, hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Opel Astra 1.8 nýskr. 06/05 ssk., ek. 5
þús. km. Verð 1.590.000. 100% Lána-
möguleikar, hafið samband við söluráð-
gjafa okkar í síma 525 8020.

Toyota Avensis nýskr. 10/98 bsk., ek.
146 þús. km. Verð 690.000. 100%
Lánamöguleikar, hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Subaru Impreza nýskr. 08/00 bsk., ek.
70 þús. km. Verð 960.000. 100% Lána-
möguleikar, hafið samband við söluráð-
gjafa okkar í síma 525 8020.

Subaru Legacy Wagon nýskr. 11/97
ssk., ek. 132 þús. km. Verð 990.000.
100% Lánamöguleikar, hafið samband
við söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Mitsubishi Pajero GLS nýskr. 10/05 ssk.,
ek. 49 þús. km. Verð 4.280.000. 100%
Lánamöguleikar, hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Nissan Almera Acenta nýskr. 10/05 ssk.,
ek. 21 þús. km. Verð 1.680.000. 100%
Lánamöguleikar, hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Hyundai Santa Fe nýskr. 03/03 ssk., ek.
52 þús. km. Verð 2.250.000. 100%
Lánamöguleikar, hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Mercedes Benz E-línan 4-matic nýskr.
01/98 ssk., ek. 102 þús. km. Verð
2.290.000. 100% Lánamöguleikar, haf-
ið samband við söluráðgjafa okkar í
síma 525 8020.

Ingvar Helgason
Sævarhöfða 2, 110 Rvk.

Sími: 525 8000
www.ih.is
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BMW 120D nýskr. 04/2005, 2000cc, 4
dyra, sjálfskiptur, dökkgrár, ekinn 18 þ.
Verð 2.990.000 SX-205 B & L. S. 575
1230.

BMW 745I nýskr. 01/2002, 4400cc, 4
dyra, sjálfskiptur, ljósgrár, ekinn 14 þ.
Verð 6.690.000 NR-132 B & L. S. 575
1230.

Hyundai Getz nýskr. 09/2004, 1600cc,
4 dyra, fimmgíra, svartur, ekinn 19 þ.
Verð 1.390.000 JZ-087 B & L. S. 575
1230.

Hyundai Getz nýskr. 09/2004, 1600cc,
4 dyra, sjálfskiptur, rauður, ekinn 14 þ.
Verð 1.340.000 NU-556 B & L. S. 575
1230.

Hyundai Getz nýskr. 09/2004, 1600cc,
4 dyra, beinskiptur, rauður, ekinn 17 þ.
Verð 1.320.000 UL-068 B & L. S. 575
1230.

Peugeot 307 SW nýskr. 05/2004, 0cc, 5
dyra, fimmgíra, ekinn 38 þ. Verð
2.050.000 YA-198 B & L. S. 575 1230.

Volkswagen Golf nýskr. 08/2004, 0cc, 5
dyra, sjálfskiptur, ekinn 28 þ. Verð
1.790.000 OP-335 B & L. S. 575 1230.

Bílaland, B & L
Grjótháls 1, 110 Rvk.

Sími: 575 1230
www.bilaland.is

Jeep Liberty Sport 3.7 L. árgerð 2004,
ekinn 18 þ. km, sjálfskiptur, álfegur,
hraðastillir, loftkæling. Verð 2.890.000.
Toppbílar Kletthálsi 2 sími 587 2000
eða toppbilar.is

Toppbílar
Kletthálsi 2, 110 Rvk.

Sími: 587 2000
www.toppbilar.is

Isuzu d-max D-cap Dísel 08/2004 ssk.,
ekinn 25 þús. Verð 2.880 þús. Sími 421
8808.

Subaru Impreza Outback 02/2005 ssk.,
ekinn 12 þús. Verð 2.190 þús. Sími 421
8808, ath skipti.

MMC Montero 3,5 03/2002 ssk., ekinn
39 þús. Verð 3.190 þús. Sími 421 8808,
ath skipti.

Ford Econoline triton 2000, ssk., ekinn
39 þús/mílur verð 2.380 þús. Sími 421
8808, ath skipti.

Hyundai Coupe FX 2000 12/2003, ek-
inn 14 þús. Verð 1.680 þús. Sími 421
8808, ath skipti.

MMC Eclipse GT 01/2003, ekinn 24
þús. Verð 2.390 þús., Tilboð 2.250 þús.
Sími 421 8808, ath skipti.

Subaru Impreza 04/2003 ssk., ekinn 54
þús. Verð 1.550 þús. Sími 421 8808,
ath skipti.

Nissan Primera Accenta 02/2005 ssk.,
ekinn 41 þús. Verð 1.940 þús. Sími 421
8808.

MMC L200 d-cap dísel 12/1997, ekinn
220 þús. Verð 940 þús. Sími 421 8808.

Toyota Touring 07/1994, ekinn 185 þús.
Verð 290 þús. Sími 421 8808.

Toyota landcruser 90 VX Dísel ssk.,
03/2000 ekinn 100 þús. Verð 3.190
þús. Sími 421 8808, ath skipti.

Toyota DC bensín 10/1992, ekinn 280
þús. Verð 690 þús. Sími 421 8808.

Bílahúsið.is
Holtsgötu 52, 260 Njarðvík

Sími: 421 8808
www.bilahusid.is

VW Polo 1.4 10/1998, ssk, ek. 92 þ.
km., hvítur. Verð 590 þús.

Honda Civic 1.4 10/1996, 5g, hvítur, ek.
145 þ. km. Verð 395 þús.

Nissan Terrano II 2.7 TDI 7/2004, 5g,
ek. 16 þ. km. Lán 2190. Verð 3190 þús.

Suzuki Grand Vitara XL-7 2002, ssk., ek.
25 km., 7 manna, loftkæling og fl. Verð
2390 þús.

Litla bílasalan
Eirhöfða 11, 112 Rvk.

Sími: 587 7777
www.litla.is

Citroen C3 árgerð 2001. Ekinn 37 þ.
km. Verð kr. 1.190.000. 100% lán. SG
Bílar s. 421 4444.

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

Honda CRV árgerð 1998. Ekinn 93 þ.
km. Verð kr. 1.280.000. 100% lán. SG
Bílar s. 421 4444.

Hyundai Getz árgerð 2004. Ekinn 43 þ.
km. Verð kr. 1.190.000. 100% lán. SG
Bílar s. 421 4444.

Hyundai Santa Fe árgerð 2002. Ekinn
55 þ. km. Verð kr. 2.290.000. 100% lán.
SG Bílar s. 421 4444.

Hyundai Matrix árgerð 2003. Ekinn 13
þ. km. Verð kr. 1.480.000. 100% lán. SG
Bílar s. 421 4444.

Hyundai Starex 4X4 2.5 Túrbo Diesel
árgerð 2002. Ekinn 43 þ. km. Verð kr.
2.650.000. 100% lán. SG Bílar s. 421
4444.

Hyundai Trajet árgerð 2004. Ekinn 36 þ.
km. Verð kr. 1.860.000. 100% lán. SG
Bílar s. 421 4444.

Lexus IS 200 árgerð 2005. Ekinn 5 þ.
km. Verð kr. 3.450.000. 100% lán. SG
Bílar s. 421 4444.

Mazda 3 Hatchback árgerð 2004. Ekinn
41 þ. km. Verð kr. 1.690.000. 100% lán.
SG Bílar s. 421 4444.

Mazda 323 GTI árgerð 1999. Ekinn 91
þ. km. Verð kr. 790.000. 100% lán. SG
Bílar s. 421 4444.

Renault Kangoo 1400 árgerð 2005. Ek-
inn 12 þ. km. Verð kr. 1.590.000. 100%
lán. SG Bílar s. 421 4444.

Hyundai H-1 árgerð 1999. Ekinn 110 þ.
km. Verð kr. 670.000. 100% lán. SG Bíl-
ar s. 421 4444.

SG Bílasala
Brekkustíg 38, 260 Reykja-

nesbæ
Sími: 421 4444

Honda Civic V-Tec 1.6 árg. 2000 ek. 89
þús. Low profile, aukafelgur og vetrar-
dekk Geislaspilari, Race stýri, spoiler
160HP beinskiptur. Er á staðnum. Ásett
990 þús. S. 567 0333.

Isuzu Trooper turbo dísel árg. 1999 ek.
190 þús. Nýjum 33” dekkjum, einn eig-
andi frá upphafi. Beinskiptur, drátta-
kúla, geislaspilari. Reyklaus, er á staðn-
um. Ásett 1340 þús. S. 567 0333.
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NÝR
TOYOTA LAND CRUISER

VX 100 DÍSEL. 

Verð aðeins 6,990,000.-
Með öllum staðalbúnaði

5 SÆTA.

Annar meðfylgjandi aukabúnaður.

Sóllúga, bakkmyndavél, raddstýrður
snertiskjár, leiðsögukerfi           
18” álfelgur, Blue Tooth 

símabúnaður,

Bíldshöfða 10.  Sími 587 – 8888 

Allt að 90% fjármögnun til 84
mánaða.  

Þriggja ára ábyrgð.

VESPUR TIL SÖLU



M.Benz Sprinter 416 CDI árg. 2002 ek.
104 þús. 18 manna, oliumiðstöð, ofnar,
ísl. breytingar, sjálfskiptur með stept-
ronic, dísel turbo. Er á staðnum. Ásett
4800 þús. S. 567 0333.

Honda Civic V-TEC 1.5 árg. 1999 ek. 112
þús. Beinskiptur, geislaspilari, álfelgur,
spoiler. Er á staðnum. Ásett 690 þús.,
skipti möguleg. S. 567 0333.

JR Bílasala
Bíldshöfði 3, 110 Rvk

Sími: 567 0333
www.jrbilar.is

Daewoo Musso 2900 TDI Grand Luxe
árgerð 10/1998. beinskiptur, ekinn 117
þ. km., Abs, topplúga, dráttarbeisli. Verð
1.270.000.-

Hyandai Galloper TDi, árgerð 1998,
beinskiptur, ekinn 121 þ. km., dráttar-
kúla, álfelgur. Verð 790.-

Toyota LC 60 árgerð 1987, ekinn 288 þ.
km., breyttur fyrir 38”, 100% læsingar
framan/aftan. Verð 580 þ.

Bílamiðstöðin
Hyrjarhöfða 2, 112 Rvk.

Sími: 540 5800
www.bilasala.net

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

Nýr Renault Master Millilangur háþekju,
Turbo disel, 115 hö., skilrúm með
glugga, 270˚ opnun á afturhurðum. O.fl.
Til afgreiðslu strax. Listaverð 2.652 þús.
án vsk. Okkar verð 1.950 þús.

Sparibíll ehf
Skúlagötu 17, 101 Reykjavík

Sími: 577 3344
www.sparibill.is

Mazda 3 sport. 1.6L. árg. 03/2005, ek.
17.000 km, ssk., topplúga, álfelgur,
geislasp. o.fl. Upplýs. 565-2500.

12 Volt
Malarhöfða 2, 110 Reykjavík

Sími: 565 2500

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

Nissan Terrano Árg. ‘99 ek. 128 þús.
sjálfsk. 33” breyttur V 1580 þ.895-9012

Til sölu Hyndai Accent árg. ‘95, ek. 116
þús. Tilboð óskast. Uppl. í s. 845 7701.

Mazda MX3 árg. ‘93, 17” felgur, 5 gíra.
Verð 200 þús. Uppl. í s. 699 1337
e.kl.16.

VW Golf 1600 árg. ‘94, ek. 130 þús., ný-
skoðaður, ný vetrard. Verð 170 þús.
Uppl. í s. 896 0399.

Volvo 460 ‘97 2,0 L. Ssk. Ekinn 138 þús.
Skoðaður ‘06. Verð 350 þús. Sími 868
8565.

Hyundai Trajet ‘00, 7 manna, ek. 86
þús., ssk., fjarst. samlæsingar, 6cd
magasín, reyklaus. S. 616 8233.

Toyota Tercel ‘88, 4x4, sk. ‘06, verð 50
þús. Uppl. í s. 893 1234.

Mazda 323 F árg. ‘92, ek. 180 þús.
þarfnast smá lagfæringar. Selst á ca 50-
100 þús. S. 824 7212.

Til sölu Nissan Micra árg. ‘00, tjónaður
að framan. Uppl. í s. 861 5706 eftir kl.
17. Tilboð óskast.

Audi 80 quattro ‘87 ekinn 230 þ. V. kr
190 þ. Uppl. í s. 893 5574.

Nissan Micra ‘96 ek. 98 þús. 5 dyra, ssk.
Verð 250 þ. Sími 662 4346.

Nissan Micra árg. ‘95, ek. 130 þús., ssk.,
5 dyra, álfelgur og spoiler, CD. Tiboðs-
verð 170 þús. S. 659 9696.

Frábær kaup
Opel Corsa nýskráð 14/12/’98, ek. að-
eins 77 þús., góður bíll. Listaverð 380
þús. Tilboð 250 þús. Uppl. í s. 659
9696.

Tilboð Tilboð!!!
Suzuki Swift ‘98, 1,3 5 dyra, sk. ‘06. Til-
boðsverð 190 þ. S. 691 9374.

Til sölu MMC Pajero árg. ‘88, 7 manna,
sk. til okt. 2006. Verðhugmynd 80 þús.
Uppl. í s. 699 3548.

Daihatsu Cuore ‘99, ekinn 92 þ. 5 dyra,
Sjálfsk. nýskoðaður. nýjar bremsur, púst
og skipting. Framleiðir bensín. Verð 350
þús. S. 695 8426.

Toppbíll. Volvo 460 ssk. Ek. aðeins 113
þ. 2 eig. frá upph. Verð 350 þ. S. 849
8373.

Vel með farinn og lítið keyrður VW Polo
árg. ‘97. Verð 350 þús. Sími 894 0422.

Toyota Carina E. GLI 2,0 árg ‘94. Rafm í
öllu, CD spilari, spoiler, hiti í sætum,
kastarar, 5 gíra, samlæsing, húddhlíf,
ofl. Gott viðhald og mikið endurnýjaður,
ekinn aðeins 168 þ. km. Nýskoðaður
‘06. V. 390 þ. kr. Frábær bílakaup! S.
663 2430.

S. Sidekick árg. 91, bsk, 33 og 35”, mik-
ið endurn. CD, tilboð óskast. S. 865
1822.

VW Polo ‘98, hvítur, 3 dyra, ek. 71 þús.
smátjón á hlið. Uppl. í s. 659 4051.

SUBARU IMPRESA ST 2.0 97 NÝ SKOÐ-
UÐ V:430.Þ STGR EÐE VISA/EURO
UPPL.Í S:5875058

VW Golf til sölu, árg. ‘97. Góður bíll í
toppstandi. Vetrardekk fylgja. Verð ca
300 þús. S. 894 2456.

Toyota Celica 11/’99, ek. 104 þús. Nýsk.
Verð 950 þús. Uppl. í s. 864 6576 e. kl.
17.30.

Peugeot 406, 1800cc, árg. 1999, Ekinn
123.000. Verð 650.000. S. 896 8497

Til sölu Volvo S40 árg. ‘99, ek. 92 þús.,
svartur. Verð 880 þús. Uppl. í s. 868
3293 & 847 3242.

Toyota Carina E 2000 GLi árgerð 1997,
ekinn 84.000 þúsund, ný tímareim,
filmur, dráttarkrókur, sumar- og vetrar-
dekk á felgum, toppeintak. Upplýsingar
í síma 863 9970.

Til sölu Megane Scenic árg. ‘98, 1.6 L,
ek. 85 þús., 5 gíra, sk. ‘06. Verð 680
þús. Skipti ódýrari. S. 868 8565.

M. Benz 310 árg. ‘94, Vönduð þýsk yfir-
bygging. Ek. 98 þ. km. Sími 892 2026.

Stórglæsilegur MMC Eclipse 2,4 GS árg.
2000, ekinn 99 þ., mjög vel búinn ssk.,
topplúga, cd, cruise ofl. Gott verð! Upp-
lýsingar í síma 899 5555.

Lincoln Town Car Signature 2003. Ný-
skráður 07/03. Hlaðinn búnaði og tjón-
laus. Engin skipti. Fæst á 2,5 M. Uppl. í
síma 866 2891.

Óska eftir bíl á bilinu 0-100 þús. Stað-
greitt, skoðaðum og sjálfskiptum. Má
vera Dísel, útlit skiptir ekki máli. Kram
verður að vera í lagi. Uppl. í síma 551
1682 eða 867 5209

Óska eftir ódýrum bíl, 0-60 þús. Allt
kemur til greina. S. 661 3548.

Óska eftir góðum bíl skoðuðum ‘06 á
0-100 þús. Tilboð óskast á netfangið
billoskast@gmail.com.

Grand Cherokee Limited ‘91. Góð dekk.
Leðurklæddur, rafmagn í öllu. Ágætis
bíll. Verð 150 þús. Nýsk. ‘06, uppl. í s.
894 5047.

Toyota Landcruiser 90 GX árg. 06/’03.
Ek. 67 þ. Ssk., dr.kúla, sumard. og vetr-
ard. + álf. Bein sala, verð 4.250.000.
Uppl. í s. 660 4528.

Suzuki Sidekick Sport árg 96 ek 118
þús 1800 vél tveir eigendur í góðu st. S:
8963608

Sýningarbíll kominn til landsins!
Komdu og skoðaðu fyrsta Jeep Comm-
andor bíllinn á Íslandi. Nýr 7 manna
Jeep Commandor. Algerlega ný hönn-
un. Nánari upplýsingar á www.is-
landus.com Gerðu kjarakaup í Bílabúð
eða reyfarakaup á BílaUppboði Is-
landus.com. Sími þjónustuvers 552
2000 og netspjall við sölumenn er á
www.islandus.com www.islandus.com

Nýja eða nýlega jeppa færðu ódýrara
hjá Islandus.com. Splúnkunýjir Explorer
frá kr. 3.290.000, Jeep frá kr. 3.340.000.
Næstum nýjir 2005 bílar undir 3 millj-
ónum. Við seljum bíla langt undir mark-
aðsverði, veitum öfluga þjónustu, allt
að 5 ára ábyrgð og útvegum bílalán. Ef
draumabíllinn þinn er ekki til á vefnum
okkar í dag, finnum við hann fljótt með
alþjóðlegri bílaleit. Gerðu kjarakaup í
Bílabúð eða reyfarakaup á BílaUppboði
Islandus.com. Sími þjónustuvers 552
2000 og netspjall við sölumenn er á
www.islandus.com www.islandus.com

Ford og Toyota Hilux Diesel pallbílar á
tilboðsverði. Hægt að velja um fjölda
lita og aukabúnað, Explorer SportTrack,
F150 RegularCab, Supercab og
CrewCab á ótrúlega hagstæðu verði á
meðan birgðir endast. Hringdu strax til
að tryggja þér bíl á útsöluverði. Nánari
upplýsingar í síma 552 2000 og á
www.islandus.com

Renault Master sendibifreið árg. ‘99.
Vsk. bíll. Verð 890 þús. Uppl. í s. 893
0884 & 897 2262.

Ágætur þýskur malarvagn með Sigga-
skúffu. Gott ástand. Verð 1300 Þús +
vsk. Sími 869 0896

Til sölu Man 35-403 8x6 árg 1998. Bíll í
góðu standi Uppl í síma 6602488

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

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

Vinnuvélar

Kerrur

Vörubílar

Sendibílar

Pallbílar

Jeppar

Bílar óskast

2 milljónir +

1-2 milljónir

500-999 þús.

250-499 þús.

0-250 þús.

Bílar til sölu
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410 4000  |  www.landsbanki.is

Við færum þér fjármálaheiminn

Nú býðst þér að eiga milliliðalaus verðbréfaviðskipti með E*TRADE í 

gegnum netið á stærsta verðbréfamarkaði heims, NYSE, Nasdaq og AMEX 

í Bandaríkjunum, og á mörkuðum í Svíþjóð, Finnlandi og Danmörku. 

Kynntu þér málið á www.landsbanki.is

Verslandi vélmenni

Heldur á 
pokunum

Real Madríd tekjuhæst

Skákar
Manchester
United

Sögurnar... tölurnar... fólkið...
Miðvikudagur 12. október 2005 – 28. tölublað – 1. árgangur Veffang: visir.is – Sími: 550 5000

Gott sumar | Gistinóttum fjölgaði
um níu prósent í ágúst miðað við
sama mánuð í fyrra. Alls voru
gistinætur í ágúst samkvæmt
upplýsingum frá Hagstofu Ís-
lands 151.070 en voru 138.250 í
sama mánuði í fyrra. 

Forsendur brostnar | Tíu pró-
sent hluthafa í Skandia höfnuðu
yfirtökutilboði Old Mutual. For-
sendur yfirtökutilboðsins eru því
brostnar þar sem Old Mutual setti
það sem skilyrði að níu prósent
eigenda gengju að því. 

Kuoni kaupir | Kuoni Scandinav-
ia hefur keypt sjötíu prósent í
Langferðum ehf. sem verið hefur
umboðsaðili fyrirtækisins hér á
landi í á annað ár. 

Sigurjón kaupir | Sigurjón Sig-
hvatsson hefur keypt danska fast-
eignafélagið VG Investment. Það
er fasteignafélag Sigurjóns,
Heimiliskaup ehf., sem fjárfestir í
félaginu.

Símasalan dýr | Einkavæðing
Landssíma Íslands kostar ríkis-
sjóð 750 milljónir króna. Þar af
nemur þóknun til breska fjár-
málafyrirtækisins Morgan
Stanley, ráðgjafa einkavæðingar-
nefndar við söluna, 696 milljónum
króna.

Lokavika Somerfield | Frestur-
inn sem yfirtökunefnd í Bretlandi
veitti bjóðendum í bresku versl-
unarkeðjuna Somerfield rennur
út á föstudag. 

Skuldabréfin vinsæl | Skulda-
bréfaútgáfan í íslenskum krónum
heldur áfram. Í heild hafa verið
gefin út skuldabréf erlendis fyrir
um áttatíu milljarða íslenskra
króna.

TAKA VIÐ TAUMUNUM Framkvæmda-
stjóri Eyris, Árni Oddur Þórðarson, til hægri,
hefur tekið við stjórnarformennsku í Marel.

Eyrir tekur
við stýri

Árni Oddur Þórðarson, fram-
kvæmdastjóri Eyris fjárfesting-
arfélags, tekur við stjórnarfor-
mennsku í Marel af Friðriki Jó-
hannssyni. Eyrir er næststærsti
eigandinn í Marel, á eftir Lands-
bankanum, með tæpan þrjátíu
prósenta hlut.

Það að stærsti hluthafinn, með
tæpan 37 prósenta hlut, gefi eftir
stjórnarformannssætið til þess
næststærsta er talið vera merki
um að Landsbankinn muni
minnka hlut sinn í félaginu og
gefa Eyri eftir forystuhlutverkið.

„Marel er félag sem ég þekki
vel og hef fylgst með því frá 1997
þegar þegar ég annaðist fjár-
mögnun á yfirtöku félagsins á
Carnitech. Við höfum tekið kjöl-
festustöðu í félaginu og ætlum að
fylgja því eftir til vaxtar á næstu
árum,“ segir Árni Oddur í sam-
tali við Markaðinn.

Heildareignir Eyris eru á bilinu
tólf til fjórtán milljarðar, þar af
þriðjungur á Norðurlöndum. - eþa

Hjálmar Blöndal 
skrifar

Samkvæmt heimildum Markaðarins mun samloku-
fyrirtækið Sómi leggja fram tilboð í Júmbó samlok-
ur í lok vikunnar. Ef af samruna fyrirtækjanna
tveggja verður, eða það færist undir sama eignar-
hald, má búast við að til verði fyrirtæki sem ekki er
óvarlegt að ætla að verði metið á um átta hundruð
milljónir króna. Sala á samlokum og tilbúnum
brauðréttum hefur aukist mikið undanfarin ár og er
velta félaganna tveggja áætluð um sjö hundruð
milljónir króna. Talsverður hagnaður hefur verið af
rekstri Sóma en minni af Júmbó. 

Fyrirtækin tvö eru talin hafa langstærstu mark-
aðshlutdeildina á samlokumarkaðnum, um 95 pró-
sent. Matvöruverslanir og bensínstöðvar selja sífellt
meira magn af tilbúnum réttum frá fyrirtækjunum,
sem hafa aukið og breikkað mjög vörulínu sína síð-
ustu árin. Auk þess að selja samlokur selja þau ýmsa
rétti svo sem pastabakka, heilsurétti og fleira. 

Enda þótt af samrunanum verði ná samkeppnis-
lög ekki til starfseminnar og geta fyrirtækin því
sameinast án afskipta samkeppnisyfirvalda. Sam-
kvæmt 17. grein samkeppnislaga getur Samkeppn-
iseftirlitið ógilt samruna ef það telur að markaðs-
ráðandi staða verði til eða myndist en getur auk
þess sett slíkum samruna skilyrði. Ákvæðið tekur
hins vegar aðeins til samruna þar sem heildarvelta
viðkomandi fyrirtækja er einn milljarður króna eða
meira.

Sómi mun nú vinna að fjármögnun að kaupunum
á Júmbó með Íslandsbanka en með samrunanum
hyggst fyrirtækið ná fram sparnaði með samlegð-
aráhrifunum meðal annars í innkaupum, dreifingu
og fleiri þáttum. Mikil gróska er nú á sölumarkaði
millistórra fyrirtækja og eins og Markaðurinn hef-
ur áður greint frá er ekki óalgengt að fyrirtæki séu
seld á sjöfaldan hagnað fyrir afskriftir og fjár-
magnsliði.

F R É T T I R  V I K U N N A R
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Björgvin Guðmundsson 
skrifar

Friðrik J. Arngrímsson, fram-
kvæmdastjóri Landssambands
útvegsmanna, segir ýmsa innan
sjávarútvegsins velta fyrir sér
hvort betra sé að taka upp evru
sem gjaldmiðil á Íslandi þegar
stjórn efnahagsmála sé eins og
raun beri vitni. Það sé þá að því
gefnu að Íslendingar fengju
undanþágu frá sameiginlegri
fiskveiðistefnu Evrópusam-
bandsins, en ESB-aðild er skil-
yrði fyrir inngöngu í mynt-
bandalagið (EMU).

Friðrik segir að vegna hás
gengis íslensku krónunnar sé
eigið fé sjávarútvegsfyrirtækja
og annarra útflutningsfyrir-
tækja að brenna upp. Stjórn-
endur þessara fyrirtækja hafi
reiknað með styrkingu krón-
unnar á meðan álversfram-
kvæmdir stæðu sem hæst en
ekkert í líkingu við það sem
orðið hafi. Stóraukning íbúða-
lána, hækkandi vextir Seðla-
bankans og erlend skuldabréfa-
útgáfa í íslenskum krónum
hjálpist þar að. Hvorki ríki né
Seðlabankinn, sem Friðrik segir
stjórna efnahagsmálunum,

reyni að bæta starfsumhverfið.
Við slíkar aðstæður velti marg-
ir fyrir sér hvort staðan gæti
nokkuð versnað ef hér yrði
tekin upp evra. Óskynsamlegt
sé að veikja með þessum hætti
atvinnugreinar sem skapi mikl-
ar tekjur.

Ingibjörg Sólrún Gísladóttir,
formaður Samfylkingarinnar,
sagði á fundi um helgina að taka
ætti upp evru á Íslandi og
henda krónunni. Til þess þyrfti
að ganga í Evrópusambandið.
Krónan væri eins og hver önnur
viðskiptahindrun.

– Sjá nánar í miðopnu

Útrásarvísitalan óbreytt:
Keops stekkur enn

Útrásarvísitalan stóð nánast í
stað á milli vikna en hún lækkaði
um 0,04 prósent frá því í síðustu
viku og mælist nú 114,42 stig.
Danska fasteignafélagið Keops
hækkaði enn á milli vikna en
hækkaði mest allra félaga frá því
í síðustu viku, um 13,04 prósent.
Keops var einnig hástökkvari
vikunnar á undan en þá hækkaði
gengi félagsins á milli þeirra
vikna um 9,21 prósent. 

DeCode lækkaði mest á milli
vikna en gengi félagsins fór
undir 8 dali á hlut í viðskiptum á
mánudag og lokagengi þess dags
7,99. Félagið lækkar um 9,28 pró-
sent frá því í síðustu viku. - hb

Sómi verði átta hundruð
milljóna samlokufyrirtæki
Sómi vill kaupa Júmbó samlokur og leggur fram tilboð.

Útvegsmenn daðra við evruna
Eigið fé sjávarútvegsfyrirtækja er að brenna upp vegna gengis krónunnar.

SAMEINING Á SAMLOKUMARKAÐI Búist er við því að Sómi
leggi fram tilboð í Júmbó samlokur í vikunni.

