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Hægt að teikna beint á skjáinn
Tablet PC fartölva er nýjung frá Hewlett-Packard sem hefur hlotið mjög góðar viðtökur.
Hákon Davíð Halldórsson í mark-
aðsdeild Opinna kerfa sér um kynn-
ingar á Tablet-tölvunum og á eina
slíka sjálfur.

,,Tablet fartölva er fartölva sem
nýtist þér í raun á alveg sama hátt
og aðrar fartölvur, hefur sömu
tengi, lyklaborð, mús og allt sem

maður getur
vænst af góðri
fartölvu. Nema
hvað að á Tablet
fartölvu eru aðrir
notkunarmögu-
leikar, sem felast
í því að hægt er
að leggja skjáinn
niður og skrifa á
hann með sér-
stökum penna
sem fylgir með
vélinni, og er þá
í raun eins og þú
sért með glósu-
bók,“ segir
Magnús en hann
er greinilega ást-
fanginn af vél-
inni og segir
hana auðvelda
mikið sín dag-
legu störf. 

Tablet PC hentar vel ef notand-
inn er mikið með skjásýningar eða
slíkt, til dæmis við kennslu, en með
Tablet fartölvu er hægt að halda á
og ganga um með vélina, skrifa inn
á skjáinn, leggja áherslu á hitt og
þetta með pennanum, flakka auð-
veldlega milli forrita og með þráð-
lausri tengingu við skjávarpa er
notandinn algerlega laus við allar
tengingar. Með vélinni fylgir raf-
hlaða með endingu í allt að 5 tíma
en með aukarafhlöðu er hæglega
hægt að fá 10 tíma endingu á raf-
hlöðu.

,,Þessi kostur nýtist vel ef maður
er í stöðugum samskiptum við fólk
utan vinnustaðar en í stað þess að
vera sífellt að skoða gögn og gera
athugasemdir undir eða til hliðar
við skjölin þá er hægt að skrifa þær
beint á skjölin og senda þau frá sér
á þann máta.“

Með vélinni er notuð sérstök
Tablet útfærsla af Windows XP og
því er mikill stuðningur við vélina
frá stýrikerfinu. Með pennanum
sem fylgir vélinni er hægt að notast
við öll algengustu vinnsluforritin
s.s. Office forritin og One Note, sem
er einnig með sérstakan stuðning
við vélina. 

Tablet PC vélin sem er til sölu
hjá Opnum kerfum er HP Compaq
tc4200, og kostar frá 249.900 kr.

Steve Jobs hjá Apple getur greinilega alltaf
komið manni á óvart með skemmtilegum
hugmyndum og dásamlegri hönnun. Í nýrri
línu frá Apple er nefnilega margt sem að-
dáendur Apple geta slefað yfir. Þar á með-
al eru nýir iPod spilarar og borðtölvur sem
og ný lína af PowerBook fartölvum.

Apple hefur kynnt nýja iPod Nano spil-
ara sem eru til í bæði 4GB og 2GB útfærsl-
um. Þessir spilarar eru mjög þunnir, nettir
og léttir og geta geymt og sýnt ljósmyndir.
Toppurinn í iPod útgáfu Apple þetta árið er
þó líklega nýr iPod, en núna fæst hann í 30
GB og 60 GB útfærslum. En hann spilar
ekki bara tónlist heldur er hægt að horfa á
kvikmyndir, tónleika, ljósmyndir eða hvað-
eina á skjánum. Skjárinn á nýjum ipod er
stærri en á þeim eldri, rafhlöðuending er

heilir 20 tímar og svo fæst hann líka í
svörtu.

Nýr iMac G5 er ný skemmtileg borð-
tölva sem hefur upp á miklu meira að bjóða
en flotta hönnun. Með henni fylgir fjar-
stýring ef notandinn vill hlusta á tónlist
eða spila kvikmyndir úr sófanum heima og
er þá einnig hægt að tengja vélina við
sjónvarp eða stofugræjurnar. Apple hefur
líka sett á markað nýja ofurtölvu eða
PowerMac með nýjum G5 örgjörva. Power-
book fartölvurnar nýju koma í nokkrum
mismunandi útfærslum, með 12, 15 eða 17
tommu skjá, en allar örþunnar og meistar-
ar í léttvigt.

Það eru ófáir sem fagna komu
nýjasta Football Manager leiksins
enda sumir sem bíða eftir honum
allt árið um kring. Í leiknum í ár
eru meira en 270.000 leikmenn,
þjálfarar og knattspyrnustjórar.
Menn geta nú valið um að stýra
meira en 5.000 liðum sem spila í
deildum 50 landa og hafa bæst
við þrjú lönd þar sem leikurinn
hefur fullt leyfi fyrir, en það eru

Suður-Kórea, Tyrkland og
Skotland. Í leiknum eru meira en
4.000 ljósmyndir af leikmönnum
og meira en 600 búningar sem
líta út eins og þeir gera í raun-
veruleikanum. Helstu nýjungarn-
ar eru betra þjálfunarkerfi, öflugri
fjölmiðlar, meiri valmöguleikar og
fínstilltari spilun. Svo er spurn-
ingin hvernig nýi Championship
Manager leikurinn verður?

Manager leikir 
hafa oft verið 

taldir mestu dellu
leikir sem komið 

hafa út.

Frábær tónlist
SSX ON TOUR

Hér er á ferðinni fjórði leikurinn í
þessari vinsælu snjóbretta- og
skíðaleikjaseríu. Meiri grafík
hefur verið bætt við í leiknum.
fjölda brauta, aukinn möguleiki
til að sérsmíða persónur, ný
monster-trick og fjölspilunar-
möguleikar. Sérstaklega hefur

verið lagt mikið í tónlistina og
hljóðið fyrir leikinn til þess að
auka upplifun þeirra sem spila
leikinn. Meðal frægra tónlistar-
manna sem eiga lög í leiknum
eru Bloc Party, Maximo Park,
Blackalicious, Death From Above
1979, The Faint og Jurassic 5. 

Margir möguleikar til að búa til sínar eigin persónur eru í nýja SSX On Tour.

Betra þjálfunarkerfi 
og öflugri fjölmiðlar
FOOTBALL MANAGER 2006

Nýir tölvuleikir:

Aðdáendur Apple
eru slefandi
Láttu þér ekki nægja að hlusta bara á tónlist í iPod spilaranum þín-
um, horfðu einnig á tónleika.

Steve Jobs heldur á nýjum iPod sem spilar vídeó.

Tablet PC hentar vel ef notandinn er mikið með skjásýningar eða slíkt, til dæmis við kennslu, segir Hákon Davíð Halldórsson.
FRÉTTABLAÐIÐ/HARI

Hægt er að snúa
skjánum og skrifa
beint á hann.

Nýr iMac sem er þynnri en fyrirrennari sinn.
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Xbox 360
Microsoft hefur orðið svolítið undir
í baráttunni við Sony á undanförn-
um árum eins og Nintendo. Þeir
hafa því lagt mikla vinnu og ekki
síst markaðssetningu í tölvuna.
Tölvan er af annarri kynslóð leikja-
tölva. Hún verður 3,2 GHz og mun
koma með 20 GB útskiptanlegum

hörðum disk auk þess að vera með
512 MB vinnsluminni. Tölvan verð-
ur byggð fullkomnu skjákorti og
fjölrása hljóðkerfi. USB-tengi verða
á tölvunni sem gefur möguleika á
tengingu við stafrænar myndavél-
ar. Hægt verður að tengja leikja-
tölvuna við aðrar venjulegar tölvur
auk þess sem hægt verður að tengj-

ast við netið þar sem
hægt verður að sækja
aukinn hugbúnað og
fleira. Tölvan mun
koma á almennan
markað mjög fljótlega.

PS3
Playstation-vélarnar
frá Sony hafa haft
gríðarlega yfirburði á
leikjatölvumarkaðnum
á undanförnum árum.
Engin leikjatölva hefur
selst eins vel og
Playstation 2 og yfir-
menn Sony vona að
nýja tölvan nái svipuðum árangri.
Sony-menn segjast hefa smíðað
fullkomnasta grafíkforrit sem
nokkurn tímann hefur komið á
markað. Tölvan verður með Blue-
tooth þannig að hægt verður að
nota allt 7 þráðlausar fjarstýringar
auk þess sem hægt verður að nota
Psp-handleikjatölvuna við nýju
Playstation-vélina. Hægt verður að
tengjast við netið og fara á videó-
spjallrásir. Hægt verður að tengja
ýmis minniskort við tölvuna og
einnig verður hægt að tengja harð-
an disk við tölvuna. Tölvan mun
styðja hið nýja form DVD diska,
svokallaðan Blue-Ray disk og að
sjalfsögðu mun tölvan geta spilað
allar eldri gerðir Playstation-leikja.
Búist er við því að tölvan komi á
markað næsta vor.