Evruumræðan byrjuð

Krónan er viðskiptahindrun



Björgvin Guðmundsson 
skrifar

„Þetta eru sambærilegir samn-
ingar og gerðir hafa verið við
aðra stjórnendur í fjármálafyrir-
tækjum,“ segir Þórður Már
Jóhannesson, nýráðinn forstjóri
Straums – Burðaráss Fjárfest-
ingarbanka, um nýleg kaup sín á
hlutabréfum í bankanum fyrir
1.350 milljónir króna. Stjórn
Straums samdi þannig við Þórð
að ef gengi bréfanna lækkar á
næstu tveimur árum fær hann
kaupverðið að fullu greitt til
baka auk kostnaðar vegna lána
sem hann kunni að hafa tekið. 

Þórður Már segir að hann hafi
ekki fengið lánað fyrir þessum
kaupum hjá Straumi og borgi
vaxtakostnaðinn sjálfur. Sam-
kvæmt heimildum Markaðarins
er það rétt svo lengi sem Þórður
hagnast á viðskiptunum. Fyrir

átti Þórður fimmtíu milljónir að
nafnvirði í Straumi. Samanlagt á
hann nú 150 milljónir króna, sem
jafngildir um tveimur milljörð-
um að markaðsvirði miðað við
gengið sem Þórður keypti hluta-
féð í september á. Samningurinn
við stjórnina nær yfir allt hlutafé
í eigu Þórðar.

Séu tveir milljarðar teknir að
láni, sem samansett er af
nokkrum erlendum gjaldmiðlum,
og miðað við fjögurra prósenta
ársvexti eru vaxtagreiðslur um
fjörutíu milljónir króna á ári.

Straumur tók yfir rekstur
Burðaráss í lok sumars og var
Þórður forstjóri sameinaðs fyrir-
tækis. Honum er skylt að eiga
þessi hlutabréf í tvö ár. Sam-
kvæmt heimildum Markaðarins
eru rökin fyrir þessum samningi
þau að verið sé að tryggja for-
stjórann í starfi næstu árin. Það
sé alþekkt að umbun stjórnenda

fari saman við gengi félagsins
um leið og hann sé skuldbundinn
bankanum. Líka er bent á að ólík-
legt sé að hluthafar þurfi á end-
anum að greiða fjármagnskostn-
að forstjórans miðað við hvernig
hlutabréfaverð hafi þróast.

Sambærilegir samningar voru
gerði við lykilstjórnendur í Ís-
landsbanka og KB banka í lok árs
2003. Samkvæmt þeim upplýsing-
um sem Markaðurinn hefur aflað
sér var tryggt að starfsmenn KB
banka þyrftu ekki að greiða fjár-
magnskostnað vegna hlutabréfa-
kaupa í ef gengi bankans lækkaði.
Starfsmenn Íslandsbanka tóku
hins vegar þá áhættu þótt þeim
hefði verið tryggður söluréttur á
ákveðnu gengi. Aðrir samningar
voru þó gerðir við starfsmenn Ís-
landsbanka þar sem þeir þurftu
ekki að taka þá áhættu. 

Samningur Þórðar er því ekki
einsdæmi í fjármálafyrirtækjum.

Vika Frá áramótum

Actavis Group 0% 4%
Bakkavör Group -2% 74%
Flaga Group -20% -51%
FL Group -5% 40%
Grandi 2% 16%
Íslandsbanki -4% 29%
Jarðboranir 4% 2%
Kaupþing Bank -1% 32%
Kögun 0% 15%
Landsbankinn -4% 76%
Marel 6% 31%
SÍF -7% -9%
Straumur -8% 33%
Össur 0% 12%
*Miðað við gengi í Kauphöll á mánudaginn
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Gulltryggðir gegn tapi
Samningar forstjóra fjármálafyrirtækja gera ráð fyrir að
þeir fái kaupverð hlutabréfa endurgreidd sem og vaxta-
kostnað ef bréfin lækka í verði.

Skortur er á vinnuafli víða á
landsbyggðinni en Markaður-
inn greindi frá því í síðustu
viku að þensla væri á Austur-
landi sem helst má rekja til
mikilla framkvæmda við Kára-
hnjúka.

Bændablaðið greinir frá því í
gær að í byrjun september hafi
verið á þriðja hundrað laus
störf á skrá hjá Svæðisvinnu-
miðlun Suðurlands. Þar sé gríð-
arlegur skortur á vinnuafli.
Haft er eftir Sigurði Jónssyni
hjá Svæðisvinnumiðluninni að
helst væri þensla í byggingar-
vinnu og verktakastarfsemi og

byggingafyrirtæki væru að fá
til sín erlent vinnuafl í stórum
stíl. - hb

Stjórn eignarhaldsfélagsins Ex-
ista hefur ákveðið að færa eignir
félagsins í KB banka, Bakkavör
Group og Flögu Group inn í hol-
lenska eignarhaldsfélagið Exista
B.V., sem er að fullu í eigu Exista.
Markaðsvirði hlutabréfanna
nemur um 85 milljörðum króna.

„Við erum að einfalda upp-
byggingu félagsins. Þessar eign-
ir hafa verið í nokkrum dótturfé-
lögum og ætlum við að setja þær
í eitt dótturfélag,“ segir Erlendur

Hjaltason, forstjóri Exista.
Erlendur segir að það henti

vel fjármagnsuppbyggingu Ex-
ista að setja hlutina inn í hol-
lenskt eignarhaldsfélag. Að öðru
leyti verður engin breyting á
starfsemi félagsins. Höfuðstöðv-
arnar verða áfram í Reykjavík.

Erlendur var spurður um
hvort eigendur félagsins hefðu
uppi áform um að skrásetja fé-
lagið á markað: „Það eru engar
áætlanir uppi um það í bili.“ - eþa

Þensla á landsbyggðinni

Hlutabréf Exista
komin á einn stað
85 milljarða hlutabréfaeign færð inn í hollenskt félag.

STJÓRNARMENN OG FORSTÓRINN Magnús Kristinsson, Þórður Már Jóhannesson og Björgólfur Thor Björgólfsson, stjórnarformaður
Straums – Burðaráss, á sameiningarfundinum. Almennt séð er algengt að góðir forstjórar fái góð kjör þegar þeir kaupa í félögum sem þeir
starfa fyrir svo tryggt sé að þeir hlaupi ekki í annað starf. Fréttablaðið/Heiða

Meðallaun hjá
Högum um
223 þúsund
Launagreiðslur Haga voru um 4,36
milljarðar á árinu 2004 eftir því
sem fram kemur í ársreikningi
félagsins. Meðalfjöldi starfs-
manna var 1.625 og eru því meðal-
laun á mánuði um 223 þúsund
krónur. Heildarlaun stjórnenda,
framkvæmdastjóra og stjórnar
námu 249 milljónum króna. Alls
starfa tólf framkvæmdastjórar
hjá félaginu auk forstjóra og ef
ekki er tekið tillit til þóknunar
stjórnar voru því meðallaun þeirra
um 1,6 milljónir á mánuði. - hb

Tollasamningur
við Úkraínu
Ísland og Úkraína hafa undirritað
tvíhliða samning um tollalækkanir
á ákveðnum íslenskum vöruteg-
undum til Úkraínu. 

Í Stiklum, vefriti viðskiptaskrif-
stofu utanríkisráðuneytisins,
kemur fram að innflutningur á
óunninni síld og kolmunna verði al-
gjörlega tollfrjáls þegar Úkraína
öðlast aðild að Alþjóðaviðskipta-
stofnuninni. Tollar á óunnum
loðnuafurðum, laxi og plastvörum
lækka enn fremur mikið eða verða
felldir niður innan ákveðins tíma.

Talið er að heildarverðmæti út-
flutnings til Úkraínu í ár verði ná-
lægt 780 milljónum króna. - eþa

Sögusagnir eru í gangi um að
ástand Booker-keðjunnar sem
var hluti af Big Food Group sem
Baugur keypti ásamt fjárfestum
á síðasta ári hafi verið mun
verra en kaupendur bjuggust
við.

Þessi orðrómur hefur ekki
verið staðfestur, en samkvæmt
heimildum hefur fyrirtækið
ekki farið varhluta af samdrætti
í smásölu í Bretlandi. 

Eigendur Booker vinna að

endurfjármögnun fyrirtækisins
í samvinnu við breska bankann
HBSO.

Charles Wilson, sem var
hægri hönd Stuart Rose hjá
Marks og Spencer og vann þar
áður með Rose hjá Arcadia, mun
innan skamms hefja störf hjá
Booker. Hann nýtur mikillar
virðingar innan breska smásölu-
geirans og binda eigendur
Booker miklar vonir við störf
hans hjá fyrirtækinu. - hh

Mótlæti í Booker

ERLENDUR HJALTASON Exista hefur fært eignir sínar í KB banka, Bakkavör og Flögu inn
í hollenskt eignarhaldsfélag sem er að fullu í eigu félagsins.

Vísitala neysluverðs birt
Greiningadeildir spáðu 0,4-0,7 prósenta 

hækkun milli mánaða.
Hagstofan birtir vísitölu neyslu-
verðs í dag. Verðbólga mælist nú
4,8 prósent á ársgrundvelli og
hefur farið hækkandi að undan-
förnu. Greiningadeildir bank-
anna spáðu 0,4-0,7 prósenta

hækkun vísitölunnar milli sept-
ember- og októbermánaða. Það
þýðir að verðbólgan síðustu tólf
mánuði er á bilinu 4,4-4,7 pró-
sent, sem er vel yfir verðbólgu-
markmiði Seðlabankans. - hhs

ÖLFUSÁRBRÚ Skortur er á vinnuafli á
Suðurlandi. Fréttablaðið/Stefán
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Velta á fasteignamarkaði á höf-
uðborgarsvæðinu var 56,3 millj-
arðar króna á þriðja ársfjórð-
ungi samkvæmt tölum frá Fast-
eignamati ríkisins og dróst sam-
an um tvö prósent frá öðrum
ársfjórðungi. Hins vegar jókst
velta um 41 prósent frá sama
tímabili í fyrra. 

Meðalupphæð á hvern kaup-
samning var 23,5 milljónir
króna.

Fjöldi kaupsamninga dróst
einnig saman á milli fjórðunga.
Á þriðja ársfjórðungi var 2.397

kaupsamningi þinglýst en 2.429
á öðrum ársfjórðungi. - eþa

Björgvin Guðmundsson 
skrifar

Erlendir fjárfestar þiggja í raun ókeypis hádegis-
verð á íslenskum skuldabréfamarkaði, segir Ásgeir
Jónsson, hagfræðingur á greiningardeild KB
banka. Þeir nýti sér mikinn vaxtamun við útlönd
um leið og verðbólgumarkmið Seðlabankans setji
höft á gengi krónunnar næstu sex til tólf mánuði.
Það lágmarki gengisáhættu fjárfestanna.

Hann segir ekki útlit fyrir að verðbólguþrýsting-
ur gangi hratt niður á þessu tímabili og á meðan
haldi Seðlabankinn stýrivöxtunum háum. Sam-
kvæmt því sem hafi komið fram við síðustu vaxta-
hækkun í lok september muni bankinn ekki leyfa
krónunni að veikjast hratt með tilheyrandi verð-
bólguskoti. Þetta þýði í raun að Seðlabankinn sé
kominn nálægt einhvers konar fastgengismarkmiði
þar sem hann verði að halda genginu háu. Það séu
því töluverðir möguleikir fyrir erlenda fjárfesta að
hagnast á þessum viðskiptum án þess að taka mikla
áhættu og í því ljósi muni erlend skuldabréfaútgáfa
í íslenskum krónum halda áfram.

Þegar horft er á þróun óverðtryggðra vaxta fóru
þeir niður eftir að erlenda skuldabréfaútgáfan
hófst. Þeir hækkuðu á nýjan leik þegar Seðlabank-
inn hækkaði stýrivexti sína óvænt meira en spáð
var. Ásgeir segir hins vegar að óverðtryggðir vext-
ir geti haldið áfram að lækka haldi útgáfan áfram.
Sú þróun geti komið í veg fyrir að vaxtahækkanir
Seðlabankans hafi tilætluð áhrif á ávöxtunarkröfu
styttri skuldabréfa.

Í fyrradag var búið að gefa út erlend skuldabréf
í íslenskum krónum fyrir áttatíu milljarða króna á
sex vikum. Erlendir fjárfestar kaupa bréfin af út-
gefanda og taka gengisáhættu í krónum en fá í stað-
inn háa vexti á sitt fjármagn þar sem vaxtamunur
er um þessar mundir í kringum 7,7 prósent. Eru það
háir vextir miðað við vexti í helstu nágrannalönd-
um okkar. 

„Framvindan á þessari erlendu skuldabréfa-
útgáfu í íslenskum krónum ræðst töluvert af verð-
bólguþróun næstu mánuði,“ segir Ásgeir. Fátt ann-
að virðist geta stöðvað þessa útgáfu en vaxtalækk-
un Seðlabankans, veruleg lækkun nafnvaxtakröf-
unnar hérlendis eða ótti við gengisfall.

Ásgeir segir þetta hafa tvenns konar áhrif á ís-

lenskan fjármálamarkað. Annars vegar hækki
gengi krónunnar og hins vegar lækki skammtíma-
vextir þvert á vaxtahækkanir Seðlabanka Íslands.
Þó bendi margt til að áhrifin séu ekki að fullu kom-
in fram. Það geti sérstaklega átt við áhrifin í gegn-
um bankakerfið.

Græða á vaxtamuninum
Útlit er fyrir að erlendir fjárfestar haldi áfram að kaupa
skuldabréf í íslenskum krónum.

Breytingar hafa orðið á hluthafa-
hópi hjá Reykjalundi-plastiðnaði.
Haukur Þór Hauksson, sem
leiddi hóp fjárfesta sem keyptu
félagið af SÍBS í maí árið 2004,
hefur látið af störfum sem fram-
kvæmdastjóri og jafnframt selt
fimmtungshlut sinn í félaginu til
meðeigenda sinna. 

Meðal hluthafa eru Valdimar
Gíslason og OSN lagnir í Kefla-
vík auk einstaklinga sem starfa
hjá fyrirtækinu. 

„Gríðarlegur umsnúningur
hefur verið í rekstri félagsins
og var hagnaður á fyrstu sex
mánuðum þessa árs og lítur út
fyrir að allar áætlanir stand-
ist,“ segir Haukur Þór. Áætluð
velta Reykjalundar-plastiðnað-
ar á þessu ári er um 550-600
milljónir króna. Félagið fram-
leiðir meðal annars lagnir og
rör fyrir lagnaiðnaðinn og um-

búðir fyrir umbúðaiðnaðinn. 
„Við erum búnir að eyða einu

og hálfu ári í það að snúa rekstri
félagsins við. Eftir breytingarn-
ar hafði ég áhuga á að selja minn
hlut og niðurstaðan varð að aðrir
hluthafar keyptu mig út.“

Við starfi Hauks Þórs tekur
Hlöðver Hlöðversson aðstoðar-
framkvæmdastjóri. - eþa

ÁSGEIR JÓNSSON Seðlabankinn fylgir einhvers konar fastgengis-
markmiði í núverandi stöðu. 
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Breytingar hjá Reykjalundi
Mikill umsnúningur í rekstrinum.

HAUKUR ÞÓR HAUKSSON Lætur af
störfum sem framkvæmdastjóri Reykja-
lundar-plastiðnaðar og selur hlut sinn.

SÍF fær nýtt nafn
„Rekstur félagsins er í þeim
farvegi sem stefnt var að,“
sagði Ólafur Ólafsson,
stjórnarformaður SÍF, á að-
alfundi fyrirtækisins. Þetta
var annar aðalfundur SÍF á
árinu en félagið breytti
reikningsskilum sínum um
mitt ár og lauk síðasta
rekstrarári í lok júní.

Miklar breytingar hafa
orðið á SÍF-samstæðunni
undanfarin misseri, þunga-
miðja starfseminnar hefur færst til Evrópu og til marks um það
vinna aðeins sjö starfsmenn af 3.700 á Íslandi. Í máli Ólafs kom
fram að unnið væri að því að gefa félaginu nýtt nafn. 

Rekstur félagsins var undir væntingum á síðasta rekstrarári,
einkum vegna hás afurðaverðs á laxi sem rauk upp úr öllu valdi
þegar Evrópusambandið setti refsitolla á norskan lax. Rekstrar-
horfur eru þó góðar fyrir fjórða ársfjórðung en falla og standa
með jólasölunni. Rekstur frystiafurða er erfiður og sagði Ólafur
að það væri eðlilegt að endurskoða aðkomu félagsins að þeirri
starfsemi. – eþa

ÓLAFUR ÓLAFSSON OG JAKOB SIGURÐS-
SON SÍF fær nýtt nafn á næstunni í tengslum við
miklar skipulagsbreytingar.

Hugbúnaðarfyrirtækið TM Software hefur fest kaup
á hollenska hugbúnaðarfyrirtækinu Falcon Atomat-
isering og styrkir þar með stöðu sína í Evrópu. Hol-
lenska félagið sérhæfir sig í framleiðslu og sölu hug-
búnaðarlausna fyrir heilbrigðisgeirann og eru kerfi
þess í notkun hjá helmingi hollenskra sjúkrahúsa.

„Við erum búnir að vera þessum markaði í heil-
brigðislausnum síðan 2001 og með eigin vöru sem
hefur gengið vel og kallast Theriak. Eftir að hafa
kynnst markaðnum betur sáum við aðrar vörur sem
styðja við okkar vöru og sameinaðar verða þær sterk-
ari. Falcon var einmitt með slíka vöru. Kaupin voru til
að styrkja okkar vöruframboð,“ segir Axel Ómarsson,
framkvæmdastjóri TM Software í Evrópu.

Axel segir að félagið hafi fjárfest mikið á þessum
markaði og ætli sér enn stærri markaðsstöðu. Félag-
ið starfi mikið í fjórum löndum, Danmörku,
Hollandi, Íslandi og Þýskalandi, með sínar heilbrigð-
islausnir.

Kaupverð fékkst ekki uppgefið. - eþa

Kaupir hol-
lenskt fyrirtæki

KAUPIN FRÁGENGIN TM Software hefur fest kaup á hollenska
hugbúnaðarfyrirtækinu Falcon og nær sterkri stöðu innan hollenska
heilbrigðisgeirans.

Fasteignavelta
dróst saman

FASTEIGNAMARKAÐUR STENDUR Í
STAÐ Bæði velta og fjöldi þinglýstra kaup-
samninga drógust saman á þriðja ársfjórð-
ungi frá öðrum fjórðungi.
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Hólmfríður Helga Sigurðardóttir
skrifar

Allt bendir til þess að breski fasteignamarkaður-
inn sé að lifna við á ný eftir að hafa staðnað í lok
árs 2004. Nú fer íbúðaverð hins vegar hækkandi
um þrjú prósent á ársgrundvelli. Þetta kemur
fram í könnun frá Halifax-bankanum sem er einn
stærsti fasteignalánveitandi á Bretlandi. Ákvörð-
un Breska seðlabankans um að lækka vexti í
ágúst er talin hafa valdið því að rót komst á mark-
aðinn og fleiri fóru að huga að húsnæðiskaupum.
Sérfræðingar telja að vaxtalækkunin muni ekki
hafa afgerandi áhrif á verðbólgu þar sem fast-
eignaverð þar í landi er enn mjög hátt í hlutfalli
við laun auk minnkandi hagvaxtar þar að undan-
förnu.

Þróunin mun að öllum líkindum halda áfram á

sömu braut þar sem Breski seðlabankinn hefur
tilkynnt að umsóknir um íbúðalán hafi ekki verið
fleiri í meira en ár, sem er almennt talið vísbend-
ing um áframhaldandi hækkanir. 

Í Danmörku hefur biðtíminn aukist frá því
íbúð er skoðuð og þangað til hún er keypt, sem
hefur valdið vangaveltum í dönskum fjölmiðlum
um það hvort hægjast sé á vexti fasteignamark-
aðarins þar í landi. Sérfræðingar segja það þó
ekki endilega merki um það heldur einfaldlega að
með hækkandi verði taki lengri tíma að taka
ákvörðunina um íbúðakaup þar sem skuldbind-
ingin er meiri. Engin merki eru um að fasteigna-
verð fari lækkandi og virðist tiltrú neytenda á
markaðinn enn vera sterk. Samkvæmt nýjum
könnunum meðal íbúa Kaupmannahafnar kemur í
ljós að 92 prósent íbúa telja víst að virði fasteigna
þeirra muni aukast á næsta ári. - hhs

-um víða veröld

Galdurinn er að láta okkur vinna fyrir þig
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Skipasendingar Flugsendingar Hraðsendingar Vörumiðstöð Tollafgreiðsla Akstursþjónusta Útflutningur
Kjalarvogi  • Sími 535 8000

jonar@jonar.is • www.jonar.is

JÓNAR TRANSPORT bjóða alhliða 
flutnings þjónustu í samstarfi við 
bestu flutnings aðila sem völ er á, 
bæði hérlendis og erlendis. Þéttriðið 
þjónustu  net um allan heim tryggir 
flýti, öryggi, hagstæð gjöld og góða 
vörumeð höndlun frá verksmiðju vegg 
og heim í hlað.

Ákvörðun Breska seðlabankans um að lækka vexti í ágúst er talin hafa vald-
ið því að rót komst á markaðinn og fleiri fóru að huga að húsnæðiskaupum. 

Fasteignaverð á flug
Mikið líf er á fasteignamörkuðum víða í Evrópu.

Fyrirtæki Land Gengi Gjald- (Gengi Breyting
miðill gjaldmiðils)

BTC Búlgaría 11,00 Lev 38,28 4,58%
Carnegie Svíþjóð 98,00 SEK 7,95 -2,36%
Cherryföretag Svíþjóð 29,00 SEK 7,95 2,04%
deCode Bandaríkin 7,99 USD 61,32 -9,28%
EasyJet Bretland 2,96 Pund 107,85 -1,16%
Finnair Finnland 10,92 EUR 74,36 1,56%
French Connection Bretland 2,53 Pund 107,85 -2,18%
Intrum Justitia Svíþjóð 70,50 SEK 7,95 -2,14%
Keops Danmörk 21,90 DKR 9,96 13,04%
Low & Bonar Bretland 1,14 Pund 107,85 -4,44%
NWF Bretland 6,15 Pund 107,85 0,99%
Sampo Finnland 13,13 EUR 75,59 -0,53%
Saunalahti Finnland 2,48 EUR 74,36 -0,03%
Scribona Svíþjóð 16,30 SEK 7,95 0,63%
Skandia Svíþjóð 40,00 SEK 7,95 -0,12%
Miðað við gengi bréfa og gjaldmiðla á mánudag

Ú T R Á S A R V Í S I T A L A 1 1 4 , 4 2 - 0 , 0 4 %

HÚS Í BYGGINGU Það er mikið um að vera á fasteignamörkuðum víðar en á Íslandi.

Laun í einkageiranum hækka
hvergi eins hratt og á Indlandi
samkvæmt nýrri könnun sem
gerð var af breska ráðgjafar-
fyrirtækinu Human Resource
Consulting. Búist er við að laun í
Indlandi muni hækka um 7,3 pró-
sent að teknu tilliti til verðbólgu
á næsta ári. Ekkert bendir til
þess að hægja muni á efnahags-
vexti í landinu en verg lands-
framleiðsla hækkaði um 8,1 pró-
sent á öðrum ársfjórðungi þessa
árs, heilu prósentustigi meira en
spár gerðu ráð fyrir. 

Hagfræðingar vara við því að
hærri laun meðal indverskra sér-
fræðinga gætu ýtt undir verð-
bólgu þar sem hækkun launa
þýði að fólk hafi meira milli
handanna og það leiði til þenslu.
Búist er við því að Seðlabanki
Indlands hækki vexti úr 6 pró-
sentum í 6,25 á næsta fundi sín-
um í lok október.

Eina landið sem kemst nálægt
Indlandi í efnahagsvexti er Eg-
yptaland en þar er búist við að
laun hækki um 7,1 prósent á
næsta ári. - hhs

Laun hækka hraðast á Indlandi
Búist er við að laun í Indlandi muni hækka um 7,3 prósent á næsta ári.

INDVERSK BÖRN Ef þróunin heldur
áfram á sömu braut munu indversk börn
geta leyft sér töluvert meira en foreldrar
þeirra.

Spánverjarnir tekjuhæstir
Real Madrid hefur skákað Manchester United
sem tekjuhæsta fótboltafélag heims.
Real Madrid hefur nú tekið sæti
Manchester United og þar með
bundið enda á átta ára sögu hins
síðarnefnda sem stærsti fótbolta-
klúbbur heims. Tekjur Real juk-
ust um sautján prósent frá síð-
asta ársuppgjöri og námu 190
milljónum punda en tekjur
Manchester United
minnkuðu um 2,3 pró-
sent milli ára og fóru
niður í 169 milljónir
punda.

Real Madrid
hefur hagnast mik-
ið á því að fá stór-
stjörnur á borð við
David Beckham til
liðs við sig og er það
meðvituð stefna
klúbbsins en helsta
ástæða tekjuaukn-
ingarinnar er aukin

sala á alls kyns smávöru. Auk
þess hefur klúbburinn góða
styrktarsamninga við stórfyrir-
tækin Siemens, Adidas og Pepsi.
Manchester United hefur varað

við að búast megi við aukinni
tekjulækkun þar sem félagið

býst við falli í fjölmiðla-
tengdum tekjum en spár

benda til þess að heild-
artekjur Real Madrid
muni aukast og

standa í 204 millj-
ónum punda í
næsta uppgjöri. 

- hhs

DAVID BECKHAM
Stórstjörnur í liði Real
Madrid hafa hjálpað til
við að gera félagið að
tekjuhæsta fótbolta-

klúbbi heims.

Velta í evrópskri smásöluversl-
un dróst saman í september í
fyrsta skipti í þrjá mánuði
samkvæmt athugun Bloom-
berg. Hátt olíuverð og stjórn-
arkreppa í Þýskalandi eru talin
vera meginskýringar á dvín-
andi sölu. Ekki hjálpar heldur
til að atvinnuleysi er mikið,
nærri tvöfalt meira en í Banda-
ríkjunum.

Miklar væntingar hafa verið
um að evrópska hagkerfið fari
að rétta úr kútnum. Samdrátturinn varð meiri í Þýskalandi, stærsta
hagkerfi Evrópu, en annars staðar. Kreppa ríkti í þýskum stjórnmál-
um að loknum þingkosningum en úr henni hefur nú verið leyst.

„Eftirspurn neytenda hefur ekki vaxið og ef það gerist ekki inn-
an tíðar verður ekki sá uppgangur sem við höfum búist við,“ segir
Paul Guest, sérfræðingur hjá Economy.com.

Allt bendir til þess að bandaríska hagkerfið vaxi meira en það
evrópska í ár í þrettánda skipti á síðustu fjórtán árum. Alþjóða
gjaldeyrissjóðurinn spáir því að hagvöxtur verði 3,5 prósent í
Bandaríkjunum og tvö prósent í Japan. Japanska hagkerfið mun
vaxa meira en það evrópska - eþa

SMÁSALA MINNKAR Íslendingar láta hátt
olíuverð og stjórnarkreppu í Þýskalandi ekki
hafa mikil áhrif á sig. Það gera Evrópubúar
hins vegar.

Ládeyða í Evrópu
Stjórnarkreppa í Þýskalandi og hátt olíuverð urðu
til að draga úr veltu í evrópskri smásöluverslun.



Dagana 12.-17. október árið
1810 var Októberfest haldin há-
tíðleg í fyrsta sinn í München í
Þýskalandi til að fagna brúð-
kaupi Lúðvíks fyrsta prins
Bæjaralands og prinsessunnar
Theresu af Sachsen-Hildburg-
hausen. Hátíðin sló rækilega í
gegn og hefur síðan verið haldin
árlega með nokkrum undan-
tekningum vegna stríða, sjúk-
dómsfaraldra og annarra óhjá-
kvæmilegra aðstæðna. 

Nú á tímum er Októberfest
oftast haldin í septembermán-
uði til að krækja í endann á
sumrinu, sem ýtir enn meira
undir vinsældir hátíðinnar. Hún
teygir sig yfir tveggja vikna
tímabil og lýkur hinn 3.
október, á þjóðhátíðar-
degi Þýskalands.