Nintendo Revolution
Nintendo hefur lifað á fornri frægð
á undanförnum árum. Gamecube
leikjatölvan hitti ekki eins vel í
mark og menn höfðu vonað en nú
ætla menn að snúa við þessari þró-
un. Það sem er byltingarkennt við
þessa vél er stýripinninn sem við

fyrstu skoðun lítur út eins og fjar-
stýring. Þessi stýripinni mun gefa
notendanum nýja vídd í þrívíddar
tölvuleikjum. Stýripinninn verður
byggður leysitækni þannig að tölv-
an nemur hreyfingar hans. Þannig
verður hægt að fara í veiðileik þar
sem þú þarft að kasta út sjálfur, þitt
hokkí þar sem þú þarft sjálfur að
hreyfa stýripinnann til að stjórna

vörn og sókn og fleira í þessum dúr.
Ekki verða allir leikir á þessu formi
því auk þeirra verður hægt að fara
í venjulega stýripinna leiki. Hægt
verður að tengjast við netið í gegn-
um tölvuna og þar verður hægt að
sækja klassíska Nintendo leiki. Ekki
er enn komin dagsetning á útgáfu
tölvunnar en það verður einhvern
tímann á næsta ári.

Ný kynslóð leikjatölva
Brátt mun nýtt leikjatölvustríð hefjast. Þá munu koma á markaðinn nýjar
leikjatölvur frá risunum þremur. Microsoft sendir frá sér Xbox 360, Sony
kemur með Playstation 3 og loks mun Nintendo færa okkur Nintendo
Revolution.

Hvað er UMD?
ENN EIN SKAMMSTÖFUNIN Í TÆKNIHEIMINUM.

UMD stendur fyrir Universal Media Disc. UMD hóf innreið sína með Play-
station Portable. En eins og allir glöggir tölvuunnendur vita er hægt að horfa
á kvikmyndir á PSP leikjatölvum. Margir í kvikmyndageiranum vestanhafs
voru efins um markaðinn fyrir kvikmyndaspilara í vasaformi, en annað kom
fljótlega í ljós, þar sem Sony og Disney seldu 100.000 eintök af tveim UMD
útgáfum á einungis tveim mánuðum. Nú er markaðurinn fyrir myndir af
þessu tagi orðinn mjög stór og líklegast verða gefnar út 250 myndir á UMD
formi fyrir árslok. En ekki er bara hægt að fá kvikmyndir heldur einnig tón-
leikaupptökur og sjónvarpsþætti. Svo virðist sem UMD-myndir hafi heldur
betur slegið í gegn, þó svo að verðið á myndunum sé frekar hátt og í raun
mun hærra en verð á DVD-myndum. Algengt verð fyrir UMD-mynd í Banda-
ríkjunum er ca. 20 dalir. 

Uppáhaldstækið hans Ragnars er
DVD-diskur með hörðum disk.
,,Hann tekur upp efni af sjónvarp-
inu. Ég horfi rosalega mikið á frétt-
ir, þannig að ég get tekið upp frétt-
ir og svona. Ég get reyndar tekið
upp hvað sem er. Diskurinn er
alltaf á upptöku og þegar ég er að
horfa á sjónvarpið og einhver
hringir eða truflar mig, þá ýti ég
bara á pásu. Síðan kem ég bara
aftur og held áfram þar sem frá var
horfið.“ Ragnar segir að þessi tækni
sé að ryðja sér til rúms bæði í Bret-
landi og Bandaríkjunum og eru
ýmsar sjónvarpsstöðvar byrjaðar
að senda út á þannig formi að hægt
sé að panta og taka upp þætti eftir
þörfum. ,,Þetta er líka mjög þægi-
legt fyrir mig sem á einn tveggja
ára strák sem þarf að sinna á
kvöldin. Því þegar hann er sofnað-
ur þá getur maður bara spólað til
baka í dagskránni og horft á það
sem manni lystir.“ segir Ragnar að
lokum um þetta undratæki.

Setur bara á pásu meðan 
hann talar í símann
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Ragnar Santos er annálaður tækjaáhugamaður og reynir iðulega að vera með puttann
á púlsinum í þeim málum.



www.fartolvur.is

HP Búðin Reykjavík sími: 568 5400
Offi ce1 Reykjavík sími: 550 4100
Offi ce1 Kópavogur sími: 550 4140
Offi ce1 Akureyri sími: 550 4150
Offi ce1 Egilsstaðir sími: 550 4160
Tölvuþjónustan Akranes sími: 575 9200

Opin kerfi ehf. er eini viðurkenndi innflutnings-, 
sölu-, og þjónustuaðili á tölvubúnaði frá HP á 
Íslandi og er í nánu samstarfi við sölu- og
þjónustuaðila um land allt. 
Verslaðu aðeins hjá viðurkenndum
HP söluaðila:

Samhæfni Reykjanesbær sími: 421 7755
Stefna Akureyri sími: 464 2288
Netheimar Ísafi rði sími: 456 5006
NetX Egilsstaðir sími: 471 2011
NetX Reyðarfi rði sími: 474 1511
TRS Selfoss sími: 480 3300

HP Compaq tc4200 Tablet fartölva
– fjölhæf og öfl ug fartölva sem aðlagar sig að þínu vinnuumhverfi 

Fjölhæf
Örugg
Meðfærileg
Áreiðanleg
Tengjanleg

Skrifaðu

• Intel Pentium M 750 1.86GHz örgjörvi
• 12.1” XGA skjár með víðu áhorfshorni og digitizer 
• 512MB minni (stækkanlegt í 2048MB) 
• 60GB útskiptanlegur harður diskur
• Windows XP Tablet PC Edition 2005 stýrikerfi 

3ja ára ábyrgð + engar áhyggjur
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minningunum

•  Upplausn: 5,1 MP
•  Í pixlum: 2608 x 1952
•  Útprentun, Kodak gæði: 50 x 75 cm
•  ISO stillingar: 50 - 800
•  Linsa: 12X (36-432 mm)
•  Optískur aðdráttur: 12X (36-432 mm)
•  Stafrænn aðdráttur: 3,3X
•  Ljósop: f/2,8-8 (wide), f/3,7-8 (tele)
•  Lokunarhraði: 1/2-1/1000 & 16-1/1000 sek
•  Fókus: Auto, multi-zone, center-spot og 25 punktar

             EasyShare P850

•  Stillingar á innb. flassi: auto, on, off og rauð augu
•  Stillingar við myndatöku: 24
•  Sjálfvirk myndataka: 2 eða 10 sek bið
•  Myndformat, þjöppun: JPEG/EXIF v 2,21 RAW, TIFF
•  Videogæði, lengd skv minniskorti: 
•  Quicktime JPEG/PCM
•  VGA 640x480 pixlar á 30 fps
•  QVGA 320x240 pixlar á 30 fps
•  Viewfinder: Já
•  Skjár: 2,5" / 6,4 cm

•  Festing fyrir þrífót: Já
•  Innra minni: 32 MB
•  Gerð minniskorts: SD/MMC
•  Rafhlöðugerð: Lithium-Ion hleðsl. 1800 mAh
•  Hleðslutæki fylgir: Já
•  Tengingar: USB 2,0 / Video (A/V)
•  Myndvinnsla í vél: Klipping, stækkun o.fl.
•  Stærð: (b)108 x (h)84 x (d)72 mm / Þyngd: 403g

 • Verð:  49.900 kr

Danirnir Peter Bang og
Svend Olufsen voru
danskir verkfræðingar
á fyrri hluta síðustu
aldar sem höfðu brenn-
andi áhuga á útvarpi.
Þeir þróuðu fyrsta út-
varpstæki sitt árið 1925
uppi á háalofti hjá
Olufsen-fjölskyldunni
og var fyrirtækið Bang
& Olufsen stofnað í
nóvember það sama ár.
Þeir félagar þóttu fara
óhefðbundnar leiðir í
framleiðslu sinni þar
sem þeir létu útlit hlut-
anna sig varða en al-
menna viðhorfið var að
öllu skipti að tækin
virkuðu en ekki hvern-
ig þau litu út. 
Bang & Olufsen hefur
alltaf verið þekkt fyrir
góða hönnun en það er
trú fyrirtækisins að
hönnun sé einskis nýt
nema að hún sameini
form og virkni og þess
vegna er allt sem Bang
& Olufsen framleiða
ekki bara einstaklega
fallegt heldur virkar
það vel og er einfalt í
notkun. Gífurlegar
rannsóknir liggja að
baki hverri vöru en há-
talarakerfið er til að
mynda prófað í sérstök-

um hljóðherbergjum í verksmiðju
Bang & Olufsen í Struer í Dan-
mörku, en þetta er ein háþróasta
verksmiðja heims auk þess sem hún
er öll umhverfisvæn og má meðal
annars geta þess að kindur eru not-
aðar til að bíta grasið í stað þess að
nota sláttuvélra sem menga um-
hverfið.
Vörur Bang & Olufsen eru svokall-
aðar lífsstílsvörur. Þær eru mark-
aðssettar fyrir menntað fólk í milli-
stétt og efri stétt sem hefur góða af-
komu, er menningarsinnað í áhuga-
málum, sjálfstætt og drífandi. Bang
& Olufsen segja gjarnan að
Mercedes Benz sé þeirra helsti
keppinautur, sem
segir nokkuð til
um hvernig við-
skiptavinum fyrir-
tækið sækist eftir.
Hönnun fyrirtæk-
isins höfðar bæði
til karla og
kvenna en hún er
blanda af nýjustu
tækni og einstakri
og nútímalegri
hönnun.