Margar aðrar borgir í
Evrópu halda svipaðar
hátíðir en bjórhátíðin í
München skákar þeim
öllum í stærð. Borgin
tekur stakkaskiptum
þegar hún gengur í garð
enda flykkjast þangað
um sex til sjö milljónir
manna alls staðar að til
að taka þátt í þessu
mesta bjórsvalli heims.
Hátíðargestir renna
niður hvorki meira né
minna en 5,7 milljónum
lítra af bjór auk þess að
innbyrða gífurlegt magn
af mat. 220 þúsund pyls-
ur og 460 þúsund
steiktir kjúklinga hverfa
ofan í svanga og þyrsta

hátíðargesti.
Sérstakur bjór sem ber nafn-

ið Märzen er sérstaklega brugg-
aður fyrir Októberfest og seldur
í tjöldum sem brugghús borgar-
innar setja upp. Hann er eilítið
sterkari og dekkri en venjuleg-
ur bjór og borinn fram í eins
lítra krúsum sem algengt er að
hátíðargestir reyni að taka með
sér heim til minja. Það er
stranglega bannað og lögreglan
þarf að hafa sig alla við til að
hirða krúsir af fólki um alla
borg. Borgarstjórinn í München
opnar ætíð fyrstu flöskuna
formlega með orðunum „O’zapft
is“ – „hann er opnaður“ og setur
þannig hátíðina. - hhs

S Ö G U H O R N I Ð

Októberfest í fyrsta sinn
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ÞJÓNUSTUSTÚLKA BER FRAM BJÓR Á OKTÓBER-
FEST Árlega renna hátíðargestir niður um 5,7 milljón-
um lítra af bjór og borða 220 þúsund pylsur. 

Nokkrir gallharðir stuðningsmenn knattspyrnu-
liðsins Bournemouth, sem leikur í ensku annarri
deildinni, ætla að búa til lífeyrissjóð í samvinnu við
líftryggingafélagið Standard Life með því að kaupa
heimavöll liðsins, The Fitness First Stadium.

Leggja þeir fram fimmtíu þúsund punda lífeyr-
iseign á mann og ætla að safna samanlagt tveimur
milljónum punda en að auki tekur sjóðurinn 3,6
milljóna punda lán. Alls hafa 35 áhangendur félags-
ins skuldbundið sig til að leggja fram lífeyrinn sinn
og vantar aðeins fimm í viðbót.

Um fimm milljónir punda þarf til að kaupa

heimavöll Bournemouth og landsvæði í kringum
völlinn. Völlurinn verður svo leigður félaginu til
níu mánaða í senn fyrir 360 þúsund pund á ári en
félagið losar á móti fjármagn sem er bundið í fast-
eignum og lagar erfiða fjárhagsstöðu sína veru-
lega.

Fleiri knattspyrnulið fylgjast grannt með gangi
mála, þar á meðal Brighton & Hove Albion og
Chesterfield. „Ef hægt verður að nota lífeyriseign
til að styðja liðið fjárhagslega erum við tilbúnir að
skoða hugmyndina,“ segir Alan Walters, fjármála-
stjóri hjá Brighton, við The Sunday Telegraph. - eþa

Fjárfest í fótboltavöllum
Áhangendur Bournemouth búa til lífeyrissjóð og bjarga klúbbnum.

FJÁRFEST Í VÖLLUM Stuðningsmenn enskra fótboltaliða íhuga að kaupa heimavelli félaganna með því að nota lífeyriseign sína.
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Hólmfríður Helga Sigurðardóttir
skrifar

Að gefa börnum snuð fyrir svefninn gæti dregið úr
hættunni á vöggudauða. Þetta kemur fram í grein
netrits Forbes sem byggir á samantekt nefndar á
sjö rannsóknum á tengslum vöggudauða og snuð-
notkunar. Þrátt fyrir að snuðnotkun geti ýtt undir
eyrnabólgu, tann- og brjóstagjafarvandamál sé
ábatinn af því að nota
snuð meiri. 

Ekki er vitað með
vissu hvað það er við
snuðnotkun sem dregur
úr hættunni á ung-
barnadauða en um það
eru uppi ýmsar kenn-
ingar. Ein þeirra er að
við það að sjúga snuðið
færist tungan framar í
munninn og við það
opnist öndunarvegur
barnsins betur. Önnur
kenning er að þegar
börn sjúga snuð falli
þau ekki í eins djúpan
svefn og auðveldara
sé að vekja þau. 

Samtök banda-
rískra barnalækna
höfðu rannsóknirnar
til hliðsjónar við út-
gáfu nýjustu leið-
beininga sinna til að
koma í veg fyrir
vöggudauða. Auk

þess að mæla með
snuðnotkun barna fyrir

svefninn brýna þau fyrir foreldrum ungbarna að
láta þau ekki sofa á hlið, eins og ekki fyrir alls kost-
ar löngu þótti eðlilegt, heldur ættu þau að sofa á
bakinu. Ungbörn eiga samkvæmt þeim heldur ekki
að sofa uppí hjá foreldrunum nema þegar verið er
að gefa þeim eða hugga þó að mælt sé með að þau
sofi í vöggu við hlið rúms foreldranna. Þar að auki
er bent á að til að koma í veg fyrir köfnun eigi ekki
að hafa mjúka og stóra hluti í vöggu barnsins.

Mæla með snuðnotkun
Samtök barnalækna hafa gefið út nýjar leiðbeiningar 

gegn vöggudauða. 

Motorola
hagræðir
Nú hefur alþjóðlega stórfyrirtækið Motorola
tilkynnt að það hyggist skera niður um 1.900
stöðugildi í starfsstöðvum sínum víðs vegar
um heim. Ákvörðunin var tekin í kjölfarið á
endurskipulagningu á birgðakeðju fyrirtækis-
ins sem á að skila sér í meiri skilvirkni í fram-
leiðslu. Allt í allt hafa breytingarnar áhrif á 29
Motorola-starfsstöðvar víðs vegar um heim. Hjá
fyrirtækinu störfuðu um 150 þúsund manns árið
2001 en eftir niðurskurðinn nú munu 68 þúsund
starfsmenn vinna hjá fyrirtækinu. - hhs
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Japanski vélmennaframleiðandinn
TMSUK og NTT Communications
hafa sameiginlega skapað það sem

verslunarglaðar konur og menn
hafa beðið lengi eftir. Upp-
finningin er þjónustuvél-
menni sem er sérstaklega til
þess gert að aðstoða við inn-
kaupin. Það gerir í raun ekki

annað en að elta eiganda sinn um
verslunina og halda á þungum pok-
unum fyrir hann meðan hann skoðar
sig um. 

Vélmennið verður fyrst prófað í
febrúar á næsta ári í verslunarmið-
stöðinni Diamond Citicle nálægt al-
þjóðaflugvellinum Fukuoka. - hhs

Vélmenni
verslar

NÝJAR RANNSÓKNIR Á VÖGGUDAUÐA Ýmislegt bendir til þess að snuðnotkun geti dregið úr lík-
um á vöggudauða.
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Sony Ericsson kynnti á mánudaginn til
sögunnar nýjustu kynslóð smartsím-
ans – Sony Ericsson P990.
Smartsímunum sem á undan komu
frá Sony Ericsson var vel tekið af
markaðnum og miðað við þá eigin-
leika sem nýi síminn býr yfir má bú-
ast við að hann hljóti ekki verri viðtök-
ur. 

Í nýja símanum er 80 MB minni og fylgir
þar að auki með 64 MB minnisstafur með inn-
byggðri vírusvörn. Notast er við svokallaða UMTS-
tengingu sem gerir notandanum kleift að halda mynd-
ráðstefnur, hala niður hljóð- og myndefni á netinu
þráðlaust og skoða heimasíður í fullum gæðum. Hægt
verður að ná í tölvupóstinn sinn með viðhengjum hvar
sem er og auðvelt verður að skoða og vinna með gögn
í símanum þar sem hann býr yfir 2,8 tommu snertiskjá.
Jafnvel er hægt að hala niður og senda gögn á sama
tíma og talað er í símann. Þessu til viðbótar er á síman-
um lyklaborð til að auðvelda notendum að skrifa tölvu-
póst og hann býr einnig yfir 2 megapixla myndavél.

Sony Ericsson P990-smartsíminn er væntanlegur á
markað á fyrsta ársfjórðungi 2006. - hhs
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NÝJASTA ÚTSPIL SONY
ERICSSON Í nýja síman-

um er meðal annars
hægt að skoða

heimasíður í full-
um gæðum. 

Myndráðstefnur í síma
Nýjasti síminn frá Sony Ericsson kemur á markaðinn innan skamms. 

Afkastameiri örgjörvi
Intel lætur tvo örgjörva á hverja kísilflögu.

Tölvurisinn Intel mun á
mánudag koma fram með
nýja gerð Xeon-miðlara-
örgjörva samkvæmt net-
útgáfu The New York
Times. Í nýju útgáfunni
eru tveir örgjörvar settir á
hverja kísilflögu í stað
eins. Bregst fyrirtækið
þannig við samkeppni frá
Advanced Micro Devices,
sem kynnti til sögunnar
fyrstu tveggja örgjörva
flöguna síðasta vor. Tækn-
in sem um ræðir eykur af-
kastagetu miðlara um allt að fimmtíu prósent auk þess að minnka
líkur á ofhitnun örgjörvanna. 

Fulltrúar Intel hafa þar að auki tilkynnt um að ný og enn afkasta-
meiri tegund Xeon-miðlaraörgjörvans sem notast við fleiri ör-
gjörva muni líta dagsins ljós í upphafi árs 2006. Í kjölfarið á því
kemur svo enn þróaðri útgáfa sem mun nota minni orku en fyrri
gerðir hans. Tölvurisarnir Dell og IBM hafa báðir tilkynnt að þeir
muni hafa nýjustu gerð Xeon-örgjörvans í tölvum sínum í framtíð-
inni. - hhs

NÝ GERÐ XEON-MIÐLARAÖRGJÖRVA Afkasta-
geta miðlara eykst um allt að fimmtíu prósent auk
þess að líkur á ofhitnun örgjörvanna minnka.

Nano veldur glæpum
Hinn nýi iPod Nano frá Apple nýtur nú þegar
gríðarlegra vinsælda í Bretlandi eins og ann-
ars staðar. Hann er einnig vinsæll meðal
óprúttinna einstaklinga og því hefur götu-
glæpum í London og öðrum borgum í Bret-
land fjölgað frá því hann kom til sögunnar.
Þar sem ástandið er verst hefur glæpum
fjölgað um allt að fjörutíu prósent frá árinu
2004 og þjófnuðum bara á iPod-um fimm-
faldast. Þetta kemur fram á fréttasíðu
Google. Í flestum tilfellum eru fórnarlömb
þjófnaðanna börn og unglingar. - hhs
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Greiningardeildir viðskiptabankanna gera
allar ráð fyrir stórauknum hagnaði á þriðja
ársfjórðungi samanborið við sama tímabil í
fyrra og er spáð áframhaldandi góðæri á
hlutabréfamarkaði á næsta ári. Í lok næstu
viku hefst uppgjörstímabil í Kauphöllinni
þegar Nýherji ríður á vaðið.

Alls nemur heildarhagnaður fyrirtækja í
Kauphöll Íslands um 33 milljörðum króna að
meðaltali, sem er helmingi hærri upphæð en
á þriðja ársfjórðungi í fyrra, og sem fyrr eru
það fjármálafyrirtækin sem mynda stærstan
hluta þess hagnaðar sem fellur fyrirtækjun-
um í skaut. 

BANKAR Í FLUGGÍR
KB banki mun hagnast mest, um 9,2 milljarða
króna, og verður þá hagnaður bankans á
fyrstu níu mánuðunum kominn í 34 milljarða
króna, sem er mesti hagnaður sem sést hefur
hérlendis. Bankinn skilaði einnig bestri af-
komu á fyrsta ársfjórðungi. Gert er ráð fyrir
að innkoma Singer & Friedlander komi að
fullu inn í uppgjörið og skili miklum vexti í
þóknunartekjum. Íslandsbanki reiknar með
að arðsemi eigin fjár verði um 25 prósent á
árinu, sem er vel umfram markmið KB
banka.

Því er spáð að afkoma Íslandsbanka og
Straums-Burðaráss Fjárfestingarbanka verði
um 4,3 milljarðar fyrir hvort félag fyrir sig.
Hagnaður Íslandsbanka vex samkvæmt með-
altalsspánni um tæp þrjátíu prósent á milli
ára en um nærri fjörutíu prósent í tilviki fjár-
festingarbankans. Landsbankinn reiknar með
að gengishagnaður Straums-Burðaráss verði
um 5,6 milljarðar á tímabilinu.

Landsbankinn mun hagnast um 3,7 millj-
arða gangi spáin eftir. Það er nokkru minni
hagnaður en á sama tíma í fyrra. Bankinn
hagnaðist um ellefu milljarða á fyrri ársins
þannig að hagnaður hans nálgast fimmtán
milljarða fyrir árið í heild.

Hagnaður Tryggingamiðstöðvarinnar
hækkar hlutfallslega mest; fer úr 127 milljón-
um króna í 2,6 milljarða á milli ára. Aukning-
in skýrist af miklum hagnaði af fjármálastarf-
semi en til dæmis er áætlað að gengishagnað-
ur TM af eignarhlut í Landsbankanum slagi
hátt í tvo milljarða þar sem bankinn hækkaði
um þrjátíu prósent á þriðja fjórðungi.

FL GROUP Í SÉRFLOKKI
Það kemur eflaust á óvart að það skuli vera
FL Group sem er spáð næstmestum hagnaði

allra félaga á fjórðungnum þegar haft er í
huga að fjármálafyrirtæki hafa skipað efstu
sæti hagnaðarlistans undanfarin misseri.
Rekstur FL Group líkist þó æ meira rekstri
fjármálafyrirtækis vegna mikillar áherslu á
fjárfestingarstarfsemi. Félaginu er spáð
miklum hagnaði af gengishagnaði af hluta-
bréfaeign í fjármálafyrirtækjum innanlands
og hækkunum á hlutabréfum í easyJet. 

Actavis eykur hagnað sinn verulega á milli
ára. Félaginu er spáð tveimur milljörðum í
hagnað, sem er um 67 prósenta aukning frá
fyrra ári. Verður fróðlegt að sjá hvort fyrir-
tækið standi undir væntingum en uppgjör
þess síðustu misserin hafa ekki verið í takt
við vonir markaðarins. Bandaríska samheita-
fyrirtækið Amide, sem Actavis festi kaup á á
öðrum ársfjórðungi, skilar samstæðunni
miklum tekjuauka og hærri framlegð.

Bakkavör Group tvöfaldar nærri hagnað
sinn á milli ára og mun hann nema um átta
hundruð milljónum króna. Kemur Geest að
fullu inn í rekstur Bakkavarar á fjórðungn-
um. Önnur framleiðslufyrirtæki skila minni
hagnaði og lítur út fyrir að afkoma bæði Mar-
els og Össurar lækki á milli ára.

HB Grandi hagnast um 580 milljónir króna
en ætla má að gengishagnaður af erlendum
lánum vegna styrkingar krónunnar leiki þar
stórt hlutverk.

SÍF er eina félagið sem skilar tapi vegna
erfiðleika í laxi en því er spáð að tap þess
nemi rúmum þrjú hundruð milljónum króna. 

METGRÓÐI Á ÖLLUM STÖÐUM
KB banki reiknar með að hagnaður þeirra
sautján félaga sem hann spáir fyrir um verði
25 milljarðar króna á árshlutanum og hækki
um helming á milli ára. Þetta er nokkuð lægri
upphæð en hjá hinum bönkunum, sem skýrist
að mestu leyti af því að bankinn spáir ekki
fyrir um eigin rekstur. FL Group mun skila
mestum hagnaði eða 5,4 milljörðum en þar á
eftir koma Íslandsbanki og Straumur-Burðar-
ás Fjárfestingarbanki með um 4,4 milljarða.

Landsbankinn gerir ráð fyrir að hagnaður
á þriðja ársfjórðungi þessa árs verði 65 pró-
sentum hærri en á sama tímabili í fyrra. Alls
gerir bankinn ráð fyrir að heildarhagnaður
þeirra sextán félaga sem hann spáir fyrir um
verði um 29 milljarðar króna á tímabilinu. 

Sem fyrr eru það fjármálafyrirtæki sem
draga vagninn. Mesta hagnaðaraukingin í
krónum talið verður hjá KB banka, sem mun
hagnast um rétt tæpa 9,5 milljarða króna. Það

er 2,9 milljörðum meira en á sama tíma í
fyrra.

Greining Íslandsbanka gerir ráð fyrir að
fimmtán félög skili 29 milljarða hagnaði, þar
af skili KB banki níu milljörðum. Nokkrir
þættir munu hafa áhrif á hvernig þróun
hlutabréfaverðs verði á næstunni og nægir
þar að nefna framboð á nýju hlutafé,
rekstrarárangur í útrásarverkefnum, hækk-
andi skammtímavexti og sterka krónu.

ÓSAMMÁLA UM ÞRJÚ FÉLÖG
Afkomuspám greiningardeildanna þriggja ber
í flestum tilvikum vel saman en þegar rýnt er
nánar í þær skera þrjú félög sig úr; FL Group,
HB Grandi og Össur. KB banki spáir því að FL
Group hagnist um 5,4 milljarða, sem er langt
yfir spám Íslandsbanka og Landsbankans sem
spá 4,3-4,5 milljörðum. Greiningardeild KB
banka er einnig á öndverðum meiði þegar
kemur að afkomu HB Granda. Íslandsbanki og
Landsbankinn spá um 730 milljóna króna
hagnaði en KB banki um 280 milljónum.

Hagnaður Össurar
verður að mati Íslands-
banka um 180 prósentum
meiri en Landsbankinn
áætlar. Meðaltalshagnaður
Össurar verður 83 milljón-
ir en Íslandsbanki spáir að
hagnaður hans verði 127
milljónir en Landsbankinn
45 milljónir.

Aðeins KB banki spáir
fyrir um afkomu Jarðbor-
ana, sem eru í Úrvalsvísi-
tölunni. Markaðsvirði
Jarðborana er um níu
milljarðar króna, sem er
litlu minna en verðmæti
Kögunar, sem er undir
smásjánni hjá öllum aðil-
um. Finna má þess dæmi
að félög sem eru minni að
markaðsvirði en Jarðbor-
anir fái meiri athygli frá
greiningardeildum. Engin
greiningardeild spáir
fyrir um afkomu Flögu
Group.

Væri það til hagsbóta fyrir fjárfesta ef
greiningardeildir gæfu út mat sitt á afkomu
allra félaga sem mynda Úrvalsvísitöluna,
vegna mikilvægis þeirra á hlutabréfamark-
aði.

Fyrirtækjum spáð 33 milljarða hagnaði
Heildarhagnaður eykst um helming á milli ára. Sex félög hagnast yfir tvo milljarða og sem fyrr
græða fjármálafyrirtæki á tá og fingri en ekkert eins mikið og KB banki. Eggert Þór Aðalsteinsson
skoðaði afkomuspár greiningardeilda viðskiptabankanna.

ÁFRAMHALDANDI VÖXTUR KB banka er
spáð mestum hagnaði á þriðja ársfjórðungi.
Því er spáð að hagnaður helstu Kauphallar-
félaga nemi um 33 milljörðum króna og
vaxi um fimmtíu prósent á milli ára.

Félag Hagnaðarspá Hagnaður Aukning
3. ársfj. 2005 3. ársfj.2004

Actavis 2.051  1.228  67%
Bakkavör 810  434  87%
FL Group 4.738  2.670  77%
HB Grandi 580  78  640%
Icelandic 119  241  -50%
Íslandsbanki 4.228  3.308  28%
KB banki 9.231  6.577  40%
Kögun 84  53  8%
Landsbanki 3.738  5.660  -34%
Marel 124  154  -20%
Mosaic Fashions 700  - -
Og fjarskipti 279  122  129%
SÍF -316  -1.737  -
Straumur 4.351  3.141  39%
Tryggingamiðstöðin 2.631  127  1972%
Össur 83  338  -76%
Samtals: 33.430  22.394  49%
* Meðaltalshagnaður

A F K O M U S P Á R  B A N K A N N A  F Y R I R
Þ R I Ð J A  F J Ó R Ð U N G  –  Í  M I L L J Ó N U M  K R Ó N A

KB banki mun
hagnast mest,

um 9,2 milljarða
króna, og verður

þá hagnaður
bankans á fyrstu
níu mánuðunum

kominn í 34
milljarða króna,

sem er mesti
hagnaður sem
sést hefur hér-

lendis.





Ísland er eitt minnsta gjaldmiðlasvæði heims
og því hafa margir spurt sig hvort hagkvæmt

sé að hér sé notaður sérstakur
gjaldmiðill. Helst hefur verið
horft til kosta og galla þess að
ganga inn í myntbandalag Evrópu
(EMU) í því samhengi og taka hér
upp evru sem gjaldmiðil. Þó hægt
sé að taka upp evru einhliða sem
lögeyri á Íslandi án þess að ganga
inn í Evrópusambandið finnst
hagfræðingum sem Markaðurinn
talaði við það óráðlegt og ótrú-
verðug leið. Stofnanaleg aðkoma
íslenskra stjórnvalda að banka-
ráði Seðlabanka Evrópu yrði ekki
fær og Alþingi gæti ekki krafist
ábyrgðar af hendi bankans –
hvort sem hlustað yrði á þær
raddir eða ekki. Af þeim sökum
verður því að ræða um leið aðild
Íslands að Evrópusambandinu í
þessu samhengi, sem er skilyrði
fyrir aðild að myntbandalaginu.
Sú spurning snýr fremur að póli-
tík en hagfræði.

Umræðan um það hvort Ísland
eigi að taka upp evru hefur að mestu leyti
snúist um þrennt. 

Í fyrsta lagi er spurt hvort hagsveiflan á
Íslandi sé sambærileg hagsveiflu svokall-
aðra evrulanda. Í því sambandi velta hag-
fræðingar og aðrir fyrir sér hvort vaxta-
stefna Seðlabanka Evrópu muni vera í sam-
ræmi við hagsveifluna á Íslandi. Sem dæmi
eru vextir í dag mjög lágir í Evrópu en háir
á Íslandi. Miðast vaxtastefnan þá oft við
stóru evrulöndin, Frakkland og Þýskaland,
þar sem lágir vextir eiga að ýta undir eftir-
spurn í hagkerfi þessara landa og fleiri.
Þessu er öfugt farið á Íslandi þar sem Seðla-
banki Íslands reynir að draga úr eftirspurn
til að slá á verðbólgu. Eins og staðan er núna
er hagsveiflan því ekki samhverf í þessum
ríkjum.

ATVINNA HANDA ÖLLUM
Jafnframt er spurt um hvort vinnumarkað-
urinn á Íslandi sé nógu sveigjanlegur til að
þola það að sjálfstæðar peningamálaaðgerð-
ir Seðlabankans yrðu engar. Þó markmið
Seðlabankans sé að halda hér verðstöðug-
leika er það mikið kappsmál stjórnmála-
manna að halda atvinnuleysi í algjöru lág-
marki og undir því sem telst æskilegt fyrir
jafnvægi í efnahagslífinu. Meðal annars
sagði Halldór Ásgrímsson forsætisráðherra
í Kastljósi Ríkissjónvarpsins í síðustu viku

að hann væri ekki svo ósáttur við verðbólg-
una því nær allir hefðu vinnu. Það væri það
mikilvægasta í hans huga. Með upptöku evr-
unnar yrði þetta líklega að snúast við því at-
vinnuleysi þyrfti til svo sveigjanleiki launa
yrði tryggður og þau gætu lækkað þegar á
þyrfti að halda. Annars gæti orðið hér svo-
kallað kreppuatvinnuleysi þegar launa-
kröfur eru ekki í samræmi við efnahags-
ástand á hverjum tíma.

Þriðja atriðið sem oft er nefnt í þessu
sambandi er viðskiptakostnaðurinn við að
halda úti sérstökum gjaldmiðli sem Ingi-
björg Sólrún sagði vera eins og hverja aðra
viðskiptahindrun í tilviki krónunnar. Það
tengist líka vaxtamuninum við útlönd. Það
síðarnefnda hefur verið mjög til umfjöllun-
ar meðal starfsfólks fjármálafyrirtækja að
undanförnu þar sem erlendir fjárfestar nýta
sér mikinn vaxtamun til að ávaxta háar fjár-
hæðir á íslenskan mælikvarða. Þessi munur
stafar af því að hér á landi eru vextir háir til
að slá á þenslu en lágir í Evrópu eins og áður
sagði. Hafa verið gefin út skuldabréf erlend-
is í íslenskum krónum fyrir um áttatíu millj-
arða króna. Ekki er enn ljóst hvaða áhrif
þessi útgáfa hefur til lengri tíma á gengi
krónunnar þegar umsvifin í hagkerfinu
minnka og gengið lækkar aftur.
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Það vakti athygli þegar Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, formaður Samfylkingarinnar, sagði það jafngilda hverri a
halda í íslensku krónuna og rétt væri að taka upp evruna. Ummælin virðast ekki mæta eins harðri andstöðu o
krónunnar, mikill vaxtamunur við útlönd og óstýrilát verðbólga kunna að vera skýringarnar á því að mati Björ

Til þess að fullyrða megi
að Ísland sé hagkvæmt

gjaldmiðlasvæði þarf að
sýna fram á svo að hafið
sé yfir vafa að þjóðhags-
legur ávinningur af sjálf-
stæðri peningastefnu sé

ekki aðeins jákvæður
heldur vegi hann þyngra

en ávinningur þess að
ryðja úr vegi þeirri við-

skiptahindrun sem
óstöðugur gjaldmiðill er,
segir Arnór Sighvatsson,

aðalhagfræðingur
Seðlabanka Íslands.

Krónan er viðskiptahin



LEIÐIR TIL VELFERÐARTAPS
Arnór Sighvatsson, aðalhagfræðingur Seðla-
banka Íslands, segir flesta halda því fram að
viðskiptakostnaðaður ráðist að miklu leyti af
umfangi utanríkisviðskipta. Ef lítil lönd þurfi
að hafa mikil viðskipti við umheiminn sé hag-
ræði þeirra af þátttöku í gjaldmiðlabandalagi
meira en stærri ríkja, sem séu að miklu leyti
sjálfum sér nóg. Þessi skilningur sé of þröng-
ur að hans mati. Horfa verði til fleiri þátta.

Í grein sem Arnór skrifaði í Fjármálatíð-
indi Seðlabankans seint á síðasta ári segir
hann gjaldmiðlaóvissu líklega til að draga úr
utanríkisviðskiptum. Sjálfstæður og sveiflu-
kenndur gjaldmiðill virðist þannig vera um-
talsverð viðskiptahindrun með öllu því vel-
ferðartapi sem viðskiptahindranir hafi í för
með sér. Almennt séð frá fræðilegu sjónar-
horni leiði lítil gjaldmiðlasvæði því til vel-
ferðartaps af ýmsum toga.

Arnór segir að flestir gefi sér að ávinning-
ur af sjálfstæðri peningastefnu felist fyrst og
fremst í því að geta hugsanlega stuðlað að
minni sveiflum í ráðstöfunartekjum, atvinnu
og einkaneyslu. Ávinningurinn sé meiri eftir
því sem hagsveiflur viðkomandi lands og
helstu viðskiptalandi séu ólíkari. En hann
bendir á hvað takmarki þörfina fyrir sjálf-
stæða peningastefnu þrátt fyrir að hagkerfi

séu ólík og ytri þættir hafi mismunandi áhrif
á efnahagslífið, til dæmis hrun á verði sjávar-
afurða sem hefur skipt Íslendinga miklu máli
í gegnum áratugina.

HREYFANLEGIR FRAMLEIÐSLUÞÆTTIR
Arnór segir að þær stórframkvæmdir sem nú
standi yfir hér á landi sýni glögglega hve
hreyfanleiki vinnuafls hafi aukist á undan-
förnum árum. Þátttaka í gjaldmiðlabandalagi
auðveldi hreyfanleika vinnuafls enn frekar.
Með hreyfanleika fjármagns megi ná sama
markmiði og með hreyfan-
leika vinnuafls. Meðal annars
af þessu megi draga þá álykt-
un að tölverð óvissa hljóti að
ríkja um hvort hægt sé í reynd
að draga merkjanlega úr
sveiflum í einkaneyslu með
sjálfstæðri peningastefnu.
Hreyfanleiki framleiðslu-
þátta, eins og fjármagns og
vinnuafls, ætti einnig að draga
verulega úr þörf fyrir sveigj-
anlegt gengi.

Síðar í greininni segir
Arnór: „Af ofangreindu verð-
ur að draga þá ályktun að því
fari fjarri að hægt sé að ganga
út frá því sem vísu að sjálf-
stæð peingastefna í smáríki
með fljótandi gengi dragi úr
sveiflum í einkaneyslu, at-
vinnu, ráðstöfunartekjum eða
þjóðarbúskapnum í heild mið-
að við það sem yrði uppi á ten-
ingnum væri landið hluti af
gjaldmiðlabandalagi, Efna-
hags- og myntbandalagi Evr-
ópu í tilfelli Íslands.“

RYÐJA KRÓNUNNI ÚR VEGI
Til þess að fullyrða megi að Ís-
land sé hagkvæmt gjaldmiðla-
svæði segir Arnór að sýna
þurfi fram á svo að hafið sé
yfir vafa að þjóðhagslegur
ávinningur af sjálfstæðri pen-
ingastefnu sé ekki aðeins já-
kvæður heldur vegi hann
þyngra en að ryðja úr vegi
þeirri viðskiptahindrun sem
óstöðugur gjaldmiðill sé.