Sameining hátækni og fegurðar
Einstök hönnun Bang & Olufsen.

MP3-spilari frá Bang & Olufsen.

Hönnun Bang & Olufsen á sjónvarpstækjum er engu lík
og hægt að horfa á tækið án þess að kveikja á því.

Hljómflutningstækin
eru sérstaklega 

stílhrein.
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SongBook ferðaútvarpstækið er búið afar næmum FM/AM-móttakara.
Stöðvarnar má stilla handvirkt eða með 10 forrituðum eftirlætishnöpp-
um. SongBook-tækin geta einnig leitað eftir sendingum útvarps-
stöðva. Vekjaraklukka er í tækinu með tuttugu mínútna
lúrutakka. LCD-skjár sýnir stöðvaval ásamt klukku. Song-
Book er með tengi fyrir aukatæki, auk tengis fyrir heyrn-
artæki en hvort tveggja er með gúmmíhlífum. 

Ferðaútvarpið notar hefðbundnar AA alkaline
rafhlöður eða hleðslurafhlöður (NiMH/NiCad).
Hleðslutæki er innbyggt í útvarpið. Þá má
tengja útvarpið við straum með 12V
straumbreyti eða beint í 12V straum-
gjafa. SongBook-útvarpstækin fást í
sex litum. Þau eru nett og traust-
byggð og komast til dæmis
auðveldlega fyrir í skjala-
töskum. SongBook út-
varpstækin fást í Epal,
Kokku, Duka, CM-
búðinni og Mirale.

Aðgangur að tölvupósti
hvar og hvenær sem er
Mikill áhugi er á BlackBerry samskiptatækinu frá Vodafone hér á landi. Gísli Þorsteins-
son, upplýsingafulltrúi Og Vodafone, segir að fjölmörg fyrirtæki hafi nú þegar ákveðið
að velja BlackBerry enda tryggi það örugg GSM- og tölvupóstsamskipti. 

tækið mitt }

Ennþá að reyna að læra
almennilega á hana
Elva Dögg Melsteð blaðamaður segir nýju fínu tölvuna
hennar vera uppáhaldstækið sitt.

Elva Dögg, tölvan hennar og sonur hennar, Gylfi Þór Magnússon.
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR SIGURÐSSON

„BlackBerry er fremsta þráðlausa
samskiptatækið í dag en það gerir
notendum mögulegt að vera í stöð-
ugum tengslum við viðskiptavini,
samstarfsmenn eða vini um GSM
eða með tölvupósti,“ segir Gísli.
Hann segir að tækið hafi slegið í
gegn víða um heim enda sé það

einfalt í notkun og einstaklega vel
hannað fyrir tölvupóstsamskipti. 

Auk þess að vera farsími og tæki
til þess að sýsla með tölvupóst býr
yfir BlackBerry fjölmörgum viðbót-
areiginleikum. Tækið býr yfir vafra,
SMS/MMS, lista yfir tengiliði og
dagbók sem er samstillt tölvupósti í
tölvu notanda. „Hins vegar eru

fjölmargir notendur
sammála um að

einn megin-
kostur tækis-
ins sé hversu
mikinn tíma
það sparar
þeim í vinnu
því þeir geti

tekið á móti,
svarað og skoð-

að tölvupóst og
viðhengi óháð

stað og stund,“
segir Gísli.