Þessi orð Arnórs benda til
þess að hann telji þau þrjú at-
riði sem nefnd voru hér í upp-
hafi greinarinnar ekki það
veigamikil að þau standi í vegi
fyrir því að Íslendingar taki
upp evru. Þeir sem það telji
verði að sýna fram á að ávinn-
ingur af sjálfstæðri peninga-
stefnu sé ekki aðeins jákvæð-
ur heldur vegi hann þyngra en
sú viðskiptahindrun sem krónan er.

Í sama tölublaði Fjármálatíðinda og grein
Arnórs birtist fjalla Þórarinn G. Pétursson,
hagfræðingur í Seðlabankanum, og Francis
Breedon í Tanaka Business School um krón-
una og utanríkisviðskipti. Þeir segja að aug-
ljósasta ástæðan fyrir upptöku sameiginlegr-
ar myntar sé sú að gengissveiflur hverfi, sem
dragi úr óvissu og áhættu í utanríkisviðskipt-
um. Sameiginleg mynt eyði eða dragi að
minnsta kosti úr viðskiptakostnaði við að
skipta á milli gjaldmiðla. Það auki gagnsæi í
viðskiptum. Betri upplýsingar sem felist í al-
þjóðlegu verði auki alþjóðlega sérhæfingu og
samkeppni.

AUKIN UTANRÍKISVIÐSKIPTI
Þeir Þórarinn og Breedon skoðuðu möguleg
áhrif á utanríkisviðskipti Íslendinga ef Ísland
gengi inn í Evrópusambandið og evra yrði
tekin upp sem gjaldmiðill. Samkvæmt þeirra
niðurstöðum má ætla að viðskipti Íslendinga
við önnur aðildarlönd myntbandalagsins
gætu aukist um allt að sextíu prósent við það
að ganga í ESB og EMU. Um helming áhrif-
anna má rekja til aðildar að ESB og hinn
helminginn til upptöku evrunnar.

Þeir segja að hagræn áhrif þessara auknu
viðskipta væru líklega ekki
mikil ef þau væru eingöngu
á kostnað viðskipta við önn-
ur lönd sem standi utan
myntbandalagsins. Hins
vegar bendi rannsóknir sem
þeir vísa til til þess að við-
skipti við lönd utan banda-
lagsins gætu aukist.

„Því virðist mega ætla að
aukin viðskipti Íslendinga
við EMU-ríki í kjölfar inn-
göngu í myntbandalagið
verði ekki á kostnað við-
skipta við önnur lönd. Mið-
að við fyrrgreindar tölur
um núverandi hlutdeild ut-
anríkisviðskipta í lands-
framleiðslu og hlutdeild
viðskipta við ESB-ríki í
þeim viðskiptum má ætla að
hlutfall utanríkisviðskipta
af landsframleiðslu gæti
aukist um tólf prósentur,
sem svara um það bil einum
milljarði Bandaríkjadala í
auknum viðskiptum á ári
hverju,“ segir í grein Þórar-
ins og Breedons. Þessi áhrif
væru augljóslega meiri ef
ESB-ríkin þrjú sem enn
standa utan myntbanda-
lagsins, Bretland, Danmörk
og Svíþjóð, gengju í það. „Í
því tilviki gæti hlutfall ut-
anríkisviðskipta af lands-
framleiðslu aukist um 18
prósentur og um 20 prósent-
ur ef Noregur gengi einnig í
myntbandalagið.“

Þetta gæti aukið lands-
framleiðslu á mann varan-
lega um fjögur prósent, sem
samsvara yfir eitt þúsund
Bandaríkjadölum. Ef löndin
þrjú sem nefnd voru hér
áðan bættust í hópinn væri
aukningin hins vegar sex
prósent.

VELFERÐIN MEIRI
Þórarinn og Breedon segja

að opnara hagkerfi í kjölfar inngöngu í ESB
og myntbandalagið gæti jafnframt aukið
ráðstöfunartekjur Íslendinga. Klassísk al-
þjóðahagfræði gefi til dæmis til kynna að
aukin alþjóðaviðskipti geti aukið velferð þar
sem þau geri löndum kleift að einblína á
framleiðslu þeirra vörutegunda sem þau
hafi yfirburði í að framleiða (með lægri
fórnarkostnaði). Það er þá sama hvort það er
vegna betri tækni eða betri aðgangs að þeim
aðföngum sem þarf til framleiðslunnar.
Einnig auki sameiginleg mynt samþættingu
innlends fjármálamarkaðar við þann evr-
ópska, sem stuðli enn frekar að fjármála-
stöðugleika og áhættudreifingu. 

Aðrar
leiðir
Ýmsar leiðir hafa verið nefnd-
ar í gegnum tíðina til að tengja
íslensku krónuna við evru-
svæðið án þess að taka upp
evru. Margir hagfræðingar
hafa sett fram efasemdir um
þessar leiðir. Þeir hafa talið
þær óraunhæfar og jafnvel
óæskilegar. 

1 .  E I N H L I Ð A  T E N G I N G  
V I Ð  E V R U

Einhliða tenging við evru felur í sér
einhliða yfirlýsingu íslenskra stjórn-
valda um að halda gengi krónunnar
föstu gagnvart evru. Gengi krónunnar
gagnvart öðrum gjaldmiðlum mundi
þannig fylgja gengi evrunnar gagnvart
sömu gjaldmiðlum. Þessi stefna er tal-
in skorta trúverðugleika. 

2 .  T V Í H L I Ð A  T E N G I N G
V I Ð  E V R U

Með tvíhliða tengingu við evru yrði
gert samkomulag við Seðlabanka Evr-
ópu um að verja gengi krónunnar
gagnvart evru innan ákveðinna
marka. Telja margir næsta víst að þó
Seðlabanki Evrópu mundi áskilja sér
rétt til að hætta stuðningi við krónuna
telji bankinn áframhaldandi stuðning
ekki samrýmast stefnu sinni í pen-
ingamálum. Hér skortir líka trúverðug-
leika.

3 .  M Y N T R Á Ð
Í grófum dráttum er myntráð (e.
currency board) fyrirkomulag gengis-
mála þar sem innlendur gjaldmiðill er
einungis gefinn út í skiptum fyrir er-
lendan gjaldmiðil. Þessi leið krefst
mjög öflugs gjaldeyrisforða þar sem
hann yrði að þola miklar sveiflur. Eitt
helsta vandamál sem fylgir stofnun
myntráðs er mikið álag á peninga- og
bankakerfið.

4 .  N O T K U N  E V R U  
S E M  L Ö G E Y R I S

Notkun evru sem lögeyris er sú skip-
an gengismála sem kemst næst beinni
þátttöku í myntbandalaginu hvað trú-
verðugleika áhrærir. Seðlabankinn
gæti ekki lengur gegnt hlutverki lán-
veitanda til þrautavara og mundi í
raun hætta störfum sem slíkur. Ekki
væri um að ræða neina þátttöku í
starfsemi Seðlabanka Evrópu og því
ekkert tillit tekið til íslenskra að-
stæðna í ákvörðunum hans.
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narri viðskiptahindun að
g við mátti búast. Hátt gengi

gvins Guðmundssonar.

Tólf evrulönd
Höfuðmarkmið Efnahags- og myntbandalag Evrópu (EMU) er samkvæmt skil-
greiningu Evrópusambandsins að styrkja stöðugleika og aðstæður fyrir varan-
legan efnhagslegan vöxt í Evrópu. Aðeins ESB-lönd geta verið aðilar að EMU
og eru tólf þeirra það nú þegar: Austurríki, Belgía, Finnland, Frakkland, Ír-
land, Ítalía, Lúxemborg, Holland, Portúgal, Spánn, Þýskaland og Grikkland.

Kjósendur í Svíþjóð höfnuðu því að taka upp evru sem gjaldmiðil í sínu
landi. Andstaða hefur líka verið við málið í Danmörku. Engin þjóð sem á
aðild að EMU hefur kosið þessa mynt yfir sig með beinum kosningum.
Bretar hafa ekki kosið um málið og hyggjast ekki gerast aðilar í bráð.

Þann 1. janúar árið 2002 komu fram á sjónarsviðið peningaseðlar og
mynt í evrum og gömlu gjaldmiðlarnir hurfu svo úr umferð hinn 28. febrúar. 

Skilyrðin fyrir aðild að EMU voru sett fram í Maastricht-sáttmálanum en
þeim er ætlað að tryggja að ekki sé of mikill munur á efnahagslífi þátttökuríkj-
anna. Þau taka til verðbólgu, skulda hins opinbera, langtímavaxta, gengisstöðugleika
og jafnvægis í ríkisrekstri.

Stöðugt
verðlag
Seðlabanki Evrópu tók til
starfa 1. júlí 1998 í Frankfurt.
Seðlabankinn nýtur algers
sjálfstæðis og ákveður vexti
og annað sem fellur undir
peningamálastefnu en efna-
hagsstjórn verður að öðru
leyti í höndum aðildarríkj-
anna með sama hætti og fyrr.
Aðalmarkmið bankans er að
viðhalda stöðugu verðlagi á
myntbandalagssvæðinu eins
og markmið Seðlabankans er
hér á landi. Skilgreiningin
bankans á stöðugu verðlagi
er minna en tveggja prósenta
verðbólga á einu ári eins og
hún mælist í sameiginlegri
mælingu á verði neysluvara á
myntbandalagssvæðinu.
Gengi evrunnar getur sveifl-
ast nokkuð gagnvart öðrum
gjaldmiðlum án þess að það
hafi veruleg áhrif á verðlag í
ESB vegna mikilla innri við-
skipta á svæðinu.

ndrun
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F Ó L K  Á  F E R L I

Þegar Hanna Katrín Friðriksson,
framkvæmdastjóri stjórnunar-
sviðs Eimskips, var að stíga sín
fyrstu skref sem stjórnandi fékk
hún ráðleggingu frá gömlum
læriföður sem hún hafði miklar
mætur á: „Taktu verkefnin sem
þú tekur að þér mjög alvarlega en
sjálfa þig síður.“ Hanna Katrín
hefur síðan alltaf haft þetta heil-
ræði bak við eyrað og hún er ekki
í neinum vafa um að með því að
fylgja því eigi menn meiri líkur
en ella á því að skapa það and-
rúmsloft og þá liðsheild sem lík-
leg er til þess að ná árangri.

Hugtakið „Þú vinnur ekki silf-

ur – þú tapar gulli“ er Hönnu
Katrínu einnig hugleikið. Það
felur í sér að á meðan maður
stendur í baráttu á maður ekki að
sætta sig við neitt annað en full-
kominn árangur. Hún nefnir bók-
ina Good to Great: Why Some
Companies Make the Leap and
Others Don’t, eftir Jim Collins. Sú
bók tekur á þessu á áhugaverðan
hátt. Í henni er rauði þráðurinn
hvers vegna sumum góðum fyrir-
tækjum tekst að verða frábær, á
meðan önnur verða aðeins góð í
ákveðinn tíma og lenda svo á
tímabili hnignunar. Höfundur
bókarinnar fjallar um það hvern-

ig það að vera góður í einhverju
getur hindrað mann í því að verða
frábær. Hanna Katrín segir gott
að hafa það til hliðsjónar því „ef
maður er innst inni ágætlega sátt-
ur við silfrið – eða bronsið – er
ólíklegt að maður nái gullinu“. 

- hhs

B E S T A  R Á Ð I Ð

Guðbjörg Glóð Logadóttir hefur
verið áhugamanneskja um
fisk svo lengi sem hún
man eftir sér. Þegar hún
byrjar að tala um fiskinn
er henni mikið niðri fyrir
og auðsýnilegt að henni
þykir margt skorta í meðhöndl-
un okkar Íslendinga á okkar
helstu auðlind. Hún segir Íslend-
inga hafa staðið sig vel í að þróa
fiskveiðitækni og kunna margt í
verkun og vinnslu en hafi látið
meðhöndlun á hráefninu og nálg-
unina við kúnnann sitja á hakan-
um. Henni þykir jafnvel gæta
virðingarleysis í garð fisks hér á
landi og finnst við ekki átta
okkur á því að um náttúruauðlind
er að ráða sem er ekki óþrjótan-
leg. „Af hverju þá ekki að gera
vel við það hráefni sem við erum
hvort sem er að tína upp úr sjón-
um?“ segir Guðbjörg Glóð.

FYLGIFISKAR Í MAGANUM
Árið 1992 fór Guðbjörg Glóð til
Boston til að vinna í fiskbúð þar
sem hún sá hvað er hægt að gera
margt með framsetningu og mat-
reiðslu á fiski. Upp frá því kynnti
hún sér hvernig málum var hátt-
að víða um heim og henni fannst
sama uppi á teningnum alls stað-
ar – að fiskurinn hefði verið lát-
inn sitja eftir. Mikil þróun væri
að eiga sér stað í öðrum smásölu-
greinum varðandi þjónustu við
viðskiptavini og meðhöndlun
varanna en sama væri ekki að
segja um fiskinn. 

Svona gekk Guðbjörg Glóð
með Fylgifiska í maganum í ára-
tug og því er fyrirmyndin að
versluninni engin ein heldur
samtíningur af hugmyndum héð-
an og þaðan úr heiminum. Fyrir-
tækið var stofnað sumarið 2002
þegar Guðbjörg Glóð hitti mat-
reiðslumanninn Svein Kjartans-
son og þau báru saman bragð-
lauka sína, sem í ljós kom að
áttu afbragðsvel saman. Eig-
endahópurinn samanstendur af
tíu fiskunnendum, að þeim með-
töldum, sem höfðu þá sameigin-
legu hugsjón að auka vegsemd
fisks á Íslandi. Í upphafi voru
fimm starfsmenn hjá verslun-
inni sem var til húsa á Suður-
landsbraut 10 og nú, þremur
árum síðar, hafa þau bætt við sig
annarri verslun á Skólavörðu-
stígnum og starfsmenn orðnir
tíu. Svo virðist sem fleiri hafi
saknað verslunar af þessu tagi
og þau hafi veitt svar við ákveð-
inni vöntun á markaðnum því

Fylgifiskum var vel tekið frá
fyrsta degi. 

MATUR FYRIR KRÖFUHARÐA
SÆLKERA
Markhópur Fylgifiska er í víðasta
skilningi þeir sem vilja spara sér
tíma og fyrirhöfn í eldamennsk-
unni en borða samt hollan og góð-
an mat. Verslunin er opin til hálf
sjö dag hvern til þess að vinnandi
fólk nái að renna við og sækja sér
kvöldmatinn tilbúinn en þar er í
leiðinni hægt að kaupa allt með-
læti sem til þarf. Á boðstólum eru
tilbúnir fiskréttir sem nánast allir
eru sköpunarverk Sveins, sem
leikur sér að því að blanda saman
ólíkum áhrifum. Hann hefur verið
mikið erlendis í ólíkum menning-
arheimum og réttirnir hans bera
þess merki. Vöruúrvalið breytist
líka eftir vikudögum og árstíma,
allt eftir því hver eftirspurnin er
hverju sinni. Auk þessa eru þau
með heitan mat í hádeginu svo þar
er alltaf yfirfullt í hádeginu og
veisluþjónusta er einnig stór hluti
starfsemi þeirra. 

FISKUR EKKI ÞAÐ SAMA OG
FISKUR
Mesta áskorunin við rekstur

Fylgifiska er að hráefnið þarf
alltaf að vera ferskt, allt frá olí-

unum og kryddunum sem not-
uð eru til fisksins sjálfs.
„Fólk virðist stundum
gleyma því að þetta eru dýr

sem við erum að veiða og það
þarf að sækja þau út á sjó,“ segir
Guðbjörg Glóð og bendir á að
stundum veiðist einfaldlega ekki
fiskur. Þá sé nauðsynlegt að hafa
góða þekkingu á hvert þurfi að
fara til að finna hann. Faðir og
bróðir Guðbjargar, Logi Þor-
móðsson og Gunnar Logason, sjá
um þessa daglegu leit að ferskum
fiski en hann er keyptur unninn
beint af ferskfiskframleiðendum
sem eru sérfræðingar hver á
sínu sviði og í sínum fiski. 

Guðbjörg Glóð segir mikinn
mun á fiskinum eftir því á hvern-
ig veiðarfæri hann var veiddur,
af hvaða svæði og svo framvegis
og það fari meira að segja eftir
tegund fisksins á hvaða veiðar-
færi hann er bestur veiddur.
Neytendur finni mun meira
bragð af fiskinum sé hann fersk-
ur og því geti ferskfiskframleið-
endur aldrei leyft sér annað en
að krækja í besta fiskinn. 

GÓÐUR ORÐSTÍR MIKILVÆGAST-
UR
Frá opnun fyrirtækisins hefur
veltan og kúnnahópurinn marg-
faldast frá ári til árs og í dag er
dagsalan þrisvar til fjórum sinn-
um meiri en fyrsta árið í rekstri.
Ákvörðunin sem tekin var í upp-
hafi Fylgifiska um að auglýsa

ekki heldur láta veginn aukast af
orðsporinu einu saman virðist
því hafa skilað sínu. Eftir tvö ár í
rekstri prófuðu þau að auglýsa
og hafa síðan af og til auglýst í
útvarpi til að minna á sig en samt
sem áður er góður orðstír þeirra
langsterkasta markaðsvopn. 

Guðbjörg Glóð segir að til-
koma þeirra hafi breytt smásölu-
markaðnum með fisk að mörgu
leyti og að margir fisksalanna af
gamla skólanum hafi aukið úrval
sitt af tilbúnum réttum með til-
komu þeirra. Það er engin fisk-
verslun á landinu af sömu gerð
og Fylgifiskar og hún lítur ekki
endilega á hefðbundnu fisksal-
ana sem aðalsamkeppnisaðilana.
Samkeppnin snúist fyrst og
fremst um að veita svar við
spurninginni „hvað á að borða í
kvöld?“ og því sé öll matvara
samkeppnisvara Fylgifiska. 

Næsta verkefni er að stækka
og breyta versluninni á Suður-
landsbrautinni til að mæta enn
frekar óskum viðskiptavina og
stendur til að þær framkvæmdir
hefjist á næstu dögum. Hún telur
að hugarfar í garð fisks sé að
breytast í þjóðfélaginu og Fylgi-
fiskar muni halda áfram að taka
þátt í þeirri hugarfarsbreytingu
með því að vanda áfram til verka
og halda áfram að skapa. „Góðir
hlutir gerast hægt og við viljum
hafa það þannig,“ segir Guðbjörg
Glóð og áréttar að þau séu rétt að
byrja, heildarhugmyndin um
Fylgifiska sé mjög stór og að
þeim liggi ekki lífið á.

Fylgifiskar ehf.
Suðurlandsbraut 10 / Skólavörðustígur 8

Stofnað 2002
Eigendur: Tíu ákafir fiskunnendur

Framkvæmdastjóri: Guðbjörg Glóð Logadóttir
Starfsmenn: Tíu

Fiskur ekki sama og fiskur 
Helsta ástríða Guðbjargar Glóðar Logadóttur er fiskur. Hólmfríður Helga Sigurð-
ardóttir hitti hugmyndasmið Fylgifiska og varð margs vísari um dýrin í sjónum.

SIGURÐUR SVERRISSON hefur bæst í hóp
ráðgjafa hjá KOM Almannatengslum.

Sigurður á að að
baki langan feril og
mikla reynslu í
blaðamennsku, út-
varpi og ráðgjafa-
störfum í almanna-
tengslum.
Sigurður hóf blaða-

mennskuferil sinn á Tímanum 1978-1979
en starfaði svo á DV 1979 til 1982 og á
Morgunblaðinu 1982 til 1984. Sigurður
gaf út og ritstýrði Skagablaðinu á Akra-
nesi í áratug áður en hann hóf störf sem
ráðgjafi hjá almannatengslafyrirtækinu
Athygli. Hann var einn stofnenda PR
(Pje Err) almannatengsla árið 1999 en
lét af störfum þar síðla árs 2000. Sigurð-
ur vann um nokkurra ára skeið við
þáttagerð hjá Rás 2 og hefur skrifað
greinar, fréttir og viðtöl í fjölda blaða og
tímarita. Auk þess hefur hann skrifað
nokkrar bækur um íþróttamál. 

Hjá KOM sinnir Sigurður almennri
ráðgjöf á sviði almannatengsla og auk
þess textagerð, útgáfumálum, samskipt-
um við fjölmiðla og ýmsum sérverkefn-
um.

SVAFA GRÖNFELDT hefur tekið við nýju
starfi sem aðstoðarforstjóri Actavis

Group. Svafa hóf
störf hjá Actavis árið
2004 sem fram-
kvæmdastjóri stjórn-
unarsviðs. Ábyrgð-
arsvið hennar er að
samtvinna stefnu og
innra skipulag sam-

stæðunnar ásamt því að stýra verkefn-
um sem lúta að aukinni skilvirkni í
rekstri. Svafa mun verða staðgengill
forstjóra og talsmaður hans og mun
áfram verða hluti af framkvæmdastjórn
fyrirtækisins.

Svafa Grönfeldt er doktor í vinnu-
markaðsfræði frá London School of
Economics and Political Science. Hún
er með M.Sc. gráðu í starfsmanna- og
boðskiptafræði frá Florida Institute of
Technology og einnig með BA-gráðu í
stjórnmálafræðum og fjölmiðlun frá Há-
skóla Íslands. Svafa starfaði áður í
EMEA-stjórnendateymi Deloitte ráðgjaf-
ar í Evrópu og var einn eigenda og
framkvæmdastjóri ráðgjafar hjá IMG
Deloitte á Íslandi. Svafa er lektor í
rekstrarhagfræði við viðskipta- og hag-
fræðideild Háskóla Íslands og hefur
stýrt stjórnendaþjálfun í Bandaríkjunum
og Bretlandi.

HUGMYNDASMIÐURINN GUÐBJÖRG GLÓÐ LOGADÓTTIR OG LISTAKOKKURINN SVEINN KJARTANSSON Smullu saman bragð-
lega séð þegar þau hittust fyrst og nokkru síðar litu Fylgifiskar dagsins ljós.

HANNA KATRÍN FRIÐRIKSSON Maður á
að taka verkefnin alvarlega en sjálfan sig
síður. 

Að sætta sig ekki við silfrið

AUGL†SINGASÍMI

550 5000
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Í vefriti fjármálaráðuneytisins er sagt frá rannsókn
á því að hve miklu leyti hægt sé að beita ríkisfjár-
málum gegn ofhitnun í litlum opnum hagkerfium á
evrusvæðinu. Birtust niðurstöðurnar í nýlegri
skýrslu OECD og var sérstaklega fjallað um þær í
Þjóðarbúskapnum, þjóðhagsspá fjármálaráðuneyt-
isins.

Margir hafa gagnrýnt ríkisstjórn Íslands fyrir of
lítið aðhald í ríkisfjármálun nú þegar verðbólga er
há og hagkerfið ber merki um ofþenslu. Heyrast
þau sjónarmið bæði hjá greiningardeildum bank-
anna og öðrum að ríkisstjórnin láti Seðlabankanum
einum eftir að halda hér verðlagi stöðugu.

Embættismenn fjármálaráðuneytisins vilja nú
benda á í vefritinu að samkvæmt rannsókninni eigi
markaðsöflin í litlum opnum hagkerfum auðveldara
með að bregðast við breyttum markaðsaðstæðum
séu rétt markaðsskilyrði fyrir hendi. Þessi skilyrði

vinni gegn ójafnvægi í hagkerfinu. Hins vegar
skekki virk beiting ríkisfjármála markaðsmyndina
til skamms tíma, skapi óvssu og skerði trúverðug-
leika ríkisfjármálanna til lengri tíma. Líklega sé far-
sælla að setja ríkisfjármálunum langtímamarkmið,
eins og ríkisstjórnin hefur gert, og láta markaðsöfl-
unum um hagsveiflujöfnun til skemmri tíma.

Þegar Geir H. Haarde, fyrrverandi fjármálaráð-
herra sem undirbjó það fjárlagafrumvarp sem nú
liggur fyrir Alþingi, mælti fyrir fjárlagafrumvarp-
inu í fyrra í þingsal sagði hann þegar hann ræddi
um stefnu ríkisstjórnarinnar í ríkisfjármálum
næstu fjögur árin: „Rauði þráðurinn í þessari
stefnumörkun er, líkt og í fyrri langtímaáætlun, að
ríkisfjármálunum verði beitt með öflugum hætti til
að halda aftur af innlendri eftirspurn þegar stór-
iðjuframkvæmdirnar standa sem hæst og að sama
skapi til að örva hagvöxt þegar þeim lýkur.“ – bg

Ríkisfjármál jafni ekki hagsveiflur
Í þjóðhagsspá fjármálaráðuneytisins kemur fram að farsælla sé að láta

markaðsöflunum eftir að jafna út hagsveifluna frekar en ríkisfjármálunum.
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Alltaf í netsambandi
með Mobile Connect

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

Mobile Office
FRÁ OG VODAFONE

OKTÓBER

BlackBerry®   
frá Vodafone

NÓVEMBER

Global 
Hotspots

  

DESEMBER

Vodafone
World

EINNIG 
VÆNTANLEGT

Vodafone Mobile Connect kortið gerir hvaða stað sem er að 
vinnusvæðinu þínu. Með Mobile Connect kortið í fartölvunni þinni ertu 
alltaf í þráðlausu netsambandi hvar sem þú ert og hefur ávallt aðgang 
að þeim gögnum og hugbúnaði sem þú þarft á að halda.

» Þú getur alltaf skoðað 
 tölvupóstinn þinn

» Þú getur alltaf sent SMS

»  Þú kemst alltaf í hugbúnað og skrár  
 um vinnuhlið þó að þú sért fjarri  
 vinnustaðnum

» Þú getur alltaf vafrað á netinu

»  Mobile Connect notar GPRS eða  
 EDGE tækni, en EDGE eykur   
 verulega flutningshraða í GSM  
 kerfinu á höfuðborgarsvæðinu. 
 Auk þess hefur Og Vodafone sett  
 upp gagnahraðal sem flýtir niðurhali  
 og lækkar kostnað viðskiptavina.

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

INNFLUTNINGSHRAÐSENDINGAR DHL

ALLT SVO AUÐVELT
AÐ ÞAÐ ÞARF NÆSTUM 
EKKERT AÐ GERA.
OG ÞESS VEGNA NÆSTUM
EKKERT AÐ ÚTSKÝRA.

Kannaðu málið á dhl.is eða í síma 535 1100.
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FJÁRLAGAFRUMVARPIÐ Í FYRRA KYNNT Fjármálaráðherra vildi beita ríkisfjármálunum með öflugum hætti þá.



Sveigjanleiki og hreyfanleiki eru
lykilorð í atvinnulífi dagsins í
dag og margar tækninýjungar
eru til þess ætlaðar að gera líf
manns sveigjanlegra. Þessi þró-
un hefur góðar hliðar og slæmar.

Núna til dæmis er aldrei hægt
að fara í frí. Með í för er ávallt
farsíminn ómissandi sem er orð-
inn miklu meira en sími þannig
að maður á helst að geta séð póst-
inn sinn og sinnt erindum hvar-
vetna í heiminum. Það grátbros-
lega við þetta allt saman er að
fjarskiptafyrirtækin selja nýj-
ungarnar einmitt þannig; með
myndum af önnum köfnu jakka-
fataklæddu nútímafólki sem sit-
ur við lítinn læk í grasbrekku í
svissnesku ölpunum og sinnir er-
indum sínum brosandi í gegnum
símann. Það sem gleymist er auð-
vitað af hverju þetta sama fólk
fór í svissnesku alpana ó væntan-
lega til að hlusta á lækinn, draga
andann og hugsa einmitt ekki um
öll erindin.

Í atvinnulífinu er manni hins
vegar talin trú um það að maður
sé ómissandi og maður lætur
auðveldlega hrífast með; er nán-
ast alltaf í vinnunni og þorir
aldrei að slökkva á símanum þó
að staðreyndin sé sú að meiri-
hluti erinda getur beðið og lík-
lega getur einhver annar sinnt
hinum flestum. Þetta á við um
velflesta vinnustaði þótt við vilj-
um ekki trúa því.

En hreyfanleiki og sveigjan-
leiki eru líka af hinu góða. Nýtt
atvinnuumhverfi auðveldar
manni að sinna fjölbreyttari
störfum og nýta hæfileika sína á
fleiri en einn hátt.

BARA EITT NORM LEYFILEGT?
Hins vegar hefur atvinnuum-
hverfi almennt ekki alfarið fylgt
tækninýjungunum. Sveigjanleik-
inn og hreyfanleikinn virðast í
það minnsta flækjast mjög fyrir
opinberum aðilum á borð við
Fæðingarorlofssjóð. Þar á bæ
virðist gert ráð fyrir klassísku
fyrirkomulagi með einum at-
vinnurekanda og einum launþega
og flóknari reikningsdæmi með
nokkrum vinnuveitendum, sjálf-
stæðum atvinnurekstri og hlut-
fallsstörfum hér og þar gera það
að verkum að það tekur nokkra
vinnudaga bara að sækja um úr
sjóðnum þrátt fyrir góðan vilja
starfsmanna sjóðsins til að að-
stoða umsækjendur.

Hingað til virðist aðaláhyggju-
efni manna vegna Fæðingar-

orlofssjóðs vera þakið sem sett
var á fæðingarorlofsgreiðslur en
sem stendur getur enginn fengið
meira en 480 þúsund krónur úr
fæðingarorlofssjóði. Þetta þykir
þeim sem eru með milljón á mán-
uði ansi súrt í broti. Það að ein-
hver fái „bara“ hálfa milljón á
mánuði af opinberu fé tel ég hins
vegar ekki vera aðalgallann á
kerfinu.

GLOPPÓTT LÖG
Í lögunum um fæðingarorlof eru
hins vegar ýmsar gloppur sem
gera mun fleirum erfitt um vik
að taka orlof en forstjórum.

Ung kona sem á von á barni
hefur verið að vinna og í námi
sex mánuði fyrir fæðingu barns-
ins. Eini gallinn er að mánuður
leið á þessum sex mánaða tíma
þar sem hún var hvorki á launa-
skrá né í námi - t.d. að leita sér að
vinnu eftir námslok. Þá býður
fæðingarorlofssjóður upp á heil-
ar 40 þúsund krónur á mánuði.
Þetta hefur líklega þær afleiðing-
ar að viðkomandi tekur ekkert
orlof en heldur áfram í skóla
enda má hún ekki þiggja 40 þús-
und krónurnar nema hún þiggi
engin laun eða lán á meðan. Þessi
staða er algengari en fólk hyggur
og veldur því að hitt foreldrið
þarf að taka á sig aukna ábyrgð.
Þarna þjóna lögin því ekki til-
gangi sínum.

Önnur glufa í lögunum er til
dæmis sú staðreynd að maður
sem hefur lokið námi fyrir ári og
síðan unnið eins og berserkur
fyrir góðum launum fær þau alls
ekki metin inn í fæðingarorlof.
Greiðslur eru metnar út frá
skattframtölum tveggja síðustu
heilu almanaksára þannig að þeir
sem hafa t.d. verið í námi árið
2003 og eignast barn 2005 (þótt
þeir hafi unnið mikið að undan-
förnu) detta niður í sömu laun og
þeir náðu með herkjum að aura
saman með náminu.

Ef tilgangur laganna er að
tryggja að fólk geti tekið orlof á
80% tekna sinna verður að gera
kerfið sveigjanlegra gagnvart
þeim sem eru að koma úr námi
og út á hinn almenna vinnumark-
að sem og þeim sem eru hreyfan-
legir í starfi og sinna fleiri störf-
um en einu. Það ætti að vera sam-
eiginlegt markmið allra; hins op-
inbera, atvinnurekenda, laun-
þega og sjálfstætt starfandi ein-
staklinga, að tryggja það að sjóð-
urinn þjóni því hlutverki sínu að
allir geti tekið fæðingarorlof. Þá
snýst málið ekki um 480 þúsund
krónur á mánuði heldur þá sem
boðið er upp á 40 þúsund krónur
á mánuði. Þeirra stöðu þarf að
leiðrétta.
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Þjóðin hefur mikla hagsmuni af framtíðarvali á gjaldmiðli.

Umræða um evruna
er tímabær
Hafliði Helgason 

Eitt af því sem gera má ráð fyrir að alþjóðavæðing viðskiptalífsins
hafi í för með sér er að gjaldmiðlum heimsins mun fækka. Hvatinn
að þessari þróun er að með auknum millilandaviðskiptum verða hag-
kerfin líkari hvert öðru. 

Sumir ganga svo langt að telja að í náinni framtíð verði þrír til
fjórir gjaldmiðlar í heiminum. Íslendingar muni ekki fara varhluta
af þessari þróun ef rétt reynist. Það er því mikilvægt fyrir okkur að
ræða framtíðarsýn okkar viðskiptaumhverfis og skoða með opnum
huga kosti og galla þess að burðast með eigin gjaldmiðil í jafn litlu
hagkerfi og því íslenska. Formaður Samfylkingarinnar hefur nú stig-
ið fram og kallað eftir slíkri umræðu.

Umræða um hugsanlega upptöku
evru er því fyllilega tímabær og um-
ræða um hugsanlega aðild að ESB er það
einnig. Mikilvægt er að öfgalaus rök-
ræða fari fram í samfélaginu um hvert
við stefnum í opnara samfélagi þjóða.
Það er engin ástæða til að gefa sér fyrir
fram hver niðurstaðan verður af slíkri
rökræðu. Hitt er ljóst að þjóð sem er vel
upplýst um kosti og galla þeirra mögu-
leika sem hún á mun að öllum líkindum
bregðast við þróun umhverfis síns af
meiri skynsemi en sú sem lokar umræð-
una bak við bannhelgi og kreddumúra.
Úrlausnarefni hverfa ekki við það eitt
að tilraun sé gerð til að þegja þau í hel.

Í Markaðnum í dag er ítarleg grein
þar sem skoðaðar eru helstu þættir
varðandi hugsanlega upptöku evru og
þau vandamál sem krónan veldur. Aug-
ljóst er að slík umræða á frekar upp á
pallborðið nú en oft áður. Ástæðan er sú
að útflutnings- og samkeppnisgreinar
eiga undir högg að sækja meðan krónan
heldur núverandi styrk. Opnara sam-
félag og frjálsari vinnumarkaður milli
Íslands og landa Evrópusambandsins
hefur dregið úr sveiflum í hagkerfinu.
Það er vart hægt að hugsa þá hugsun til
enda hverjar afleiðingar hefðu orðið ef
núverandi þensla af völdum stóriðju og
útlánavaxtar væri í því umhverfi þegar
hindranir í innflutningi vinnuafls voru
meiri en raunin er nú. 

Innganga í ESB og upptaka evru
myndi hafa jákvæð áhrif á lífskjör hér á landi. Krónan er viðskipta-
hindrun og því meiri sem þátttaka íslenskra fyrirtækja er í alþjóð-
legum viðskiptum, því meiri er hindrunin. Hagsaukinn af upptöku
evru verður einnig meiri eftir því sem fleiri lönd innan ESB taka upp
evruna. Það er því full ástæða til að fylgjast gaumgæfilega með
slíkri þróun. 

Við gætum fyrr en okkur grunar staðið frammi fyrir róttækum
spurningum um hvert vægi lífsgæði vegna fullrar þátttöku í samfé-
lagi Evrópu hefur gagnvart heilögum kúm eins og eigin gjaldmiðli og
fullum yfirráðum yfir fiskimiðunum. Verði fórnarkostnaðurinn af
því að standa utan við of mikill er líklegt að þjóðin leggi tilfinningar
sínar til hliðar og greiði atkvæði með buddunni.
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Japan raknar úr rotinu
Economist | Economist gerir japanskt efnahagslíf að
umfjöllunarefni sínu. Loks virðist sjá fyrir endann á

fimmtán ára samfelldri
stöðnun í japönsku hagkerfi.
Nú eru menn farnir að sjá

fjölgun starfa og aukin kaupmátt og hagfræðingar
eru meira að segja farnir að endurskoða spár sínar
um hagvöxt á árinu. Erlendir fjárfestar fylkja liði til
Japans og hlutabréfamarkaðurinn hefur rétt úr
kútnum. Það að Koizumi hafi verið endurkjörinn
sem forsætisráðherra er skýrt merki um það að al-
menningur hafi gefið grænt ljós á þær efnahags-
umbætur sem hann hefur unnið að. Hægfara breyt-
ingar innan fjármála-, hag- og stjórnkerfis eru hægt
og bítandi að skila sér og telur Economist að þær
gefi væntingar um bjarta framtíð.

Enn blasa þó við veikleikar í efnahagskerfinu:
Verðhjöðnun, veikt bankakerfi, skuldsett fyrirtæki
og mikill halli á fjárlögum. Og það sem meira er, Kína
hefur tekið fram úr Japan sem efnahagsveldi Asíu.

Ólígarki í bobba
The Sunday Times | Oleg Deripaska, yngsti milljarða-
mæringur Rússlands og sjötti ríkasti maður
landsins, er á leið í breskan réttarsal eftir að annar
ólígarki, Azav Nazorov, lagði fram ákæru á hendur

Rusal, álfyrirtæki
hans, fyrir fjársvik
og blekkingar.
Krefst Nazorov
þess að fyrirtæki
sitt – Ansol – fái yfir

tuttugu milljarða í skaðabætur vegna samnings-
brots Rusals.

Fyrirtækin gerðu samning um að taka við stjórn
á Tedaz, stærstu álbræðslu Tadsíkistans. Ansol sak-
ar Deripaska og Rusal um að hafa svikið samning-
inn með því að semja persónulega við forseta
Tadsíkistans um að fyrirtækið sæti eitt að stjórnun
álbræðslunnar.

Það er stutt síðan Deripaska náði sátt við við-
skiptafélaga sína Reuben-bræður áður en til mála-
ferla kom.

U M  V Í Ð A  V E R Ö L D
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Katrín
Jakobsdóttir

Varaformaður
Vinstrihreyfingarinnar –

græns framboðs.

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

Sveigjanlegra fæðingarorlof fyrir alla

Hingað til virðist aðaláhyggjuefni manna vegna
Fæðingarorlofssjóðs vera þakið sem sett var á fæð-
ingarorlofsgreiðslur en sem stendur getur enginn
fengið meira en 480 þúsund krónur úr fæðingaror-
lofssjóði. Þetta þykir þeim sem eru með milljón á
mánuði ansi súrt í broti. 
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Greining Íslandsbanka gerir
fasteignamarkaðinn að umfjöll-
unarefni í Morgunkorni sínu í
gær: „Svo virðist sem íbúða-
verð á höfuðborgarsvæðinu
hafi haldið áfram að lækka í
september en það lækkaði í
ágúst eftir miklar hækkanir
framan af ári. Samkvæmt
gögnum unnum upp úr Verðs-
sjá fasteigna sem finna má á
vefsíðu Fasteignamats ríkisins
lækkaði verð á íbúðarhúsnæði
um 0,3% á milli ágúst og sept-
ember síðastliðins en það lækk-
aði um 0,6% á milli júlí og

ágúst. Mikill fjöldi samninga
hefur skilað sér inn til
Fasteinamatsins fyrir septem-
ber og því er niðurstaðan góð
vísbending um þróunina í mán-
uðinum. Hún kann hins vegar
eitthvað að breytast þegar allir
samningar hafa skilað sér“. 

„Mikil umskipti hafa orðið á
íbúðamarkaðinum á höfuð-
borgasvæðinu á þessu ári. Yfir
fyrsta ársfjórðung ársins
hækkaði verð íbúðarhúsnæðis
um 13,0% en um 2,5% á þriðja

ársfjórðungi. Eins og fyrr sagði
hefur verðið verið að lækka síð-
ustu tvo mánuði. Við reiknum
ekki með því að hér sé komið
upphafið að mikilli lækkunar-
hrinu á verði íbúðarhúsnæðis á
höfuðborgarsvæðinu. Markað-
urinn er hins vegar að staðna
og má reikna með því að á
næstu mánuðum skiptist á litl-
ar verðhækkanir og -lækkanir
á milli mánaða. Meðalverð á
íbúðarhúsnæði stendur nú í ríf-
lega 198 þús. kr. fyrir hvern
fermetra en í maí á þessu ári
spáðum við því að verðið myndi

staldra við í rétt ríflega 200
þús. kr. í upphafi næsta árs og
haldast þar fram undir lok
þessara uppsveiflu í efnahags-
lífinu. Mat okkar nú á þeirri
spá er það að spáin fari nálægt

því að ganga eftir. Ekki er hægt
að útiloka að þegar líða tekur á
næsta ár eða kemur fram á árið
2007, sem að okkar mati mun
verða samdráttarár í íslenskum
þjóðarbúskap, muni verð íbúð-
arhúsnæðis lækka eitthvað og
þá sértaklega á stærri eignum
og nýju húsnæði,“ segir Grein-
ing Íslandsbanka.

Vísbendingar um fasteignalækkun

AUGL†SINGASÍMI
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Útboðs-
pirringur
Þótt ég sé með geðbetri mönnum
og fátt í umhverfinu raski ró
minni verð ég að viðurkenna að
einstaka sinnum verð ég svolítið
pirraður. 

Um daginn fór ég að pirra mig
á því litla í eignasafninu mínu
sem hefur lækkað. Þar er ekki
um neinar stórar upphæðir að
ræða, þar sem ég er vanur að
hafa rétt fyrir mér í fjárfesting-
um. Stundum er það hins vegar
svo að einhver sem maður reiðir
sig á klikkar illilega. Þá verður
maður dáldið pirraður.

Hlutafjárútboð eiga að vera
þannig að maður græði á þeim.
Það er gulrótin til þess að maður
ómaki sig við að taka þátt í þeim.
Þess vegna verður maður fúll
þegar bréf eins og Flaga og SÍF
fara niður. Maður er búinn að
liggja yfir einhverri fínni útboðs-
lýsingu og plægja í gegnum hana
og svo er það næsta sem maður
veit að fínu áætlanirnar í útboðs-
lýsingunni eru farnar út í busk-
ann. Sums staðar eru reglur sem
segja að ef bréf lækka um meira
en tuttugu prósent frá útboði
fram að tilteknum tíma geti mað-
ur skilað pappírunum og fengið
endurgreitt. Þetta finnst mér fín
regla og myndi fækka mjög veru-
lega því sem pirrar mig í lífinu.

Eftir svolítið bitra reynslu var
ég hikandi við að kaupa í Mosaic
sem selur tískutuskur og leppa.
Þeir lækkuðu fyrst, en virðast
vera að gera sig ágætlega. Ég hef
sjálfur ekki hundsvit á tísku.
Skoða verðmiðann meira en
merkið sjálft, en passa náttúr-
lega að verðmiðinn sé nógu hjár.
Þessi leppabransi er náttúrlega
fullur af einhverjum leppalúðum
sem kunna ekkert í bissness, en
ég held að Mosaic-liðið kunni
eitthvað fyrir sér. Alla vega er ég
sannfærður eftir að hafa hlustað
á tvo kynningarfundi eftir upp-
gjör að þeir vita hvað þeir eru að
gera. Svo hafa þeir bara ágætan
húmor eins og margir Bretar. Ég
hef látið lítið fyrir mér fara á
þessum fundum, enda er ekkert
gaman að vera ríkur ef allir
þekkja mann.

Spákaupmaðurinn á horninu

S P Á K A U P M A Ð U R I N N

Þ J Ó Ð A R B Ú S K A P U R I N N

Mikil umskipti hafa orðið á íbúðamarkaðinum á
höfuðborgasvæðinu á þessu ári. Yfir fyrsta ársfjórð-
ung ársins hækkaði verð íbúðarhúsnæðis um 13,0%
en um 2,5% á þriðja ársfjórðungi. Eins og fyrr sagði
hefur verðið verið að lækka síðustu tvo mánuði.
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Allan Strand Olesen hóf að byggja upp starf-
stöð Íslandsbanka í Lúxemborg í upphafi árs
2003. Starfseminni þar hefur vaxið fiskur um
hrygg og ætla má að eignir bankans í Lúxem-
borg séu um 750 milljónir evra, ríflega fimm-
tíu milljarðar íslenskra króna. Bankinn var
rekinn sem útibú í byrjun en hefur nú fullt
bankaleyfi og er rekinn sem dótturfélag Ís-
landsbanka.

Íslandsbanki er hins vegar ekki fyrsti
bankinn sem Allan vinnur fyrir. „Í Lúxem-
borg vann ég fyrst fyrir norskan banka og
síðar fyrir Búnaðarbankann.“ Landsbankinn
keypti starfsemi Búnaðarbankans í Lúxem-
borg og Allan tók til við að byggja upp starf-
semina fyrir Íslandsbanka. Sjálfur er hann af
alþýðufólki. „Ég er úr sveitinni á Jótlandi og
engir bankamenn í fjölskyldunni,“ segir hann
og hlær. Hann bætir því við að kannski þess
vegna kunni hann því svo vel að vinna með Ís-
lendingum. „Þið eruð ekki með lagskipt sam-
félag heldur ríkir frumkvöðlastemning og
mikill metnaður hjá ykkur.“ Hann segir það
einkenni á Íslendingum að þeir sjái markmið-
in og hiki ekki við að stefna á þau.

HRIFINN AF SKIPULAGINU
Allan segist hafa þekkt vel til Bjarna Ár-
mannssonar, forstjóra bankans, áður en hann
gekk til liðs við hann. „Það sem gerði það að
verkum að ég gekk til liðs við bankann var sú
skýrt markaða stefna sem bankinn hafði
fylgt og náð árangri með. Þá skipti mig miklu
máli orðspor Bjarna og það traust
sem hann nýtur. Ég var hrif-
inn af skipulagi bankans
og hvernig honum var
stjórnað. Það var því
auðveld ákvörðun fyrir
mig að ganga til liðs við
bankann.“

Allan segir bankann hafa
sýnt skynsemi í uppbyggingu erlendis. Ís-
landsbanki hafi sérhæft sig og fylgt því eftir.
Bankinn hefur lagt áherslu á þjónustu við
sjávarútvegs- og matvælafyrirtæki. „Það var
rökrétt framhald af sérhæfingunni að koma
sér fyrir á Norðurlöndunum, sérstaklega í
Noregi.“ Bankinn byrjaði með kaupum á
Kreditbanken sem er lítill banki. „Með þeim
hætti kom bankinn sér fyrir, kynntist um-
hverfinu vel og komst í tengsl við hæft fólk,
sem er lykillinn að góðum árangri fyrirtækis
af þessu tagi. Bankinn hefur vaxið að mestu
leyti í gegnum útlán og eftir að hafa komið
sér fyrir í Noregi var eðlilegt að taka næsta
skref, sem var BN bank sem er með traust og
gott lánasafn.“ 

Í Lúxemborg fæst bankinn við eignastýr-
ingu, einkabankaþjónustu og fyrirtækjaþjón-
ustu. „Sérhæfing bankans markast annars
vegar af stefnu í alþjóðaviðskiptum og svo
svæðisbundinni sérhæfingu. Hjá okkur í Lúx-
emborg snýst þetta um svæðisbundin verk-
efni með áherslu á norrænan markað. Verk-
efnin eru fyrirtækjaráðgjöf, fjármögnun
hlutafjár og lánafyrirgreiðsla til fyrirtækja.
Við höfum unnið að fasteignafjármögnun á

Norðurlöndunum og í Þýskalandi.“ Nýlegt
dæmi um verkefni Íslandsbanka í

Lúxemborg er fjármögnun
kaupa fjárfesta undir for-

ystu Sigurjóns Sig-
hvatssonar á fast-
eignafélagi í Kaup-

mannahöfn.

FINNUM EKKI
FYRIR TORTRYGGNI
Allan segir að þótt þjónustan
sé fjölþætt missi menn ekki
sjónar af því að marka sér
bás. „Við leggjum áherslu á
að veita ráðgjöf. Í Lúxem-
borg er hægt að nálgast alla
anga fjármálaþjónustu og
við beinum viðskiptavinum
okkar á réttan stað ef verk-
efnið er utan okkar sér-
sviðs.“ Hann segir náið sam-
starf við fyrirtæki gefa
tækifæri á að fylgja þeim
eftir í sókn á alþjóðlega
markaði. Fyrirtækjum sem
dafna vel fylgja svo eigend-
ur sem efnast vel og þurfa í
kjölfarið á ýmiss konar
bankaþjónustu að halda.

Umræða um fjárfesting-
ar Íslendinga á Norðurlönd-
um hefur ekki öll verið já-
kvæð og bankinn lítur það al-
varlegum augum. Allan segir sóknina á nor-
rænan markað hafa gengið vel. „Okkur var

vel tekið og bankinn nýtur mikils trausts. Við
höfum ekki fundið fyrir neinni tortryggni í
okkar garð. Bankinn hefur mjög gott orðspor
í fjármálaheiminum sem við byggjum á.“

Allan hefur búið í Lúxemborg í um áratug.
Hann er kvæntur og á þrjú börn. „Við tókum
þá ákvörðun að setja börnin í skóla heima-
manna. Margir velja þann kost að setja börn-

in í alþjóðlega skóla, en við
búum á svæði þar sem
heimamenn eru áberandi og
við vildum að börnin gengju
í sama skóla og nágrannarn-
ir.“ Börnin eru fyrir vikið
fjöltyngd. „Þau tala eins og
innfædd, það gefur þeim for-
skot.“

INNBLÁSTUR ÚR STARFINU
Banki eins og sá sem Allan
stjórnar vex ekki af sjálfu
sér og sólarljósinu. Mikil
vinna liggur að baki upp-
byggingu fjármálafyrirtæk-
is sem nú telur 35 starfs-
menn. Allan segir að starfið
hafi vissulega áhrif á fjöl-
skyldulífið og krefjist mik-
illa ferðalaga. „Ég er mikið á
ferðinni og konan mín vinn-
ur ekki úti, sem felur í sér
mikla skuldbindingu. Þegar
maður tekst á hendur verk-

efni sem þetta er það í raun
fremur lífsstíll en starf. Þegar starfið er
svona stór þáttur í lífi manns skiptir miklu að
hafa ánægju af því sem maður er að gera og
að maður fái innblástur úr því umhverfi sem
maður er í. Sá andi sem ég vinn í uppfyllir
þetta.“

Hann segir fjölskylduna hafa ánægju af
ferðalögum. „Við tökum okkur tveggja vikna
skíðafrí og ég reyni að haga því þannig að ég
geti verið heilshugar með fjölskyldunni
þegar við erum saman.“ 

Hádegisverður fyrir tvo
á Laugaási
Lauga-ás special

Steiktur fiskur gratín

Drykkir
Kók
Vatn
Kaffi

Alls 4.580 krónur
▲

H Á D E G I S V E R Ð U R I N N

Með Allan Strand
Olesen

forstjóra Íslandsbanka 
í Lúxemborg

Meiðyrðabransinn
Aurasálin er friðsöm með endem-
um og á sér fáa óvini. Hingað til
hefur Aurasálin talið þetta vera
hina mestu gæfu og ekki kvartað
yfir þessum skorti á óvildarmönn-
um. Nú hefur þetta hins vegar
snúist á haus. Í dag kæmi sér fátt
betur fyrir Aurasálina en ef ein-
hver settist niður og skrifaði ein-
hvern órökstuddan óhróður, helst
á ensku. 

Málið er nefnilega að Aurasálin
sér fyrir sér að geta kært óvini
sína í Bretlandi fyrir meiðyrði og
grætt fúlgur fjár og ólíkt Jóni
Ólafssyni mun Aurasálin ekki
leggja það fyrir lögmenn sína að
fara hófsamlega fram í kröfu-
gerðinni. Nei – ó nei. Það verður
farið alla leið. 

En skortur Aurasálarinnar á flug-
mælskum og hatrömmum óvinum
er henni fjötur um fót og þess
vegna reynir á frumlega hugsun
og alþekkta hæfileika Aurasálar-
innar til þess að sjá nýja fleti á
vandamálum og úrlausnarefnum.
Aurasálin hefur nefnilega ákveðið
að bíða ekki eftir því að einhver
annar hallmæli henni á enskri
tungu.

The Aurasál has reportedly been
involved in questionable dealings
both inside the country and
abroad. The Aurasál is a very
dubious character and those who
do business with her should be
advised that not all of her wealth
has been legally and fairly gained.

Voila! Málið er leyst. Aurasálin
mun í kjölfar þessa pistils leggja
fram kæru í Bretlandi gegn
sjálfri sér og græða milljónir. Nú
kann einhver að spyrja: Hvernig
getur Aurasálin grætt á því að
kæra sjálfa sig fyrir meiðyrði? 

Við þessu er einfalt svar. Þegar
Aurasálin hefur fengið dæmdar
fimmtíu milljóna króna bætur í
Bretlandi mun krafa um greiðslu
berast til Íslands. Þar sem Aura-
sálin er eignalaus mun hún lýsa
sig gjaldþrota en á sama tíma
mun hún geta framvísað kröfu um
fimmtíu milljóna skaðabóta-
greiðslu í bankanum og notað
hana sem veð til þess að fá lán á
mjög góðum kjörum. 

Fyrir fimmtíu milljóna bankalánið
ætlar Aurasálin svo að stofna lítið
félag sem mun reka nokkrar fast-
eignir. Aurasálin mun svo kæra
menn fyrir meiðyrði af handahófi
og kaupa svo af þeim húsin til að
forða þeim frá nauðungarsölu.
Aurasálin mun því þiggja leigu-
tekjur af sakborningunum en á
sama tíma eignast húsin þeirra
upp í meiðyrðaskuldirnar. Þegar
Aurasálin er kominn í dágóðan
plús getur hún endurgreitt banka-
lánið og borgað skuld sína við
sjálfa sig vegna meiðyrðamálsins. 

Aurasálin skorar á óvini sína að
birta sem mestan óhróður í blöð-
um og á vefsíðum um land allt.
Hún vill þó taka það skýrt fram
að móðganir og svívirðingar á
öðrum tungumálum en ensku eru
vinsamlegast afþakkaðar.

A U R A S Á L I N

Allan Strand Olesen
Starf: Forstjóri Íslandsbanka í Lúxemborg

Fæðingardagur: 17. desember 1967
Maki: Gitte Thomsen

Börn Celine f. 1996, Julie f. 1997, 
Emilie f. 2001

HRIFINN AF FRUMKVÖÐLAANDA Allan Strand segir að frumkvöðlaandi Íslendinga eigi vel við hann. Hann segir lykil-
inn að því að hann valdi að vinna fyrir Íslandsbanka liggja í traustri stjórnun, góðu skipulagi og skýrri stefnu bankans.

Með þeim hætti kom bankinn sér fyrir, kynntist umhverfinu vel og
komst í tengsl við hæft fólk, sem er lykillinn að góðum árangri fyrir-
tækis af þessu tagi. Bankinn hefur vaxið að mestu leyti í gegnum út-
lán og eftir að hafa komið sér fyrir í Noregi var eðlilegt að taka næsta
skref, sem var BN bank sem er með traust og gott lánasafn.

Fremur lífsstíll en starf
Allan Strand Olesen hefur á undanförnum tveimur árum byggt Íslandsbanka í
Lúxemborg frá grunni. Hann vann áður fyrir Búnaðarbankann og kann því vel
að vinna með Íslendingum. Hafliði Helgason snæddi með honum hádegisverð
og ræddi bankann og lífið í Lúxemborg.
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fla› er til

til a› vernda gögnin
flægilegri lei›

– sjálfvirk, örugg netafritun
SecurStore
SecurStore afritunarlausnin er örugg afritunar- og
endurheimtarfljónusta fyrir netkerfi fyrirtækja og
stofnana. SecurStore geymir öll gögn fyrirtækisins í
öruggri gagnami›stö› og tryggir um lei› hra›virka
endurheimt fleirra.

Engar spólur

Hrö› endurheimt gagna

Enginn stofnkostna›ur

Háflróu› dulkó›un

Vöktun 24/7

www.securstore.is575 9200
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           KB ERLEND HLUTABRÉF er tilvalinn kostur fyrir flá sem

vilja fjárfesta í hlutabréfum traustra erlendra fyrirtækja en

horfa fyrst og fremst til ávöxtunar í íslenskum krónum. Vi›

st‡ringu sjó›sins er lög› sérstök áhersla á a› draga markvisst

úr gjaldmi›laáhættu. Kynntu flér máli› á kbbanki.is

KB ERLEND HLUTABRÉF

KB Erlend
hlutabréf

11,5%

3,8%

Heimsvísitala
hlutabréfa, MSCI

*Samkv. www.sjodir.is m.v. 30. sept.

hækkun frá áramótum

11,5%*

Hækkun frá áramótum m.v. 30. sept.

KB ERLEND HLUTABRÉF er fjárfestingarsjó›ur skv. lögum nr. 30/2003, um ver›bréfasjó›i og fjárfestingarsjó›i.
Rekstrarfélag sjó›sins er Rekstrarfélag Kaupflings banka hf. Fjárfestingarsjó›ur telst vera áhættusamari fjárfesting
en ver›bréfasjó›ur skv. lögunum. Meiri áhætta fjárfestingarsjó›s er fólgin í r‡mri fjárfestingarheimildum sem geta
m.a. leitt til minni áhættudreifingar en í ver›bréfasjó›i. Nánari uppl‡singar um framangreint má nálgast í útbo›sl‡singu
e›a útdrætti úr útbo›sl‡singu sjó›sins í útibúum KB banka e›a á www.kbbanki.is.
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HLJÓFÆRALEIKARAR Helga Þórarinsdóttir víóluleikari og Kristinn Árnason gítarleikari
spiluðu nokkur lög fyrir gesti veislunnar. 