Tvenns konar
lausnir fyrir Black-

Berry eru í boði. Ann-
ars vegar svokölluð

BlackBerry Enterprise
Solution og hins vegar

BlackBerry Internet
Service. „Og Vodafone

getur með BlackBerry Enterprise
Solution boðið viðskiptavinum sín-
um upp á aðgang að tölvupósti um
póstþjón sem er samtengdur póst-
þjóni fyrirtækja. Með þessum hætti
geta notendur meðal annars skoðað
viðhengi og samþætt þjónustu fyrir
síma, vafra, dagbók og aðrar upp-
lýsingar.“

Gísli segir að BlackBerry Enter-
prise Solution flétti hins vegar sam-
an Microsoft Exchange, IBM Lotus
Domino og Novell GroupWise og
vinnur með þeim kerfum fyrirtækja
sem fyrir eru. „Slík leið skapar ör-
uggan og þráðlausan aðgang að
tölvupósti og öðrum gögnum fyrir-
tækisins um einn snertiflöt.“

Elva segir að valið hafi staðið á milli tölvunnar og sjónvarpsins og varð
tölvan fyrir valinu. ,,Þetta er glæný fartölva með öllu saman. Hún samein-
ar margt sem mér finnst svo skemmtilegt. Ég get horft á sjónvarpið í henni,
ég get talað við vini mína í útlöndum, bloggað, lesið fréttir og bara allt.
Svo er hún með risa stórum skjá og gott að horfa á hana.“ Elva segist hafa
fengið hana fyrir um mánuði síðan og sé ekki einu sinni búin að læra al-
mennilega á hana. Hún segist nota hana mest heima en einnig í vinnunni.
,,Það er kveikt á henni mestallan daginn, en meðan maður sinnir börnun-
um þá fær hún smá pásu,“ segir Elva en vill samt ekki meina það að tölv-
an fái meiri tíma en börnin. ,,Hún er samt sem áður mjög vinsæl,“ segir
Elva að lokum.

Gísli Þorsteinsson upplýsingafulltrúi Og
Vodafone.

SongBook frá
Tivoli Audio
Tivoli Audio, framleiðendur hinna rómuðu Tivoli út-
varpstækja, hafa sett á markað stafrænt ferðaútvarps-
tæki með vekjaraklukku sem nefnist SongBook.

Blackberry-tækið hefur notið 
mikilla vinsælda.
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Framleiðendur vilja nýta sér vin-
sældir MP3-spilaranna frá Apple og
nú hafa verið hönnuð hljómtæki sem
beinlínis eru hönnuð og framleidd til
notkunar með iPod og kallast i-deck.
Hljómtækin er með stílhreina hönn-
un, auðveld í notkun og hafa góðan
hljómgrunn. Framleiðandi i-deck er
breski hátalaraframleiðandinn
Monitor Audio. i-deck samanstendur
af magnara, tveimur hátölurum og
fjarstýringu sem er lítið stærri en
greiðslukort. Framan á magnaranum
er sæti fyrir iPodinn með öllum

nauðsynlegum tengingum þannig að
einungis þarf að „setja í og spila“. i-
deck má einnig tengja við tölvu.

i-deck hleður einnig iPodinn
meðan hann er í spilun og hljómur-
inn er jafn góður óháð því hve hátt
er spilað. Hátalarana má staðsetja
eftir hentugleika og öllu er stjórnað
með fjarstýringunni.

Með i-deck verður iPod spilarinn
hluti af velhljómandi hljómtækjum
án nokkurra snúra eða annarra flók-
inna ráðstafana. i-deck hljómtækin
fást í Hljómsýn og Apple búðinni.

Vinsældir iPod hafa hrint af stað þróunarvinnu meðal
tækjaframleiðenda. i-deck frá Monitor Audio eru hljóm-
tæki sem eru sérstaklega hönnuð utan um iPod spilara. 

Hljómtæki hönnuð fyrir iPod spilarann

Tónlistarsími
með myndavél
SONY ERICSSON W800 WALK-
MAN

Einn fyrsti síminn sem er hannaður
sérstaklega með tónlistarspilun í
huga. Með símanum fylgir 512 MB
minniskort en hægt er að fá 1 GB
m i n n i s k o r t .
Hann er líka
með FM út-
varpi. Sérstak-
lega góð
myndavél er
innbyggð í
símann en hún
er 2 megapixel.
Þægilegt er að
tengja símann
við tölvuna í
gegnum USB
en auk þess
hefur hann
Bluetooth og
innrautt tengi.
Síminn styður
Java, GPRS og
MMS. End-
ingartími raf-
hlöðu símans í
tali er níu
klukkustundir.

Stór og þægi-
legur skjár
NOKIA 6630
Um er að ræða farsíma með 1,3
megapixla myndavél, Bluetooth, 64
MB minniskorti og möguleika til
þess að spila MP3. Þá er hægt að
spila vídeó í símanum. Nokia 6630
hentar vel til þess að spila mörkin
úr ensku úrvalsdeildinni og Meist-
aradeild Evrópu enda
síminn með mjög
góðum skjá. Hann
styður GPRS, Java og
MMS. Hann vegur um
123 grömm og raf-
hlöðu ending er 3-5
klukkustundir í tali.