HLUSTAÐ Á HLJÓÐFÆRALEIK Afmælisgestir nutu sín við undirleik Helgu Þórarinsdóttur
víóluleikara og Kristins Árnasonar gítarleikara.

UNGIR VIÐSKIPTAVINIR Fólk á öllum aldri var mætt til afmælisveislu Íslandsbanka við
Kirkjusand.

Tíu ár á Kirkjusandi
Íslandsbanki bauð til veislu í tilefni af afmæli
höfuðstöðvanna á Kirkjusandi.
Á mánudaginn hélt Íslandsbanki upp á þau
tímamót að tíu ár eru liðin frá því að útibúið
var opnað í gömlu höfuðstöðvum Sambandsins
við Kirkjusand. Í tilefni dagsins settu starfs-
menn upp spariskapið og klæddust afmælis-
merktum bolum. Margt góðra gesta var mætt á
staðinn til að fagna með starfsfólkinu enda öll-
um viðskiptavinum og velunnurum bankans
boðið til veislunnar. 

Enginn þurfti svangur að sinna bankavið-
skiptum þennan daginn því boðið var upp á
kaffi og meðlæti frá morgni til kvölds. Helga
Þórarinsdóttir víóluleikari og Kristinn Árnason
gítarleikari voru fengin til að spila nokkur lög
og hlutu góðar viðtökur frá afmælisgestum. 
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Vinnustofa SÍBS • Hátúni 10c • Sími: 562 8500 • 562 8501 • Fax: 552 8819 • Heimasíða www.mulalundur.is

BIC Atlantis
penni

Verð 119 kr/stk

Ljósritunarpappír 394 kr/pakkningin
Geisladiskar þar sem gæðin skara framúr

fást í 10, 25, 50 og 100 stk einingum

Mjúkar möppur
sem passa vel í
bakpokann.

VIÐ KAUP Á EGLA BRÉFABINDUM ERTU AÐ TRYGGJA MÖRGUM EINSTAKLINGUM BETRI FRAMTÍÐ

STABILO BOSS
Margir litir.
Verð 89 kr/stk

PILOT FEED GP4
Skriflitur 4 lita
VERÐ 296 KR

Þunnu möppurnar með mjúku og hörðu
baki. Þær sem allir eru að spyrja um

Teygjumöppur
af öllum gerðum

PILOT SUPER GRIP
VERÐ 98 KR

FÁST Í ÖLLUM BETRI BÓKAVERSLUNUM

Innanlandsflutningar eru okkar fag.
Flytjum hvað sem er, hvert sem er, hvenær sem er.

Tökum ekkert aukagjald.

Vatnagarðar 6 • Reykjavík • Sími: 5813030

        

    

 
  

           
           

            
           

            
         

                

 
 

 

NJÓTTU
HAUSTSINS
Á HÓTEL KLAUSTRI

icehotels.is   S: 487 4900 klaustur@icehotels.is

Simi 587 3690 • Fax 587 3691• baf@centrum.is

Samtök fiskvinnslustöðva telja útilokað að
fiskvinnslan taki á sig launahækkun

Sjávarútvegsráðherra telur að varnirnar séu
að bresta í sjávarútveginum

Af hverju er ekki veitt meira?

Rækjustofninn í Ísafjarðardjúpi kannaður

B B2 ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR VIÐSKIPTALÍFSINS

Auglýsingasími  550 5000

F Ó L K  Á  F E R L I

BJOERN RICHARD JOHANSEN hefur geng-
ið til liðs við Íslandsbanka í Noregi frá
Burson og Marsteller, einu öflugasta al-
mannatengslafyrirtæki í heimi. Bjoern
Richard mun leiða almannatengsl fyrir
bankann á erlendri grundu ásamt að
veita Alþjóða- og fjárfestingasviði bank-
ans ráðgjöf í sókn bankans inn á erlenda
markaði. Bjoern Richard hefur verið að-
stoðarframkvæmdastjóri Burson og Mar-
steller sl. 5 ár og hefur unnið með mörg-
um af stærstu fyrirtækjum Noregs.
Bjoern Richard hefur yfir 17 ár af reynslu
af almannatengslu og mmarkaðssetningu
fyrirtækja í Noregi og víðsvegar um
Norðurlöndin.

NIKOLAJ W. GALSKJØT hefur verið ráðinn
sem forstöðumaður skrifstofu Íslands-

banka í Kaupmanna-
höfn. Nikolaj Galskjøt
er með meistara-
gráðu í hagfræði frá
Kaupmannahafnar-
háskóla og hefur
langan starfsferil í
bankaviðskiptum.

Hann starfaði áður fyrir Citibank í Ósló og
London og ABN Amro í London og Kaup-
mannahöfn, þar sem hann vann að upp-
byggingu skuldsettrar fjármögnunar á
Norðurlöndunum. Nikolaj hefur mikla
reynslu í lánveitingum grundvölluðum á
fjárstreymisgreiningu, svo sem fjármögn-
un á yfirtökum og verkefnisfjármögnun.

MAGNÚS BJARNASON hefur hafið störf
sem forstöðumaður á alþjóðasviði hjá Ís-
landsbanka þar sem hann mun þar leiða
hóp viðskiptastjóra á erlendum mörkuð-
um. Magnús er auk annars með MBA
gráðu í alþjóðaviðskiptum með áherslu á
markaðsfræði og samruna Evrópu frá
Thunderbird, Garvin School of
International Management. Magnús
starfaði nú síðast sem sendifulltrúi og
staðgengill sendiherra í sendráði Íslands
í Peking. Magnús hefur viðamikla reynslu
af alþjóðaviðskiptum en hann starfaði
m.a. sem viðskiptafulltrúi í Bandaríkjun-
um og Kanada á vegum utanríkisþjónust-
unnar og vann að stofnun og uppbygg-
ingu viðskiptaþjónustu utanríkisráðuneyt-
isins (VUR).

ÁRNI S. PÉTURSSON hefur hafið störf sem
fjármálaráðgjafi á Einkabankasviði Ís-
landsbanka í Lúxemborg. Árni lauk við-
skiptafræði frá Há-
skóla Íslands árið 1998
og prófi í löggildingu í
verðbréfamiðlun 2001.
Árni starfaði síðast
sem markaðsstjóri VÍS
en var hjá Landsbréf-
um frá 1998 til 2003.

KRISTJÁN Þ. DAVÍÐSSON hefur verið ráð-
inn til Íslandsbanka og verður hluti af al-
þjóðlega viðskiptastjórateyminu. Kristján
lauk meistaraprófi í sjávarútvegsfræðum
frá Háskólanum í Tromsö í Noregi árið
1987. Kristján hefur áralanga stjórnenda-
reynslu í sjávarútveginum, hann rak m.a.
um tíma sjávarútvegsfyrirtæki í Noregi og
var forstjóri Granda, síðar varaforstjóri
HB Granda.. Störf Kristjáns hafa verið
samofin veiðum, vinnslu og sölu íslenskra
sjávarafurða og tæknibúnaðar fyrir sjáv-
arútveg frá unga aldri.
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533 4300 564 6655
Salómon Jónsson lögg. fasteignasali Vilhjálmur Bjarnason lögg. fasteignasali

LEITA AÐ HEILDSÖLU
FYRIR TRAUSTAN AÐILA, 
verð allt að 100 milljónir

Leita að traustu fyrirtæki sem hefur
verið vel rekið, kaupandinn hefur

góða fjárhagsstöðu. 

ÍS – GRILL – VIDEO 
– 80 MILLJÓNA VELTA

Veitingar, vel tækjum búin og 
megnið af sölunni í grill og ís.

SNYRTISTOFA

Góð stofa með mikla möguleika,
fallega innréttuð, góð heimasíða 

og gott orðspor. 

KAFFIHÚS Í MIÐBÆ 
REYKJAVÍKUR

Frábær staðsetnig, fallegar
innréttingar, 75 sæti, nýlegur 
staður með mikla möguleika

Hópur ferðaþjónustuaðila á Vesturlandi tók sig
saman í vor og ákvað að vinna saman að markaðs-
setningu Vesturlands. Meginmarkmið hópsins er
að auka arðsemi í ferðaþjónustu ásamt því að
tryggja fagmennsku og gæði. Stefnt er að sameig-
inlegri kynningu á innlendum sem erlendum ferða-
sýningum og samstarfi á ýmsum öðrum sviðum. 

Hópurinn fór meðal annars á Vestnorden-ferða-
kaupstefnuna í Kaupmannahöfn undir nafninu „All
Senses Awoken“ eða „Upplifðu allt“, með tilvísan
til þess að á Vesturlandi geti ferðamaðurinn upplif-
að allt sem Ísland hefur upp á að bjóða.

Þau fyrirtæki sem þátt tóku í fysta hluta verk-
efnisins voru Hótel Glymur, Hótel Búðir, Hótel
Framnes, Hótel Borgarnes, Hótel Hamar, Hótel
Hellnar, Hótel Stykkishólmur, Sæferðir, Há-Hús,
Landnámssetrið, Snorrastofa Reykholti, Ferða-

þjónustan Fossatúni, Indriðastaðir og Upplýsinga-
og kynningarmiðstöð Vesturlands auk þess sem
golfklúbbarnir á Akranesi, í Borgarnesi og í
Grundarfirði koma sameiginlega fram í þessu
verkefni.

Þátttakendur í verkefninu telja það hafa vakið
mikla athygli á Vesturlandi bæði hérlendis og er-
lendis og koma til með að nýtast fyrirtækjunum
vel, góð viðskiptatengsl hafi myndast og fagleg
vinnubrögð hafi skapað traust manna á milli.
Ákveðið hefur verið að hefja formlega þriggja ára
samstarf á meðal aðila í ferðaþjónustu á Vestur-
landi og verður skrifað undir samstarfssamning á
meðal aðila í nóvember næstkomandi. 

Verkefnisstjóri í fyrsta hluta verkefnisins var
Þórdís G. Arthursdóttir en hún hefur verið ráðin
áfram til að fylgja verkefninu eftir. - hhs

FRÁ AÐALFUNDI SAMTAKA FISKVINNSLUSTÖÐVA Arnar Sigur-
mundsson, formaður SF, Vilhjálmur Egilsson, ráðuneytisstjóri í sjávar-
útvegsráðuneytinu, og Tryggvi Þór Herbertsson, forstöðumaður Hagfræði-
stofnunar HÍ.

PALLBORÐSUMRÆÐUR Á AÐALFUNDI SAMTAKA FISKVINNSLU-
STÖÐVA Einar Oddur Kristjánsson, varaformaður fjárlaganefndar, Óskar Garð-
arsson, framkvæmdastjóri fjármálasviðs Eskju hf. situr honum næst. Ari
Edwald, framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins, stjórnaði pallborðsumræð-
unum.

HLÝTT Á ERINDI Á AÐALFUNDI SAMTAKA FISKVINNSLUSTÖÐVA
Friðrik J. Arngrímsson, framkvæmdastjóri LÍU, og Jón Sigurðsson seðla-
bankastjóri.
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Upplifðu allt
Hópur ferðaþjónustuaðila vinnur saman að markaðssetningu Vesturlands.

ALL SENSES-HÓPURINN MEÐ STURLU BÖÐVARSSYNI SAMGÖNGURÁÐHERRA Hópurinn hefur það að markmiði að auka arðsemi
í ferðaþjónustu ásamt því að tryggja fagmennsku og gæði.
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Tekjuskattslækkanir ríkissjóðs að undanförnu hafa
að flestra áliti verið veruleg búbót fyrir launþega í
landinu. Eftir því sem skattar lækka meira ættu því
fleiri krónur að sitja eftir í launaumslagi skatt-
greiðenda. Miklar breytingar hafa orðið á skatt-
kerfinu á undanförnum árum. Tekjuskattsprósenta
fyrirtækja hefur lækkað úr fimmtíu prósentum nið-
ur í átján þannig að hún er ein sú lægsta á Evrópska
efnahagssvæðinu. En ekki síst er það tekjuskatts-
prósenta á tekjur einstaklinga sem tekið hefur tals-
verðum lækkunum. Ár frá ári hefur orðið töluverð
breyting þar á. 

Það er þó ekki samdóma álit allra að tekjuskatts-
lækkanirnar hafi skilað sér beint í vasa launþeg-
anna. Félagið Andríki, sem meðal ann-
ars gefur út Vef-Þjóðviljann, kynnti á
dögunum samantekt sem félagið gerði
á skiptingu tekjuskatts og útsvars. 

Í úttekt Andríkis kemur fram að ríki
leggi nú á 24,75 prósent í staðgreiðslu
en veiti svo persónuafslátt sem nemur
28.321 krónu á mánuði. Sveitarfélögin leggi hins
vegar á 12,98 prósenta útsvar en veiti engan per-
sónuafslátt. Þetta þýði að allir þeir sem hafi undir
125 þúsund krónur í mánaðartekjur greiði engan
tekjuskatt til ríkissjóðs en fullt útsvar til sveitar-
félagsins.

Í samantekt Andríkis kemur einnig fram að á
síðasta ári hafi um 67 prósent framteljenda greitt
almennan tekjuskatt í ríkissjóð en um 97 prósent
hafi greitt útsvar til sveitarfélaganna. Segir í
skýrslunni að sveitarfélögin hafi haft meiri stað-
greiðsluskatta af launþegum en ríkið. „Á síðasta ári
var meðalskatthlutfall almenns tekjuskatts til ríkis-
ins 12,5% eftir að tekið var tillit til persónuafslátt-
ar. Á sama tíma greiddu menn 13,1% að meðaltali í
útsvar til sveitarfélaga af tekjum sínum,“ segir í

samantektinni. Heildartekjur ríkisins af tekjuskatti
voru um 67,1 milljarður króna á meðan útsvar til
sveitarfélaganna var um 69 milljarðar. „Í þessu
ljósi telur Andríki mikilvægt að launþegar séu með-
vitaðir um þá miklu og vaxandi skattheimtu sem
sveitarfélögin stunda af launatekjum einstaklinga.“

Tekjuskattsprósenta einstaklinga var 26,41 pró-
sent á árinu 2000 en er nú eins og áður segir 24,74
prósent og hefur því lækkað um 1,67 prósentustig.
Á sama tímabili hefur útsvar til sveitarfélaganna
vaxið frá 11,96 prósentum í 12,98 prósent eða um
1,02 prósentustig. 

Áður hefur verið sýnt fram á það að enda þótt
skattprósentan hafi lækkað þegar um tekjuskatt ein-

staklinga er að ræða hafi tekjur ríkis-
sjóðs hækkað. Það sama má segja um
tekjuskatt ríkisins af fyrirtækjum. En
hvað leggur Andríki til að verði gert?

Andríki bendir á að ein leið til þess
að launþegar átti sig á hvert skattar
þeirra renna sé að sundurliða á launa-

seðlum fyrirtækja og stofnana hvernig staðgreiðsla
og útsvar skiptist milli ríkis og sveitarfélaga.
Þannig munu launþegar skynja hvert tekjur þeirra
renni. Með því að nota meðalútsvar sveitarfélaga
megi sýna skiptinguna á einfaldan hátt á launaseðli.

Indriði H. Þorláksson ríkisskattstjóri tók dræmt
undir tillögur Andríkis í sjónvarpsfréttum á dögun-
um og sagði að slíkt væri óframkvæmanlegt nema
með mjög miklum reiknikúnstum og að launaseðill
gæti aldrei gefið rétta mynd af slíku og ruglaði fólk
frekar en annað.

Hvað sem skoðun hans líður má telja að sú um-
ræða sem Andríki hefur komið af stað geti verið
áhugaverð, ekki síst þegar og ef menn vilja meta
hvort þeir þiggja meiri þjónustu af ríkinu eða sveit-
arfélögunum fyrir þá skatta sem þeir borga.

M Á L I Ð  E R

Útsvar
sveitarfélaga

Hafa sveitarfélögin hækkað út-
svar sitt á meðan ríkið hefur
lækkað skatta? 

Sveitarfélögin hafa svigrúm til
álagningar útsvars sem er á bil-
inu 11,24% upp í 13,03%. Á ár-
inu 2004 var meðalútsvar í
landinu 12,83%
en hækkaði í
12,98% fyrir árið
2005. Munaði þar
mest um að
Reykjavíkurborg
hækkaði út-
svarsprósentu
sína upp í há-
mark. Á árinu
2005 lækkaði rík-
ið tekjuskatts-
álagningu sína
um eitt prósentu-
stig. Ríkisvaldið
hefur mikil áhrif
á útgjaldaþörf
sveitarfélaganna
þar sem verkefni
þeirra og skyld-
ur við íbúana eru
að miklu leyti
ákveðin með lög-
um og reglugerð-
um. Oft hefur
ríkið aukið við
verkefni sveitar-
félaganna án þess að tekju-
stofnar hafi fylgt með. Þá hafa
sum sveitarfélög haft þann
möguleika að hækka útsvarið á
meðan önnur hafa þegar lagt á
hámarksútsvar. Þegar grunn-
skólinn var fluttur til sveitar-
félaganna árið 1996 þá hækkaði
útsvarsálagning sveitarfélag-
anna og jafnhliða lækkaði
tekjuskattsálagning ríkisins þar
sem fjármunir fylgdu með
verkefninu frá ríki til sveitar-
félaga.

Hvernig ráðstafa sveitarfélögin
útsvarinu?

Útsvarið er nýtt til að fjár-
magna þá þjónustu sem sveitar-
félögunum er gert skylt að
veita íbúunum, svo sem rekstur
grunnskólans, rekstur leikskól-
ans að stærstum hluta, félags-
þjónustu sveitarfélaga, bruna-

varnir, umferðar- og samgöngu-
mál, hreinlætismál og æsku-
lýðs- og íþróttamál svo dæmi
séu tekin. 

Félagið Andríki bendir á í nýrri
skýrslu að flest bendi til þess að

sveitarfélög muni
halda áfram að
hafa skattalækk-
anir af launa-
mönnum. Er það
svo?
Sveitarfélögin
verða að hafa
tekjustofna í sam-
ræmi við þau
verkefni sem
þeim eru falin af
hálfu ríkisins. Það
eru verkefni sem
varðar þjónustu
við íbúana sam-
kvæmt lögum og
reglugerðum. Á
meðan ríkisvaldið
léttir ekki ein-
hverjum verkefn-
um af herðum
sveitarfélaganna
er erfitt að sjá að
sveitarfélögin geti
lækkað skattinn-
heimtu sína enda

þótt ríkisvaldið lækki sína
skattheimtu. Ég get ekki tekið
undir orðalagið „að hafa skatta-
lækkanir af launamönnum“ þar
sem svigrúm sveitarfélaganna
til hækkunar útsvars er því
sem næst ekkert eins og áður
kemur fram. 

Getur verið hagstætt fyrir ein-
staklinga að flytja sig á milli
sveitarfélaga til að losna við of
háar útsvarsgreiðslur? 

Það eru örfá sveitarfélög í
landinu með útsvarsálagningu í
lágmarki eða 11,24%. Ef fólk
flytti búsetu til þessara sveitar-
félaga myndi það þýða lægri
útsvarsgreiðslur en á móti
kemur að það getur ýmislegt
annað vegið þar á móti þannig
að það er spurning þegar upp
er staðið hve hagstætt þetta
yrði.

Sveitarfélög hafa
skyldur við íbúana

T Ö L V U P Ó S T U R I N N

Til Gunnlaugs
Júlíussonar
sviðsstjóra hag- og

upplýsingasviðs íslenskra
sveitarfélaga

Hirða sveitarfélögin
skattalækkanir ríkissjóðs?
Félagið Andríki, sem meðal annars gefur út Vef-Þjóðviljann á netinu,
kynnti á dögunum skýrslu þar sem félagið veltir því upp hvort hægt verði
að sundurliða útsvar til sveitarfélaga og tekjuskatt til ríkissjóðs á launaseðl-
um. Hjálmar Blöndal kynnti sér skýrsluna.

ÁRNI M. MATHIESEN NÝSKIPAÐUR FJÁRMÁLARÁÐHERRA Hann kynnti á dögunum sitt fyrsta fjárlagafrumvarp sem fjármálaráð-
herra. Í fjárlagafrumvarpinu er gert ráð fyrir frekari skattalækkunum á tekjuskattsprósentu einstaklinga. Skyldu sveitarfélögin hirða hana af
launþegum með hærra útsvari?
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AUGL†SINGASÍMI

550 5000

FYLGIR FRÉTTABLA‹INU ALLA MI‹VIKUDAGA

Sögurnar, tölurnar, fólki›.





Súmósamlokurisinn
Strax og að fréttist af mögu-
legri sameiningu stærstu sam-
lokufyrirtækjanna Júmbó og
Sóma fóru gárungarnir á stjá að
leita að nafni á fyrirtækið. Nið-
urstaðan var Súmó, sem visar
til hinna íturvöxnu glímukappa
Japana sem eftir vaxtarlaginu
væru sjálfsagt góður markhóp-
ur fyrir samlokufyrirtæki.
Deildar meiningar eru hins
vegar um það hvort samlegðar-
áhrif af sameiningu fyrirtækj-
anna muni birtast í betri og
ódýrari vöru. Samkvæmt skóla-
bókinni er fákeppni á samloku-
markaði líklegri til þess að leiða
af sér færri rækjur, meira mæj-
ónes og hærra verð. Um slíkt
hafa verið skrifaðar lærðar
langlokur Það er þó háð innræti
og stefnu þeirra sem munu
halda um smjörhnífinn hvernig
Súmósamlokurnar verða úti-
látnar í framtíðinni.

Nafn og kennitala
Svo haldið sé í japanskar hefðir
má orða það svo að manna-
nafnanefnd hafi framið harakíri
eftir að hafa samþykkt með
semingi kvenmannsnafnið Ele-
onora. Eleonora beygist eins og
hóra og fellur því vel að ís-
lensku beygingakerfi. Sama má
segja um kvenmannsnafnið
Ebidta sem einnig fellur vel að
beygingakerfinu. Miðað við vin-
sældir EBIDTU í mælikvarða á
rekstrarárangur sætir það
nokkurri furðu að enginn sé bú-
inn að sækja um nafnið hjá
mannanafnanefnd. Einnig
mætti hugsa sér karlmanns-
nafnið Ebidtar sem beygist eins
og Fannar. Það er reyndar ekki
eins vinsæl kennitala, en þykir
vel nothæf við árangursmæling-
ar í rekstri flugfélaga.

Undanfarar
á markaði

Talandi um flugfélög þá er sú
kenning lífseig á markaðnum að
Pálmi Haraldsson hafi keypt
Sterling og Mærsk sem undan-
fari fyrir kaup Flugleiða. Þeir
sem styðja kenninguna eru
sannfærðir um að Pálmi hafi
gegnt þessu hlutverki fyrir
Haga með kaupum á Skeljungi.
Einhverjir hafa verið að rifja
það upp að Vilhjálmur Bjarna-
son hafi óskað bókunar á því á
stjórnarfundi Kauphallarinnar
að Baugur ætti hlut Kaupþings í
Skeljungi hérna um árið. Bókun-
inni var hafnað og mótmælti
Ingólfur Helgason, núverandi
forstjóri KB banka á Íslandi,
þessum aðdróttunum harðlega.
Vilhjálmur rifjaði upp þessa
bókunarbeiðni á fundi Kauphall-
arinnar nýverið. Ingólfur var þá
aftur viðstaddur en hreyfði eng-
um mótmælum í þetta sinnið. 

7,7% 5% 100Nafnvaxtamunur Íslands við útlönd. Hlutur Landsbankans í Íslandsbanka. Fyrirtæki hafa gefið út skuldabréf fyrir
rúma 100 milljarða króna á árinu.

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

410 4000  |  www.landsbanki.is

B2B | Banki til bókhalds

Betri þjónusta og upplýsingagjöf til viðskiptavina og lánardrottna

Fyrirtækjabanki

B A N K A H Ó L F I Ð



7
SMÁAUGLÝSINGAR

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

Lyftarar, brettatjakkar, skæralyftur, lyftu-
borð, trillur, vagnar, hjólabúnaður og
ýmis léttitæki. Vandaðar vörur, góð
verð, öflug viðgerða- og varahlutaþjón-
usta. Léttitækni ehf, Stórhöfða 27, s.
567 6955. Allar upplýsingar á
www.lettitaekni.is

4 stk. hálfslitin 185/70x14 heilsársdekk
á felgum, koppar fylgja. Passar undir
Subaru Legacy. Uppl. í s. 568 5309 &
822 0161.

Partar VTS S. 421-8090. Subaru Im-
presa 2,0GX ‘03 Toyota, Nissan, Opel,
Audi 100 ‘95, Lancer Golf. Opið 8-18.
Lau. 10-15.

Ópel partar
Er að rífa Zafira 99-04, Vectra 93-01,
Astra 95-02, Corsa 95-02, Combo 95-
00. Viðgerðaþjónusta kaupum Opel
bíla. Opið um helgar. Sími 553 9900 &
845 2996.

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

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

Vélbúnaður og bodyhlutir í VW Golf,
Polo og Yaris ‘98 og yngri. Einnig Air-
bag. Kaupi bíla. Uppl. í s. 554 1610 &
892 7852.

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

Aðalpartasalan s. 565
9700

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

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

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

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

Partaland s. 567 4100
Stórhöfða 18, R. Varahlutir í Pajero,
Lancer, Trooper o.fl. teg.

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

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

Á til varahluti í ýmsa bíla. 4 stk. dekk
215/70/16” á 6 þ. Hyundai Coupe
turbó ‘93, Primera ‘92 dísel. S. 896
8568.

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

Til sölu er vel með farið, lítið fellihýsi.
V.h. 200-250 þ. s. 869 2030, 664 7311.

Vegna búslóðaflutninga
Frystikista, 4 hillur, barnaskrifborð,
kommóða, ísskápur, 3 stk. barnarúm
o.fl. Uppl. í s. 895 0290.

Til sölu trérennibekkur með tilheyrandi
fylgihlutum. Uppl. í s. 587 7965 & 893
5410.

Til sölu 3 sæta sófi og 2 stólar, allt út-
skorið. Handofið indversk gólfteppi
3,50x2,50. Stofugardínur ásamt kappa.
S. 695 6096.

Til sölu 3 sæta sófi + 2 stólar, sófaborð
og hornborð. Verð 30 þús. Sími 555
2369 & 846 5799.

Lopapeysur!
Sel lopaeysur, prjóna eftir pöntunum.
Uppl. í s. 557 4728.

Til sölu nagladekk 175/70 R13, Sunny
dekk notuð 1 vetur. Lítil Vestfrost frysti-
kista. Uppl. í s. 894 0212.

Tilboð óskast í 26 fm vinnuskúr (sumar-
bústaður). Rafmagnstafla, klósett, og
eldhúsvaskur. Ýmis skipti möguleg.
Uppl. í s. 860 8410.

Heilsárs vindrafstöð f. sumarbúst. til
sölu með öllum búnaði. Uppl. í s. 663
4290.

Íssk. 140 cm m/sér frysti á 10 þ. 125 cm
og 85 cm á 8 þ. Barnakerra á 4 þ.
Barnabílstóll á 2 þ. Barnahjól á 2 þ. 4
stk. 13” naglad. á Subaru felgum á 8 þ.
4 stk. 215/70 16” á 6 þ. Leðursófi á 5 þ.
S. 896 8568.

Óska eftir ísskáp, þvottavél og eldhús-
tækjum fyrir fólk sem er að byrja að
búa. Uppl. í s. 897 1995.

Brettarekkar óskast
Óska eftir notuðum og vel meðförnum
brettarekkum. Dýpt: 100 cm Hæðir:
350(sem ber 3 hæðir af eurobrettum)
4 stoðir/gafl, Bitabreiddir/burðarbiti:
3300 mm (sem tekur 4 eruobretti hlið
við hlið) 12 stk. Burðargeta: 1000 kíló
pr. bretti eða meira. Upplýsingar í síma
893 5577.

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

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

Tölvuviðgerðir frá 1500
kr.

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

VELUX þakgluggar, 9 stk. notaðir
78x140 cm. 40 þús. stk. Sími 898 6337
tp.stone@itn.is

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

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

Nostra Hreingerningarþjónusta. Tökum
að okkur fyrirtækja-, heimilis-, flutnings-
, stigagangaþrif og teppahreinsanir,
bónvinnu og gluggaþvott. Uppl. í s. 578
1450 eða senda fyrirspurnir á
nostra@nostra.is

Allt hreint!
Hreingerningarþjónusta, tökum að okk-
ur alhliða hreingerningar, fyrir fyrirtæki,
einstaklinga, húsfélög og stiga-
gangaræstingu. Uppl. í s. 899 3652.

Túnþökur.
Úrvals túnþökur til sölu. Frí heimkeyrsla.
Túnþökusala ÞG Ehf. S. 891 8891.

Túnþökusala Oddsteins
Túnþökur til sölu, frí heimkeyrsla.
Steini. S. 663 6666 & 663 7666.

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

Tökum að okkur alla innimálningu, stór-
ar og smáar, einnig sandsparsl. Uppl. í s.
869 3934. Viðhald og Málning ehf.

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

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.

G.S. flutningar ehf. Getum bætt við okk-
ur öllum tegundum flutninga. 10 ára
reynsla. Upplýsingar gefur Stefán í s.
821 1966.

Hasso Ísland. Ertu að flytja? Höfum til
leigu ýmsar stærðir af sendibílum sem
henta þér, á verðum sem koma á óvart.
Síminn er 555 3330 Hasso Ísland

Móðuhreinsun glerja &
háþrýstiþvottur!

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

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

Glerjun og gluggaviðgerð-
ir !

Sjáum um öll glerskipti, viðgerðir og
breytingar utanhúss sem innan. Fyrir
húseigendur og húsfélög. Tilboð þér að
kostnaðarlausu. Fagþjónustan ehf, s.
860 1180.

Búslóðaflutningar

Meindýraeyðing

Málarar

Garðyrkja

Hreingerningar

Verslun

Til bygginga

Kynntu þér sjónvarp yfir
ADSL hjá Hringiðunni.

Sími 525 2400.

Tölvur

Sjónvarp

Hljóðfæri

Óskast keypt

Til sölu

Viðgerðir

Varahlutir

Hjólbarðar

Skipamiðlunin Bátar &
Kvóti ehf, Síðumúla 33.
Til sölu allar stærðir og gerðir

fiskiskipa, með og án kvóta. Ósk-
um eftir skipum með aflaheimild-
um á söluskrá. Óskum eftir 150 t.
af ýsu og 35 t. af þorski í krókak.

Heimasíða: www.skipa-
sala.com Skipamidlun@sim-

net.is Sími. 588 8111 Fax. 588
8114.

Bátar

Lyftarar
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Gagnaeyðing Skútuvogi
13 sími 568-9095
Gagnaeyðing ehf.

Rafhlöður.
Rafborg.

Ársalir Fasteignamiðlun,
533-4200.

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

Safaríkur í hádeginu.
Grillhúsið Tryggvagötu.

Rýmingarsala í Sigtúni.
Allt á að seljast. 
Blómaval.

Rýmingarsala.
Húsgagnaverslunin
il_Tucano Tryggvagötu.

Nýjar vörur- 
Belladonna.

Safaríkur í hádeginu.
Grillhúsið Tryggvagötu.

Ókeypis lyfjaskömmtun
og fríar heimsendingar.
Lyfjaver, Apótekið 
Suðurlandsbraut.

Nikótínlyf á heildsölu-
verði.
Lyfjaver apótekið 
Suðurlandsbraut.

Fjölbreytt úrval.
Gler_í_gegn. 

Vinnufatnaður.
Dynjandi.

Nokia dagar í verslunum 
OgVodafone.

Við flytjum. Allar vörur í
Sigtúni á rýmingarsölu.
Blómaval.

GP-alkaline.
Rafborg.

Frábær GSM tilboð á
Nokia dögum.
Verslanir OgVodafone.

Pallbílaréttindi.
ekill.is

Ársalir Fasteignamiðlun,
www.arsalir.is

Símarafhlöður.
Rafborg.

Glerlist.is
Gler_í_gegn

Ert þú smart á netinu?
smart.is 

Tónahátíðin Þjórsárveri.
Fjölbreytt gæðatónlist.
Miðasala hafin.
Þjórsárver.is

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

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

 

ÞINN MARKHÓPUR?

Eitt símtal – meiri útbreiðsla – lægra verð

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

á einfaldan og ódýran hátt.



Parketlögn - flísalögn - málun. Vönduð
vinna, tilboð. S. 892 9804.

Tek að mér allt alm. viðhald húsa, s.s
málun, múrun, parket-& flísalagnir og
trésmíðavinnu. Föst tilboð eða tíma-
vinna. S. 616 1569.

Húsasmiður auglýsir. Þarf að skipta um
rennur, glerja. Tilboð, tímavinna. S. 553
2171.

Getum bætt við okkur verkefnum í
málningarvinnu og flísalögnum. Vönd-
uð vinna. Upplýsingar í síma 892 2752.

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

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

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

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

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

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

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

Örlagalínan 908 1800 &
595 2001

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

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

Englaljós til þín.
Ertu óhamingjusamur/söm? Viltu vita
meira?Tarot lestur og fáðu svör við
spurningunum þínum. 908 5050. Lára
kl. 18.00 til kl. 01.00.

Byggingarverktaki getur bætt við sig
verkefnum í gipsveggjum. Uppl. í s. 861
0401.

Loftnetsuppsetningar og -viðgerðir. Inn-
anhúsviðgerðir og nýlagnir. Vönduð
vinna. Loftnetsþjónustan Signal. S. 898
6709. Lítil bið.

Pípulagningaþjónusta
Sími 694 2109

Sérhæfð viðgerða og breytingaþjón-
usta. Villi píp ehf.

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

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

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

Þú getur það með Herbalife! Kaupauki
með pöntunum í okt. Edda Borg s. 896
4662.

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

Viltu léttst með Herbalife. Get bætt við
mig nokkrum viðskiptavinum strax. Hef
margra ára reynslu. Solla s. 616 8763
www.betraform.com

Fyrir kerfisstjóra: Windows Server 2003
nám hefst 17. okt. 1 sæti laust. Rafiðn-
aðarskólinn www.raf.is. S. 863 2186.

Icelandic - Íslenska f. útlendinga 4 vikna
hraðnámskeið startar mán. 17. okt
www.icetrans.is/iceschool - s. 588
1169.

Ökukennsla, akstursmat. Kenni á Opel
Vectra. sími 898 2833, Marteinn Guð-
mundsson.

Ertu að leita að ekta am-
erísku rúmi?

Rekkjan, Skipholti 35. Sími 588 1955.

Til sölu sófi + stóll, leðurlíki. Verð 25
þús. Sími 568 1287.

Sófasett 3+2 4ra ára, dökkgrænt. Selst
á 25 þús. Uppl. í s. 661 9159.

Til sölu tvíbreitt danskt rúm v. 75 þ. Bor-
stofuborð + 6 stólar v. 80 þ. í góðu
standi. Ísskápur, sjónpvarp o.fl. Uppl. í s.
840 4571.

Antík-viðgerðir Kjalarar-
nesi

Alls kyns sérhæfðar viðgerðir og upp-
gerðir á gömlum/antík húsgögnum.
Handpólering á gamla mátann (
Shellac /fransk pólering ) og vaxpóler-
ing. Einnig viðgerðir og hreinsanir á ým-
isskonar antíkmunum. Uppl. í s. 892
3041 Ólafur. Geymið auglýsinguna.

Ódýr eldhúsinnrétting til sölu. Einnig
amerískur ísskápur og eldavél með ker-
amik hitahellu. S. 825 5022 eftir kl. 14.

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

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

Gullfalleg eins og hálfs árs gömul
Pommeranian tík til sölu v. óviðráðan-
legra aðstæðna. Uppl. í s. 869 6817.

Solid Gold náttúrulegur kattamatur
1,8kg 1.000- 6,8kg 2.500-. Dýrabær,
Hlíðasmára 9, Kóp. s. 553 3062, op.
mán.-fös. 12-18, lau. 11-15.

Orlando/Ventura. Einb. til leigu. Lokað
hverfi. Sundl/golf. S. 001 407 207 0141.

Rjúpnaveiði á austur-
landi.

Bjóðum rjúpnaveiði í Breiðdal og víðar
á austurlandi. Glæsileg gisting í Veiði-
húsinu Eyjar með morgunverði, nestis-
pakka og kvöldverði. Veiðiþjónustan
Strengir Sími 567 5204 & 660 6890 elli-
dason@strengir.is

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

Leiguliðar ehf. Eigum lausa íbúð frá 1.
nóv ‘05. sjá www.leigulidar.is

Til leigu á svæði 108
22 stúdíóíbúðir og 3 íbúðir undir sama
þaki til leigu. Langtímaleiga. Leigist allt
saman. Verð 1.950 þús. á mán. Uppl. í
s. 692 5111.

Til leigu ný 2ja herb. íbúð í miðbæ
Reykjavíkur. Reglusemi og snyrti-
mennska skilyrði. Fyrirframgreiðsla.
Uppl. í s. 897 9390 & 896 1306.

Til leigu 50 fm íbúð í Efstasundi. Leigu
c.a. 65 þús. á mán. Uppl. í s: 824 0213.

Stúdíóíbúð til leigu á Benedorm. Uppl. í
s. 897 3608.

Til leigu íbúðir í 101 Reykjavík upplýs-
inga í síma 863-0403

Pólýhúðun ehf óskar eftir 3-4 herbergja
íbúð til leigu á höfuðborgarsvæðinu fyr-
ir snyrtilegan og reyklausan starfsmann.
Öruggar greiðslur. uppl hjá Ævari í síma
544 5700 eða 861 5701

Ungur einstæður faðir leitar eftir fjöl-
skyldu vænu herbergi eða studió íbúð.
Þeir sem hafa upplýsingar um fjöl-
skyldu vænan stað hafið samband í s:
849 9046

Óska eftir 2ja herb. eða stúdíóíbúð í
Rvk. Einnig óskast bílskúr til leigu. S.
896 8568.

Einstæður faðir óskar eftir 2ja-3ja her-
bergja íbúð sem fyrst. Uppl. í s. 840
4057.

Þinn eigin geymslubílskúr. 7, 10 og 17
m2. Búslóðir, fyrirtæki, iðnaðarmenn.
Upphitað og vaktað. www.geymslaeitt.
564 6500.

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

Vantar þig góða vinnu?
Viltu vinna með skemmtilegu

fólki á Aktu Taktu? Geturðu unnið
fullt starf í vaktavinnu? Ertu dug-
leg/ur og mætir á réttum tíma í
vinnu? Þá ert þú á réttum stað

hjá okkur. Borgum góð laun fyrir
líflegt og skemmtilegt starf. Hent-

ar best fólki 18-40 ára en allir
umsækjendur velkomnir!

Aktu Taktu er á fjórum stöðum á
höfuðborgasvæðinu.

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

síma 568 6836.

Atvinna í boði

Geymsluhúsnæði

Húsnæði óskast

Húsnæði í boði

Ýmislegt

www.sportvorugerdin.is

Fyrir veiðimenn

Ferðalög

Dýrahald

Fatnaður

Heimilistæki

Antík

Húsgögn

Ökukennsla

Kennsla

Handíðir
Námskeið 
haust 2005

Útsaumur 
Prjón 

Tauþrykk 

Ullarútsaumur, frjáls tækni í þæft efni 
Dagsnámskeið, laugard. 15. okt., 
kl.10:00 -16:00, 8 kest.

Upphækkaður útsaumur (stumpwork) 
Laugard. 22. okt. og 5. nóv., 
kl. 10:00 -16:00, 16 kest.

Frjáls útsaumur, jólabróderí. 
Dagsnámskeið, laugard. 29. okt., 
kl. 10:00 – 16:00, 8 kest. 

Tauþrykk 
Mánud. og miðvikudaga 24. okt. – 2. nóv.,
16 kest. 

Lopapeysuprjón
þriðjudaga kl. 19:00 – 22:00, frá 11. okt.
2005, 16 kest.,

Lærið að prjóna, fyrir óvana, 
28 kest., okt.-nóv. 2005

Innritun og upplýsingar í síma 616-6973  
netfang: hs@heimsnet.is
Ítarlegri upplýsingar á heimasíðu
www.handidir.is

Handíðir eru í Hamraborg 1, Kóp., 2. hæð.
Ull o.fl. til þæfingar.
Opið þriðjud., miðvikud. og fimmtud. kl.
16:30 – 18:30 og á laugardögum kl. 10 – 15. 

Námskeið

Þjónusta

Fæðubótarefni

Heilsuvörur

Viðgerðir

Trésmíði

Rafvirkjun

Spádómar

Tölvur

Stífluþjónusta

Húsaviðhald
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Hrói Höttur Hafnarfj.
Óskum eftir starfsfólki í veitingasal.
Vaktavinna og hlutastörf. Æskilegur ald-
ur 20 +. Uppl. á staðnum, Hjallahraun
13 í Hfj., og í s. 565 2525. Góð laun í
boði.

Störf á Pizza Hut.
Pizza Hut leitar að duglegu og stund-
vísu starfsfólki í 100% starf í veitingasal
á Sprengisandi og í Smáralind. Æskileg-
ur aldur er 20 ára. Áhugasamir sendi
inn umsóknir á www.pizzahut.is eða á
loa@pizzahut.is. Frekari upplýsingar í
síma 533 2010 eða 863 1136.

Símadömur óskast!
Finnst þér gaman að tala við karlmenn
í síma? Rauða Torgið leitar samstarfs
við spennandi símadömur. Allar uppl. á
www.raudatorgid.is (atvinna í boði)
eða í s. 899 7987 á daginn. Skráning í
s. 552 3349.

Óskum eftir starfsmönnum í útkeyrslu
hjá Kerfi. Umsóknir berist á
bjarni@kerfiehf.is

Rizzo Pizzeria. Auglýsum eftir starfsfólki
á síma, pizzubakstur og til útkeyrslu.
Uppl. á staðnum Hraunbæ 121

Garðabær bakarí
Strafskraftur óskast til afgreiðslustarfa
hálfan daginn. Uppl. í s. 891 8258 &
565 8070, Þóra.

Starfsfólk óskast á lítinn veitingastað í
Kópavogi. Lágmarksaldur 25 ára. Uppl.
í s. 894 0292.

Skalli Hraunbæ
óskar eftir að ráða röska starfskrafta í
kvöld, helgar og dagvinnu. Uppl. í s.
567 2880.

Trésm. og eða svuntuv. byggingarvkm.
óskast. Uppl. í s. 897 1309.

Óska eftir starfsmanni við hitaveitu-
framkvæmdir og fl. Gröfuréttindi æski-
leg. Uppl. í s. 892 1919.

Sjómenn!!
Vana háseta vantar á bát með beitning-
arvél. Uppl. í s. 852 2086 & 861 7655.

Atvinnumiðlun býður upp á hæft starfs-
fólk frá Lettlandi: smiðir, verkamenn
o.fl. S.8457158

31 árs sjóamaður óskar eftir góðu
plássi. Þaulvanur netum. Uppl. í s. 820
1885.

23 ára kk óskar eftir vinnu. Er með
meirapróf. Allt kemur til greina, útlend-
ingur tala ensku og örlitla íslensku.
Uppl. í s. 848 6896.

23 ára útlensk kvk óskar eftir vinnu við
þrif eða svipuð strörf. Allt kemur til
greina. Uppl. í s. 867 0789.

42 ára kona óskar eftir framtíðarstarfi.
Hef undanfarin 5 ár starfað sem versl-
unarstjóri í sérvöruverslun. Góð með-
mæli yfir 20 ára reynsla í verslun

26 ára kk óskar eftir vinnu fyrir hádegi.
Hörkuduglegur og reyklaus. S. 659
2958.

Trésmiður óskar eftir góðri atvinnu á
höfuðborgarsv. (ekki mót) Uppl. í s. 848
8707 e. kl. 15.

Kanarý
Vinkona og ferðafélagi óskast. Hress,
rólegur ekkjumaður í góðum málum.
Leikhúsferðir og lifandi líf. Svar merkt
“Haustsól” skilist til Fbl fyrir 18. okt

Einkamál

Vantar þig starfsfólk?
IntJob útvegar erlent
starfsfólk samkvæmt

þínum óskum.
Sjáum um allar skráningar til yfir-

valda og ferðatilhögun.
Leggjum áherslu á fagmennsku.

IntJob
sími 517 4530

intjob@intjob.is

Atvinna óskast

Pylsuvagninn í Laugar-
dalnum

Pylsuvagninn í Laugardalnum
óskar eftir þjónustuliprum starfs-

krafti, kvöld og helgar vaktir.
Uppl. í s. 864 9862

Starfsmaður óskast
Bakarí í Hafnarfirði óskar eftir að
ráða starfsmann í afgreiðslu sem

fyrst.
Uppl. í síma 555 0480. bak-

ari@hn.is Bæjarbakarí í Hafn-
arfirði.

Kaffihús, Bakarí
Bakarameistarinn, Húsgagnahöll-

inni, Smáratorgi, Suðurveri og
Mjódd óskar eftir afgreiðslufólki.

Vinnutími 10-19 og 13-19.
Uppl. í s. 897 5470 einnig um-
sókareyðublöð www.bakara-

meistarinn.is

Aukavinna
Gallup óskar eftir að ráða spyrla í
kvöld- og helgarvinnu. Krafist er

góðrar íslenskukunnáttu og fram-
úrskarandi þjónustulundar. Boðið
er upp á skemmtilegt starfsum-
hverfi. Lágmarksaldur umsækj-

enda 18 ár.
Upplýsingar í s. 540 7180,

Hjördís.

Ræsting Grafarvogi
Ræsting frá 8-12 virka daga.

S. 533 6020 rosa@raestir.is

Ræsting Grafarvogi
Fyrir hádegi virka daga í 2 tíma.
S. 533 6020 rosa@raestir.is

Ræsting Grafarvogur
Vantar fólk í ræstingu á vél fyrir

hádegi virka daga.
S. 533 6020 og raestir@raest-

ir.is

Ræsting Hafnarfjörður
Vantar fólk í ræstingu virka daga

kl. 16
Uppl. í s. 533 6020, raestir@ra-

estir.is

SANDSPARTLARAR
Óskum eftir að ráða sandspartl-
ara til starfa við nýbyggingar á
höfðuðborgarsvæðinu. Leitum
eftir áhugasömum og traustum
aðilum, unnið er skv. mælinga-

kerfi.
Nánari upplýsingar í síma 899
8049 BGMálaraverktakar ehf.

Pizza Höllin Mjódd
Óskar eftir starfsfólki í fullt starf

bakara og bílsstjóra. Einnig vantar
í hlutastarf í afgreiðslu, útkeyrslu
og bakstur. Getur hentað vel fyrir
skólafólk. Hægt er að semja um
góðan vinnutíma . Lágmarks ald-

ur 15 ára.
Umsóknareiðublöð liggja fyrir
á staðnum. Frekari uppl. s. 577

6868 milli 17:30-20.

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

kaupum og Osta og sælkeraborð-
ið í Hagkaupum kringlunni. Leitar
eftir manneskju í Osta- og Sæl-
keraborðið í Hagkaupum Kringl-
unni. Nauðsynlegt er að umsækj-
endur hafi mikinn áhuga á mat

og matargerð
Áhugasamir sendið tölvupóst á

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

slóð 81a 101 Reykjavík

Góð laun - Dagvinna.
Starfskraft vantar sem fyrst í þjón-
ustu á Kaffi Mílanó Faxafeni 11.
Upplýsingar á staðnum. Ekki í

síma.

Pítan Skipholti
Óskar eftir starfsfólki í fullt starf í
vaktavinnu. Góð laun í boð fyrir
rétt fólk. Framtíðarstarf. Einnig
vantar á kvöld og helgarvaktir.

Umsóknareyðublöð á staðnum
og einnig á www.pitan.is

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

hópi af skemmtilegu fólki?
Hentar best fólki 18-40 ára, en
allir umsækjendur velkomnir!
Upplýsingar veitir starfs-

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

um.
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Allt um nám
á miðvikudögum 
í Fréttablaðinu.

Allt sem þú þarft
og meira til
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SMÁAUGLÝSINGAR ATVINNA

12. október 2005  MIÐVIKUDAGUR

Falleg 3ja herb. 100,5 fm. íbúð í kj. á þessum rólega stað. Auk
þess er vinnuherb/tölvuherb.í íb. Góðar innréttingar, parket og 

flísar á gólfum. Sérinngangur er í íbúðina.

VERÐ 18,9 millj.
Nánari upplýsingar hjá Þóru eða Ingvari hjá 

Akkurat fasteignasölu í síma 594-5000.

BARMAHLÍÐ - 104 RVK.

Mjög fallegt 195,5 fm. einbýli á einni hæð með sam-
byggðum bílskúr, fallegum garði og aðkomu.  Húsið
er vandað og vel við haldið með flísum og parketi á
gólfum, falleg lýsing og góð loft hæð að hluta. Að-

koma falleg með mótaðri steypu og garður skjólsæll 
í góðri rækt. Þetta er vönduð eign á rólegum 

og vinsælum stað í Grafarvogi. VERÐ: 49,8 MILLJ.

FANNAFOLD 174 - 112 REYKJAVÍK

Byggingaverkamenn
Vegna aukinna verkefna óskar JB Byggingafélag 

eftir að ráða byggingaverkamenn.

Nánari upplýsingar gefa Kristján Yngvason í sími 
693-7005 og Kári Bessason í síma 693-7004. 

Umsóknir berist á skrifstofu JB Byggingafélags, 
Bæjarlind 4. Einnig er hægt að sækja um á heimasíðu 

félagsins www.jbb.is 

Hjá JB Byggingafélagi er boðið er uppá góða 
starfsaðstöðu og líflegt starfsmannafélag. 

Næg verkefni eru framundan.

JB Byggingafélag, Bæjarlind 4, s: 544-5333

Smiðir
Vegna aukinna verkefna óskar JB Byggingafélag
eftir að ráða smiði í mælingu, úti og innivinna. 

Mikil og góð vinna framundan. 

Upplýsingar gefa Kristján Yngvason í síma 
693-7005 og Kári Bessason í síma 693-7004

Einnig er hægt að sækja um á heimasíðu 
félagsins www.jbb.is

Hjá JB Byggingafélagi er boðið er uppá góða starfs-
aðstöðu og líflegt starfsmannafélag.

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

Breyttur 
opnunartími 
í afgreiðslu
Mán.-mið. 8.00 - 18.00
Fim. og fös. 8.00 - 19.00
Lau. 9.00 - 17.00 og sun. 11.00 - 16

Smáauglýsingasíminn er 550 5000 
og er opinn alla daga frá 8.00 - 22.00

leikskólinn Lindarborg, Lindargata 26.
Aðstoðarmann vantar í mötuneyti

Vinnut. kl. 11:30-15:00. Upplýsingar gefur leikskólastjóri í 
s. 551-5390.

Menntasvið

FASTEIGNIR
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Guðmundur St. Ragnarsson - löggildur fasteignasali

Falleg og vel skipulögð 4ja. herbergja íbúð með sérgeymslu og þvottaherbergi í íbúð á 2. hæð t.v í vel 
viðhöldnu fjölbýli í Háaleitinu.
Fallegt merbau parket á gólfum. Gott eldhús með sérsmíðuðum innréttingum og góðum borðkrók. Sérþvottahús í íbúð sem
er rúmgott með innréttingu og tengi fyrir þvottavél og þurrkara, gluggi úr þvottahúsi í suður. Stofan er við hlið eldhúss og
er mjög rúmgóð, nýtist vel sem borðstofa og setustofa, góðir gluggar í suður og útgengi út á suðursvalir. Í sameign er sér-
geymsla, sameignahluti í hjólageymslu. 3 góð svefnherbergi. Nýlegar B-30 eldvarnarhurðar eru á öllum íbúðum. Húseignin
var öll máluð að utan og gluggar ásamt steypuviðgerðum árið 2003. Skipt var um þak og það málað árið 2002. Semsagt eign
í mjög góðu ásigkomulagi! Stutt í alla þjónustu og hvers kyns tagi! Barnvænt hverfi og sameiginlegur garður með 
leiktækjum.
Eignin er laus til afhendingar við kaupsamning!
Allar nánari upplýsingar veitir Áslaug Baldursdóttir, sölumaður, í sími: 822-9519
(Anna Kristín og Hjörtur á bjöllu).

Áslaug
Baldursdóttir
sölumaður

Stærð í fermetrum: 106,8
Fjöldi herbergja: 4
Tegund eignar: Fjölbýli
Verð: 20,8

HÁALEITISBRAUT 153 - OPIÐ HÚS 18-19 Í DAG!

Stærð í fermetrum: 302,4
Tegund eignar: Einbýli
Verð: 4,4

Guðmundur St. Ragnarsson - löggildur fasteignasali

GRUNDARGATA • SIGLUFIRÐI

Áslaug
Baldursdóttir
sölumaður

Einstaklega rúmgott iðnaðarhúsnæði. Hægt að nýta sem íbúð einnig!
Húsið er á þremur hæðum. Á jarðhæð er um 3ja m. lofthæð. Gömul gólfborð á miðhæð hússins.
Eldhús á miðhæð og salerni á jarðhæð.Auðvelt er að fjarlægja gólfborð og opna alveg upp þar sem stál eða járnbit-
ar hafa verið settir sem halda uppi miðhæðinni og hægt er að nota ef húsnæðið væri notað sem iðnaðarhúsnæði.
Eignin býður upp á ævintýralega möguleika! Frábært tækifæri á frábæru verði.

Laust til afhendingar! Áhvílandi 1 lán frá Íslandsbanka, Siglufirði að upphæð 4,4 mkr. sem mögulegt er að yfirtaka.

Allar nánari upplýsingar veitir Áslaug Baldursdóttir, sölumaður, í sími: 822-9519

AUGLÝSTU EFTIR STARFSFÓLKI 
Á RÉTTUM STAÐ

Lestur sunnudaga* 

37% 

60%
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Þú nærð til rúmlega helmingi fleiri Íslendinga 

á aldrinum 20–40 ára með því að auglýsa í atvinnublaði 

Fréttablaðsins frekar en atvinnublaði Morgunblaðsins. 

Á sunnudögum fylgja bæði Morgunblaðinu og Fréttablaðinu sérblöð inni í aðalblöðunum sem fjalla 

um atvinnumál. Rúmlega  60% 20–40 ára Íslendinga fletta ekki sunnudagsblaði Morgunblaðsins. 

Láttu ekki fyrirtæki þitt verða af góðum starfsmanni með því að auglýsa á röngum stað.

*20–40 ára Íslendingar. Gallup júní 2005. 

533 4300 564 6655
Salómon Jónsson lögg. fasteignasali Vilhjálmur Bjarnason lögg. fasteignasali

Heimili sem er endaíbúð í littlu fjölbýli með sér inngangi og frábæru útsýni og
nægum bílastæðum. Gerðuberg og önnur þjónusta í nágreninu.
Verð 16,9 m. 
Nánari upplýsingar gefur Guðný Guðmundsdóttir í síma 821-6610.
Verið Velkomin.

OPIÐ HÚS VERÐUR HALDIÐ MIÐVIKU-
DAGINN 12. OKTÓBER KL. 17:30 TIL 18:30

Háberg 3, íbúð 201, 3ja herbergja

Skeifan 19 • 108 Reykjavík • Sími 533 1060 
• Fax 533 1069 • www.xhus.is • xhus@xhus.is

Veitingahúsið Pósthúsið á Tálknafirði 

Jón Magnússon
Hrl. lögg. fasteigna og skipasali

Salan nær bæði til húseignarinnar og rekstursins
með öllum búnaði. Húsið er steinsteypt hús, byggt
1979 og er 136.6 fm að stærð. Brunabótamat þess 

er tæpar 24 millj kr. Verð 9.8 millj kr.

TILKYNNINGAR





Umsjón: nánar á visir.is

ICEX-15 4.485 Fjöldi viðskipta: 228
Velta: 1.341 milljónir

+0,40%

Actavis 40,90 +1,70% ... Bakkavör 42,20 -0,20%
... FL Group 13,70 -0,70% ... Flaga 3,00 -0,30% ... HB Grandi 9,35 +1,10% ... Ís-
landsbanki 14,55 +0,70% ... Jarðboranir 21,30 +2,90% ... KB banki 586,00
+0,70% ... Kögun 53,50 +0,00% ... Landsbankinn 21,10 -0,90% ... Marel 63,80 -
1,10% ... SÍF 4,46 +0,50% ... Straumur 12,75 +0,40% ... Össur 85,50 +0,60%

HLUTABRÉF Í ÚRVALSVÍSITÖLU:

MIÐVIKUDAGUR 12. október 2005

KAUPHÖLL ÍSLANDS [Hlutabréf ]

www.toyota.is
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Hversu Verso vilt þú vera?

Meira pláss en þú 
átt að venjast
- 7 manna Corolla Verso -

Verð frá 2.420.000 kr.

Sá sem er vanur miklu plássi sættir sig ekki við annað. Það er líka engin ástæða 
til þess. Óvenjumikið rými í Corolla Verso býður upp á marga möguleika, t.d. 
„Toyota Easy Flat-7“ sætakerfið sem gerir þér unnt að breyta skipulagi bílsins á 
þann hátt sem hentar hverju sinni.
Corolla Verso er margnota fjölskyldubíll sem fæst nú í nýrri og endurbættri 
útgáfu. 