Sérstak-
lega flott
hönnun
Motorola V3 RAZR

Einstaklega þunnur og flottur
sími. Lyklaborðið er gert úr
laserskornufjaðrastáli. Skjárinn
er mjög stór og gefur góðan
skarpleika. Innbyggð myndavél
er í símanum en hann hefur þó
aðeins 5 MB innraminni. Síminn
getur spilað bæði vídeó og MP3.
Bluetooth-tengi er á símanum
og líka USB-tengi. Síminn styð-
ur bæði GPRS og MMS. Raf-
hlaðan er sérstaklega endingar-
góð en hún getur enst allt að 7
klukkustundir í tali. Síminn
kemur í tveimur litum, gráum
og svörtum.



Skemmtilegur
kostur frá Kodak
KODAK KYNNIR NÝJA STAF-
RÆNA MYNDAVÉL
Nýjasta nýtt frá Kodak er EasyShare
P850 myndavélin. Þesssi 5,1 MP
stafræna myndavél er með hraðri
12X (36 mm – 432 mm) linsu, og
hefur mikla möguleika á stækkun
því að auk 12X aðdrátt í linsu er 3X
stafrænn aðdráttur. Linsan er með
hristivörn, bæði í myndatöku sem og
í upptöku hreyfimynda. Myndavélin
á ekki eftir að valda þeim von-
brigðum sem stunda mynd-
vinnslu, því hægt er að vinna
með myndirnar
að einhverju
leyti á
myndavél-
inni og get-
ur hún skil-
að myndum
á RAW formi
til þess að
a u ð v e l d a
myndvinnslu. Vélin býður upp á
fjölda möguleika sem henta bæði
vönum og óvönum ljósmyndurum,
17 tökustillingar sem og handstýrða
stillingu. Töff útlit, lítil þyngd og
smekkleg bygging gerir myndavélina
skemmtilegan kost. Þetta þykir flott
framtak hjá Kodak.

Nettur og
þægilegur
SAMSUNG SGH-D500
Einstaklega vel hannaður farsími
sem hefur slegið í gegn hér á landi.
Síminn er mjög léttur, einungis 99
grömm og hefur mjög flotta hönn-

un. Hann er með
öfluga myndavél,
1,3 megapixla,
sem þykir mjög
gott fyrir mynda-
vélasíma. Síminn
er með 96 MB
minni og mögu-
leika til þess að
spila vídeó og
MP3. Hann
styður GPRS,
Java og MMS
og hefur auk
þess bæði
B l u e t o o t h
tengi og inn-
rautt. Síminn
á að duga í
rúmar sex

klukkustundir í
tali.
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TAKTU FRÁ 7. NÓVEMBER. VERTU MEÐ Í SMÁRABÍÓI, KÓPAVOGI

Vertu með. Aðeins fyrir forritara og tæknimenn.
Skráðu þig strax á www.microsoft.is.

Skráningargjald, aðeins 3.500 kr.

Bestu forritararnir og bestu tæknimennirnir eru með allt undir kontról

Heimsfrumsýning SQL Server 2005
  Heimsfrumsýning Visual Studio 2005
Heimsfrumsýning BizTalk Server 2006

Keynote
 Smart Client Application Development and Deployment 
Design and Development Tools for Building Mission-Critical Applications
      Building Highly Available Systems with SQL Server 2005 
   Delivering Business Insight 
    Web Development 
Architecting Scalable, Flexible and Secure Database Systems with SQL Server 2005
    Steve Ballmer - Live from San Francisco 

Bestu forritararnir og bestu tæknimennirnir eru stöðugt 
á vaktinni. Þeir fylgjast 24/7 með öllum nýjungum. Þeir 
vita að atvinnulífið byggir afkomu sína á því að þú 
kunnir skil á þeirri tækni sem nauðsynleg er í sókn til 
hagræðingar, öryggis og framtíðar.
Vertu með. Komdu á stærstu tækninámstefnu ársins 
2005 hjá Microsoft. Skráðu þig á www.microsoft.is strax
í dag. Áríðandi fyrirlestrar.
Aðeins fyrir forritara og tæknimenn.
Sjáðu líka heimsfrumsýningu á SQL Server 2005,
Visual Studio 2005 og BizTalk Server 2006.
Vertu með allar nýjungarnar á hreinu.