Komdu og reynsluaktu betur búnum Corolla Verso og njóttu þess 
að teygja úr þér í öllu þessu rými. 

 

Toyota 
Nýbýlavegi 4
KÓPAVOGUR
Sími 570-5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
AKUREYRI
Sími: 460-4300

Toyotasalurinn
Njarðarbraut 19
REYKJANESBÆR
Sími: 421-4888

Toyotasalurinn
Fossnesi 14 
SELFOSS 
Sími: 480-8000

Sérfræðinám til undirbúnings
alþjóðlegum Microsoft prófgráðum

MCP XP & MCDST

Sláðu tvær í einu!
MCP XP gráðan frá Microsoft er grunnbraut
fyrir þá sem vilja verða hæfir til að sjá um
rekstur og uppsetningu minni og meðalstórra
tölvukerfa.  Þeir sem ljúka þessu námi og því
prófi sem það miðast við (70-270) fá viður-
kennda alþjóðlega vottun sem „Microsoft Certified Professional“.
MCP námið er einnig grunnur að flestum öðrum sérfræðinámsbrautum
frá Microsoft.

MCDST er nýjasta prófgráðan frá Microsoft
og gildir jafnframt sem val uppí MCSA gráð-
una.  MCDST hentar sérstaklega þeim sem
þurfa að þjónusta notendavélar í fyrirtækjum
og heimilum og vilja viðurkennda alþjóðlega
vottun til að styrkja stöðu sína.  Hentar einnig
þeim sem hyggja á starf í tölvugeiranum þar sem víða er farið að
skilgreina MCDST gráðuna sem grunn fyrir nýja starfsmenn í
tölvudeildum þar sem mikið er um útstöðvaþjónustu. Þessi gráða
skiptist í tvo hluta:

• Supporting users and troubleshooting a Windows XP
operating system (70-271)

• Supporting users and troubleshooting desktop
applications on a Windows XP operating system (70-272)

Hefst 24. október. Stundafjöldi: 108 stundir.
Sjá nánari lýsingu á heimasíðu skólans www.tsk.is.

MCSA

Aðalmarkmið þessarar námsbrautar er að
gera þátttakendur hæfa til að starfa sem
sérfræðingar og umsjónarfólk Microsoft
netkerfa og veita þeim jaffnframt alþjóðlega
vottun því til staðfestingar.  Þessi námsbraut
samanstendur af MCP XP og MCDST og MCP Server og netkerfi.

Hefst 24. október. Stundafjöldi: 180.
Sjá nánari lýsingu á heimasíðu skólans www.tsk.is.

M I C R O S O F T  N Á M

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

MESTA HÆKKUN MESTA LÆKKUN
Jarðboranir +2,90%
Atorka Group +1,75%
Actavis +1,74

Marel +1,09%
Landsbankinn -0,94%
FL Group -0,74%

Meira elds-
neyti flutt inn
September var mesti innflutnings-
mánuður það sem af er ári. Alls
voru vörur fluttar til Íslands fyrir
tæpa 27 milljarða króna. Er þá inn-
flutningur á skipum og flugvélum
ekki talinn með. Þetta er hægt að
sjá í bráðabirgðatölum um inn-
heimtu virðisaukaskatts og sagt var
frá í vefriti fjármálaráðuneytisins.

Á fyrstu átta mánuðum ársins
var innflutningur mestur í júní, 26,2
milljarðar króna. Meginskýring
aukins innflutnings í september frá
ágústmánuði samkvæmt vefritinu
er meiri innflutningur á eldsneyti
og olíu, sem eykst um þrjá milljarða
milli mánaðanna. Ef þriggja mán-
aða meðaltal er borið saman milli
ára vex innflutningurinn um tæp 40
prósent frá sama tímabili í fyrra.

Hagnaður bandaríska álframleið-
andans Alcoa á þriðja ársfjórð-
ungi var um tveimur prósentum
meiri en á sama tíma í fyrra og
vel umfram væntingar markaðar-
ins. Kemur þetta nokkuð á óvart
þar sem orkuverð hefur hækkað
en álverð lækkað. 

Hagnaður félagsins var yfir
sautján milljarðar á tímabilinu
eða 33 sent á hvern hlut en sér-
fræðingar höfðu gert ráð fyrir 29
sentum á hlut. Þess ber þó að geta
að félagið lækkaði áætlanir sínar
fyrir fjórðunginn í september úr
44 sentum.

Tekjur Alcoa jukust um þrett-
án prósent á milli ára. 

Hlutabréf félagsins hækkuðu
um tæp þrjú prósent en hafa þó
fallið um þrjátíu prósent á einu
ári. Alcoa, sem starfar í 43 lönd-
um og hefur yfir 130 þúsund
starfsmenn á mála, reisir nú 320
þúsunda tonna álver í Reyðar-
firði. - eþa

Alcoa kemur á óvart

ÁLVER RÍS Í REYÐARFIRÐI Bandaríski álframleiðandinn Alcoa skilaði betri afkomu á
þriðja ársfjórðungi en reiknað var með.



























VIÐ TÆKIÐ FREY GÍGJU GUNNARSSYNI FANNST SJÓNVARPIÐ VERA ORÐIÐ EITTHVAÐ BILAÐ

17.05 Leiðarljós 17.50 Táknmálsfréttir 18.00
Disneystundin 18.01 Líló og Stitch (42:65)
18.23 Sígildar teiknimyndir (4:42) 

SKJÁREINN

12.20 Neighbours 12.45 Í fínu formi 2005
13.00 Sjálfstætt fólk 13.30 Hver lífsins þraut
(4:8) (e) 14.00 Wife Swap (2:12) 14.50
Jamie Oliver (Oliver's Twist) (26:26) 15.15
Kevin Hill (3:22)16.00 Barnatími Stöðvar 2
18.05 Neighbours

SJÓNVARPIÐ

21.25

LITTLE BRITAIN

▼

Gaman

21.30

GRUMPY OLD WOMEN

▼

Nýtt

22.20

RESCUE ME

▼

Drama

22.50

SEX AND 
THE CITY

▼

Drama

17.00

SVÍÞJÓÐ – ÍSLAND

▼

Fótbolti

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

18.30 Fréttir Stöðvar 2 
19.00 Ísland í dag 
19.35 The Simpsons 9 
20.00 Strákarnir
20.30 What Not To Wear (2:5) (Druslur dress-

aðar upp) Raunveruleikaþáttur þar
sem fatasmekkur fólks fær á baukinn. 

21.30 Grumpy Old Women (1:4) (Fúlar á
móti) Það getur stundum verið erfitt
að vera kona, sérstaklega á miðjum
aldri. Í þessum breska myndaflokki
kynnumst við nokkrum konum sem
segja farir sínar ekki sléttar. 

22.00 1-800-Missing (15:18) (Mannshvörf)
Hörkuspennandi myndaflokkur. 

22.45 Strong Medicine (1:22) (Samkvæmt
læknisráði 4) Vönduð þáttaröð. 

23.30 Stelpurnar 23.55 Most Haunted (B.
börnum) 0.40 Mile High (Bönnuð börnum)
1.25 Abandon (B. börnum) 3.00 Fréttir og Ís-
land í dag 4.20 Ísland í bítið 6.20 Tónlistar-
myndbönd frá Popp TíVí 

23.00 Matisse og Picasso 0.00 Eldlínan
(12:13) 0.40 Kastljós 1.40 Dagskrárlok

18.30 Mikki mús (4:13)
18.54 Víkingalottó
19.00 Fréttir, íþróttir og veður 
19.35 Kastljós
20.35 Bráðavaktin (4:22) (ER, Ser. XI)Banda-

rísk þáttaröð sem gerist á bráðamót-
töku sjúkrahúss í stórborg.

21.25 Litla-Bretland (2:6) (Little Britain II)Ný
bresk gamanþáttaröð þar sem grínist-
arnir Matt Lucas og David Williams
bregða sér í ýmissa kvikinda líki og
kynna áhorfendum Bretland og furður
þess. Þættirnir hafa unnið til fjölda
verðlauna.

22.00 Tíufréttir
22.20 Handboltakvöld
22.35 Formúlukvöld 

23.10 Kvöldþátturinn 23.40 Laguna Beach
(2:11) 0.10 My Supersweet (1:6) 0.40 David
Letterman 1.25 Friends 3 (25:25) 1.50 Kvöld-
þátturinn

18.30 Fréttir Stöðvar 2 
19.00 Game TV Frábær þáttur fyrir

leikjafíklana!!
19.30 Game TV 
20.00 Friends 3 (25:25) 
20.30 Hogan knows best (2:7) (Nick's Girlfri-

end) .
21.00 So You Think You Can Dance (2:13)

Framleiðendur American Idol eru
komnir hér með splunkunýjan raun-
veruleikaþátt þar sem þeir leita að
besta dansara Banaríkjanna. 

22.20 Rescue Me (2:13) (Harmony) Frábær-
ir þættir um hóp slökkviliðsmanna í
New York borg þar sem alltaf eitthvað
er í gangi. Ef það eru ekki vandamál í
vinnunni þá er það einkalífiðs em er
að angra þá. 

23.20 Jay Leno 0.05 Judging Amy (e) 0.55
Cheers – 7. þáttaröð (e) 1.20 Þak yfir höfuðið
(e) 1.30 Óstöðvandi tónlist 

19.20 Þak yfir höfuðið (e) Umsjón hefur
Hlynur Sigurðsson.

19.30 Will & Grace (e) Bandarískir gaman-
þættir.

20.00 America's Next Top Model IV 
21.00 Sirrý Spjallþáttadrottningin Sigríður

Arnardóttir snýr aftur með þáttinn
sinn Fólk með Sirrý. 

22.00 Law & Order Law & Order er hugarfóstur
Dicks Wolf og ein langlífasta glæpaþátta-
röð sem sögur fara af. 

22.50 Sex and the City – 1. þáttaröð Carrie
Bradshaw skrifar dálk um kynlíf og
ástarsambönd fyrir lítið dagblað og á í
haltu-mér-slepptu-mér-sambandi við
dularfullan herramann sem kallaður
er hr. Big.

17.55 Cheers 18.20 Innlit / útlit (e) 

6.00 Juwanna Mann 8.00 Double Bill 10.00
Hvítir mávar 12.00 Big Fish 14.05 Juwanna
Mann 16.00 Double Bill 18.00 Hvítir mávar 
20.00 Big Fish Í þessari stórkostlegu mynd
segir frá ótrúlegu lífi Edward Bloom. Aðalhlut-
verk: Albert Finney, Ewan McGregor, Billy Cru-
dup. Leikstjóri: Tim Burton. 22.05 Everbody's
Doing It Stórskemmtileg gamanmynd með
dramatískum undirtóni. 0.00 Boat Trip (Bönn-
uð börnum) 2.00 Shanghai Knights (Bönnuð
börnum) 4.00 Everbody's Doing It 

OMEGA E! ENTERTAINMENT

12.00 E! News 12.30 Hollywood Nights Gone
Bad 13.00 The E! True Hollywood Story 14.00
101 Best Kept Hollywood Secrets 15.00 E!
Entertainment Specials 16.00 Style Star 16.30
Style Star 17.00 Fight For Fame 18.00 E! News
18.30 Hollywood Nights Gone Bad 19.00 E!
Entertainment Specials 20.00 101 Best Kept
Hollywood Secrets 21.00 Party @ the Palms
21.30 The Anna Nicole Show 22.00 Wild On
23.00 E! News 23.30 Hollywood Nights Gone
Bad 0.00 Party @ the Palms 0.30 The Anna
Nicole Show 1.00 E! Entertainment Specials 

AKSJÓN

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

7.00 Olíssport 7.30 Olíssport 8.00 Olíssport
8.30 Olíssport 

23.20 HM 2006 

19.30 HM 2006 (Írland – Sviss) Bein útsend-
ing frá leik Írlands og Sviss í 4. riðli
sem er sá mest spennandií und-
ankeppninni. Frakkar og Ísraelar berj-
ast líka um toppsætið og ljóst að fram
undan er mögnuð spenna. Fyrri leik
Íra og Svisslendinga lauk meðjafntefli,
1-1. Leikið er í Dyflinni.

21.10 HM 2006 (England – Pólland) Bein út-
sending frá leik Englands og Póllands
í 6. riðli. Englendingar unnu Pólverja í
fyrri leiknum á útivelli, 1-2, en þjóðirn-
ar hafa haft mikla yfirburði í riðlinum.
Reyndar þurftu ensku leikmennirnir
þá á sjálfsmarki að halda til að fagna
sigri. Leikið er í Manchester.

22.50 Olíssport Fjallað er um helstu íþrótta-
viðburði heima og erlendis. Það eru
starfsmenn íþróttadeildarinnar sem
skiptast á að standa vaktina . 

14.45 Olíssport 15.15 HM 2006     17.00
HM 2006 

▼

▼

STÖÐ 2 BÍÓ

Í hvaða kvikmynd hljómaði þessi setning:

ÚR BÍÓHEIMUM

Svar:
Dr.Evil úr kvikmyndinni Austin Powers
árið 1999

„The moon unit will be divided into two divisions:
Moon Unit Alpha and Moon Unit Zappa.“

▼

▼

Þegar kemur að fréttum og dægurmálaþáttum eru
sjónvarpsáhorfendur vanafastir. Þeir vilja að sama
fólkið geri sama hlutinn, ár eftir ár. Það tekur
alltaf smá tíma að venjast því þegar breytingar
eru gerðar og þær verða helst að vera mjög hæg-
fara. Menn stökkva ekki bara á milli starfa eins og
ekkert sé. Hvað þá á milli stöðva.
Sú hefur raunin hins vegar ekki verið að undan-
förnu. Ég vaknaði fyrst upp við þennan vonda
draum þegar Þorsteinn Joð var mættur í Ísland í
dag. Var hann ekki löngu hættur og farinn að snúa
sér að heimildarmyndagerð? Ég beið eftir Jóni Ár-
sæli en hann kom ekki. Hann stjórnar einhverjum
öðrum þætti á Stöð 2. Þetta varð enn ruglingslegra þegar stelp-
an úr Íslandi í bítið var komin við hlið Svanhildar Hólm sem
tók glöð við keflinu af eiginmanni sínum, Loga Bergmanni
Eiðssyni. Hann var allt í einu farinn að lesa fréttir á Stöð 2.
Mig svimaði og ég slökkti. Þetta hlyti að komast í lag næstu

daga. Einhverjir tæknilegir örðugleikar eins
og Bjarni Fel orðaði það í Seoul 1988. 
En þetta batnaði ekki heldur versnaði. Á
sunnudagskvöldið þegar ég horfði á fréttir
Ríkissjónvarpsins var Páll Magnússon allt í
einu orðinn þulur. Ég hugsaði með sjálfum mér
hvort einhver tímavél hefði ráðist á mig og
flutt mig 20 ár aftur í tímann. Það bætti síðan
ekki úr skák á mánudagskvöld þegar umrædd-
ur Páll kynnti til sögunnar Þórhall Gunnars-
son. Var hann ekki starfsmaður hins þáttarins
á Stöð 2. Til að bæta gráu ofan á svart var Jó-
hanna Vilhjálmsdóttir við hlið Sigmars Guð-

mundssonar. Var ég orðinn geðveikur eða var sjónvarpið komið
í einn hrærigraut? Ég slökkti og tók mér smá tíma til að hugsa
mig um. Þetta var eitthvað sem ég þyrfti að venjast og tæki
mig lengur en tvo daga til að jafna mig á. Kannski í næstu viku
mun ég treysta mér til að horfa á fréttir og dægurmálaþætti.

Dagskrá allan sólarhringinn.
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Hva›, hvar og hvenær?

20.00 Þrumuskot (e) 
21.00 Sunderland – West Ham frá 01.10 

23.00 Dagskrárlok

ENSKI BOLTINN

▼

KASTLJÓSIÐ Þegar Jóhanna Vil-
hjálmsdóttir var komin við hlið Sig-
mars Guðmundssonar var mér öll-
um lokið. Þetta var meira en vana-
fastur maður gat þolað.
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ERLENDAR STÖÐVAR

BYLGJAN FM 98,9

RÁS 1 FM 92,4/93,5 RÁS 2 FM 90,1/99,9

ÚTVARP SAGA FM 99,4 AÐRAR STÖÐVAR

12.20 Fréttir 12.45 Veður 12.57 Dánarfr. 13.00
Eitt–línan 14.03 Útvarpssagan 14.30 Hálftíminn
15.03 Dagamunur 16.00 Fréttir 16.10 Veður
16.13 Hlaupanótan 17.03 Víðsjá 18.00 Fréttir
18.25 Spegillinn 18.50 Dánarfr. 19.00 Vitinn
19.30 Laufskálinn 20.10 Sáðmenn söngvanna
21.00 Út um græna grundu 21.55 Orð kvöldsins
22.15 Bókaþátturinn 23.05 Fallegast á fóninn
0.10 Útvarpað á samtengdum rásum til morguns 

5.00 Reykjavík Síðdegis. 7.00 Ísland Í Bítið
9.00 Ívar Guðmundsson 

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

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

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

0.00 Fréttir 

FM 95,7 Effemm / Zúúber tónlistarstöðin

FM 102,2 Útvarp Latibær / Fjölskyldu útvarp

FM 102,9 Lindin / Kristilegt efni

FM 96,7 Létt / Tónlist og afþreying

FM 105,5 Útvarp Boðun / Kristilegt efni

FM 89,5 Kiss / Nýja bítið í bænum

FM 88,5 XA-Radíó / 12 spora efni

FM 91,9 XFM / Tónlist og afþreying

FM 104,5 Radíó Reykjavík / Tónlist og afþreying

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

TALSTÖÐIN FM 90,9

13.10 Hrafnaþing 14.03 Er það svo? 15.10 Síð-
degisþáttur Fréttastöðvarinnar 17.59 Á kassan-
um. Illugi Jökulsson. 18.30 Fréttir Stöðvar 2 

19.00 Ísland í dag 19.30 Morgunútvarpið e. 20.50
Allt og sumt 22.50 Á kassanum e. 23.20 Fréttir
Stöðvar 2 og Ísland í dag e. 

0.20 Hrafnaþing Ingva Hrafns e. 

7.10 Morgunútvarpið 9.10 Allt og sumt 12.25
Fréttaviðtalið. 

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

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

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

VIÐ MÆLUM MEÐ...
»

Sími 591 5250      info@basecamp.is

BaseCamp, auglýsir fyrir hönd Ríkisútvarpsins-Sjónvarps, eftir 

lagi til þátttöku í Söngvakeppni evrópskra sjónvarpsstöðva sem 

fram fer á Grikklandi í maí 2006. 

Lagið má ekki hafa verið flutt opinberlega og hámarkslengd þess 

skal vera 3 mínútur. Texti lagsins skal vera á íslensku vegna 

flutnings hér heima.

Höfundar skili lögum til BaseCamp, Vatnagörðum 4, 104 Reykjavík 

eigi síðar en 18. nóvember, merktum Söngvakeppnin 2006. Lögin 

skulu merkt dulnefni höfunda en rétt nöfn fylgi í lokuðu umslagi.

Frekari upplýsingar eru veittar hjá BaseCamp í síma 591 5250 eða í 

vefpósti info@basecamp.is.

 

2 0 0 6

Matisse / Picasso Sjónvarpið kl. 23.00

SKY NEWS
Fréttir allan sólarhringinn.

CNN INTERNATIONAL
Fréttir allan sólarhringinn.

FOX NEWS
Fréttir allan sólarhringinn.

EUROSPORT 
12.30 Snooker: Grand Prix Preston United Kingdom 16.30 Equestrianism:
Samsung Nations Cup Athens Greece 17.30 Equestrianism: World Cup
Helsinki Finland 18.30 Sailing: Orma Grand Prix de Lorient 19.00 Football:
World Cup Germany 21.00 Football: World Cup Germany 22.30 Snooker:
Grand Prix Preston United Kingdom

BBC PRIME
12.00 Two Thousand Acres of Sky 13.00 Teletubbies Everywhere 13.10 Little
Robots 13.20 Andy Pandy 13.25 William's Wish Wellingtons 13.30 Boogie
Beebies 13.45 Fimbles 14.05 Tikkabilla 14.35 The Stables 15.00 Location,
Location, Location 15.30 Ready Steady Cook 16.15 The Weakest Link 17.00
Doctors 17.30 EastEnders 18.00 Changing Rooms 18.30 Rick Stein's Food
Heroes 19.00 Fragments of Genius 19.50 Presumption: The Life of Jane Aust-
en 20.40 Escape the Elephants 21.10 State of Play 22.00 Red Cap 23.00 The
Private Life of a Masterpiece 0.00 Dance Masterclass 0.45 Personal Passions
1.00 Modcon 1.30 Framing and Forming 

NATIONAL GEOGRAPHIC 
12.00 Into the Lost World 13.00 When Expeditions Go Wrong: Rampaging
River 14.00 Megastructures: Sea Launch 15.00 Megastructures: Sears Tower
16.00 Seconds from Disaster: the Bali Bombing 17.00 Paranormal?: Ghosts
18.00 Into the Lost World *living Wild* 19.00 When Expeditions Go Wrong: Into
Galeras Volcano 20.00 Megastructures: Uss Virginia 21.00 Megastructures:
Tau Tona – City of Gold 22.00 Inside 9/11: Zero Hour 23.00 Megastructures:
Uss Virginia 0.00 Megastructures: Tau Tona – City of Gold

ANIMAL PLANET
12.00 Lyndal's Lifeline 13.00 Natural World 14.00 Animal Cops Houston 15.00
Pet Rescue 15.30 Wildlife SOS 16.00 Amazing Animal Videos 16.30 Big Cat
Diary17.00Lyndal's Lifeline 18.00Meerkat Manor 18.30Predator's Prey 19.00
Seven Deadly Strikes 20.00 Miami Animal Police 21.00 Meerkat Manor 21.30
Monkey Business 22.00Venom ER 23.00Pet Rescue 23.30Wildlife SOS 0.00
Seven Deadly Strikes 1.00 Meerkat Manor 1.30 Lyndal's Lifeline 

DISCOVERY 
12.00 Rex Hunt Fishing Adventures 12.30 Buena Vista Fishing Club 13.00
Super Structures 14.00 Extreme Machines 15.00 Scrapheap Challenge 16.00
A Bike is Born 16.30 A Bike is Born 17.00 American Chopper 18.00 Myt-
hbusters19.00Blueprint for Disaster 20.00The Greatest Ever 21.00Zero Hour
22.00 Mythbusters 23.00 Forensic Detectives 0.00 Hitler's Women

MTV
13.00 Pimp My Ride 13.30 Wishlist 14.00 TRL 15.00 Switched On 16.00 Just
See MTV 16.30 MTV:new 17.00 Hit List UK 18.00 MTV Making the Movie
18.30 Making the Video 19.00 Trippin' 19.30 The Osbournes 20.00 Top 10 at
Ten 21.00 MTV Mash 21.30 Andy Milonakis Show 22.00 The Lick 23.00 Just
See MTV

VH1
11.30 VH1 Hits 15.00 So 80s 16.00 VH1's Viewers Jukebox 17.00 Smells Like
the 90's 18.00 VH1 Classic 18.30 Then & Now 19.00 Fabulous Life Of... 19.30
MTV at the Movies 20.00 Pop Up Videos 20.30 Beavis & Butthead 21.00 VH1
Rocks 21.30 Flipside 22.00 Top 5 22.30 Fabulous Life Of... 23.00 VH1 Hits 

CLUB
12.10 Weddings 12.35 Awesome Interiors 13.00 Staying in Style 13.30 The
Review14.00Girls Behaving Badly 14.25The Villa 15.10The Roseanne Show
16.00 Yoga Zone 16.25 The Method 16.50 Retail Therapy 17.15 The Review
17.40 Girls Behaving Badly 18.05 Staying in Style 18.30 Paradise Seekers
19.00 Design Challenge 19.25 Single Girls 20.15 Sextacy 21.10 Women Talk
21.35 My Messy Bedroom 22.00 Cheaters 23.00 Entertaining With James
23.30 City Hospital 0.25 Awesome Interiors 0.50 Completely Hammered 1.15
Innertainment 1.45 The Review

CARTOON NETWORK
12.00 Dexter's Laboratory 12.30 Ed, Edd n Eddy 13.00 Codename: Kids Next
Door13.30 The Powerpuff Girls 14.00 Sabrina, The Animated Series 14.30 At-
omic Betty 15.00 Teenage Mutant Ninja Turtles 15.30 B-Daman 16.00
Codename: Kids Next Door 16.30 Foster's Home for Imaginary Friends 17.00
Duck Dodgers in the 24 1/2 Century 17.30 Charlie Brown Specials 18.00
What's New Scooby-Doo? 18.30 Tom and Jerry 19.00 The Flintstones 19.30
Looney Tunes 20.00 Dastardly & Muttley in Their Flying Machines 20.30 Scoo-
by-Doo 21.00 Tom and Jerry 22.00 Dexter's Laboratory 22.30 The Powerpuff
Girls 23.00 Johnny Bravo 23.30 Ed, Edd n Eddy 0.00 Skipper & Skeeto 1.00
Spaced Out 1.30 Spaced Out 

JETIX
12.20 Goosebumps 12.50 Black Hole High 13.15 Spiderman 13.40 Moville
Mysteries 14.05 Digimon II 14.30 Totally Spies 15.00 W.i.t.c.h 15.30 Sonic X 

MGM
12.25 Love 600 13.55 Killer Klowns From Outer Space 15.20 Woman's Tale,
A 17.00 Lilies OF The Field 18.35 Winnie 20.10 Swamp Thing 21.40 BY Duty
Bound 23.15 Semi Tough 1.00 Wisdom

TCM
19.00 They Were Expendable 21.15 Alfred the Great 23.15 The Man Who
Laughs 0.55 Rich, Young and Pretty 2.30 The Clock

HALLMARK
11.00 Mary, Mother Of Jesus 12.45 The Colt 14.15 Down in the Delta 16.00
Larry McMurtry's Dead Man's Walk 17.30 McLeod's Daughters V 18.30 Ear-
ly Edition Iv 19.15 Fighting For My Daughter 20.45 The Inspectors 2: A Shred
of Evidence 22.30Early Edition Iv 23.15Amnesia0.45Fighting For My Daught-
er

BBC FOOD
12.00 Kitchen Takeover 12.30 My Favourite Chef 13.00 My Favourite Chef
13.30 Sophie's Weekends 14.00 Delia's How to Cook 14.30 Kitchen Takeover
15.00Beauty and the Feast 15.30Masterchef Goes Large 16.00Chef at Large
16.30Danny By the Sea 17.00Chef at Home 17.30The Best 18.00Jamie Oli-
ver's Pukka Tukka 18.30Street Cafe 19.00Forever Summer With Nigella 19.30
Paradise Kitchen 20.00 Can't Cook Won't Cook 20.30 Galley Slaves 21.00
Delia's How to Cook 21.30 Masterchef Goes Large 

DR1
12.20 Radioskolen, 2 12.30 OPS 13.00 TV Avisen med vejret 13.20 Der-
hjemme 13.50 Nyheder på tegnsprog 14.00 Dawson's Creek 14.45 Det Vild-
este Westen 15.00 Braceface 15.20 Kurts klamme krop 15.25 Helt sikkert DR
15.35 GO! 16.00 SKRÅL 16.20 KatjaKaj og BenteBent 16.30 TV Avisen med
Sport og Vejret 16.55 Dagens Danmark 17.25 TV Avisen 17.30 OBS 17.35
Rabatten 18.05 F¢dt uden ansigt 19.00 TV Avisen 19.25 Profilen 19.50 Sport-
Nyt 20.00 Skorpionens forbandelse 21.40 Onsdags Lotto 21.45 Parat til at
dræbe 22.50 Det Vildeste Westen 

SV1
12.25 Bara få kan skoja så 14.00 Rapport 14.10 Gomorron Sverige 15.00
Sverige! 15.30 Krokodill 16.00 BoliBompa 16.01 Kött på benen 16.30 Hjärn-
kontoret 17.00 Barbacka 17.30 Rapport 18.00 Packat & klart 18.30 Mitt i nat-
uren 19.00 Klirr i bössan för Världens barn 19.05 Extras 19.35 The Contender
21.40 Rapport 21.50 Kulturnyheterna 22.00 Häktet 23.00 Sändning från
SVT24

Sérstakt samband

Matisse og Picasso höfðu áhrif hvor
á annan 

Sjónvarpið sýnir í kvöld heimildar-
mynd um myndlistarmennina
Henry Matisse og Pablo Picasso.
Fjallað er um samskipti þessara
tveggja risa myndlistarinnar á síð-
ustu öld og um rannsóknir list-
fræðinga sem sýna að nánari og
flóknari tengsl eru á milli verka
þeirra en áður var talið. Samband
listamannanna var náið og marg-
slungið, þeir voru harðir keppi-
nautar í fyrstu og höfðu ólíkt skap
en viðurkenndu seinna meir hvor
annan sem jafningja í listinni.