Áríðandi fyrirlestrar - aðeins
    fyrir forritara og tæknimenn

    Kynntu þér nýjungar á stærstu
tækninámstefnu ársins 2005
      Steve Ballmer stjórnar beinni útsendingu til Smárabíós

• Kokteill í boði Visual Studio 2005 

• Spennandi bíómynd í lokin. Popp og kók.

  Forsýning í boði SQL Server 2005

• Vertu með - þú fræðist og nærist

• Óvænt gjöf frá Microsoft

Komdu á stærstu tækninámstefnu ársins 2005

       Skráðu þig strax á www.microsoft.is
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,,Uppáhaldstækið mitt er samloku-
grillið sem ég fékk í jólagjöf frá
Birni Ársæli bróður mínum og Mar-
gréti unnustu hans. Það er reyndar
eina heimilistækið mitt.“ Bolli seg-
ir að vinsælast hjá honum sé að
grilla í því samloku með skinku,
osti, mikið af tómatsósu og pitsu-
kryddi. ,,Þetta hefur verið uppi-

staðan í fæðuhring mínum síðast-
liðið ár eða síðan mér áskotnaðist
þetta tæki, alltaf jafn bragðmikið.
Þetta tekur bara eina til þrjár mín-
útur að grillast, svona 20 sekúnd-
ur í skekkjumörk. Svo er auðvelt
að þrífa tækið, það þrífur sig eig-
inlega sjálft,“ segir Bolli og hlær.
Bolli segist mæla með samloku-

grilli fyrir alla þá sem eru að hefja
heimilishald. Hann segist ekki
grilla neitt annað í tækinu en
stefnir á stórtækari grill í framtíð-
inni. ,,Draumurinn er náttúrulega
að fá George Foreman grillið, Lean
Mean Grilling Machine. Það er á
óskalistanum fyrir næstu jól,“
segir Bolli kátur í bragði.

George Foreman grillið er draumurinn
BOLLI THORODDSEN, FORMAÐUR HEIMDALLAR, STENDUR Í STÓRRÆÐUM ÞESSA DAGANA
VEGNA FRAMBOÐS SÍNS TIL BORGARSTJÓRNAR. HANN TÓK SÉR ÞÓ TÍMA TIL AÐ SEGJA OKKUR
FRÁ UPPÁHALDSHEIMILISTÆKINU SÍNU.

tækið mitt }
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Vökvakristals- og rafgasskjáir,
hvað er það eiginlega? 
Gífurleg aukning hefur orðið á sölu risavaxinna flatskjáa á undanförnum misserum.
Það er svo sem ekki skrítið, þeir eru örþunnir, taka lítið sem ekkert pláss og gefa yfir-
leitt mun betri myndgæði en gamla góða kassasjónvarpið.

Það sem fólk hefur hins vegar rek-
ið sig á þegar það hefur ætlað að fá
sér flatskjái er að þeir koma á
tveimur mismunandi formum, LVD
og Plasma. Hver er þá munurinn á
þessum tveimur gerðum flatskjáa?
Því er reyndar ekki auðsvarað, því
síður hvor gerðin sé betri. Eftir að
hafa talað við nokkra starfsmenn
verslana og reynda eigendur er ekki
hægt að fá haldbærur niðurstöður
um það hvor gerðin sé betri, þetta
veltur allt á upplifun hvers og eins.

Munurinn á LCD og plasma felst
í uppbyggingu þeirra. LCD skjár er
svipaður þeim og er í fartölvum.
Skjárinn er byggður upp á vökva-
kristöllum sem halda lausn vökva-
kennds kristals milli tveggja þunnra
laga af skautuðu gleri. LCD-skjáir
virka sem ein heild á meðan
Plasma-skjáir byggast upp á fjölda
smærri hólfa sem eru fyllt af gas-
blöndu. Þegar rafstraumi er hleypt í
gegnum hana fer í gang flókið
efnahvarf en við það byrjar þessi
efnablanda að geisla sýnilegu ljósi.
Plasma byggist því á mörgum
smærri einingum á meðan LCD
sjónvörp eru samhæfð heild. 

Fyrir ekki svo löngu síðan buðu
plasma-sjónvörpin upp á mun betri
myndgæði. LCD-sjónvörpin hafa
hins vegar verið að sækja mjög á og
gefa þau nú svipuð myndgæði og
plasma-sjónvörpin, í sumum tilfell-
um betri. Ástæðan fyrir að LCD-
sjónvörpin eru mun dýrari en
plasma er sú að þau kosta meira í

framleiðslu en aftur móti eru þau
endingarmeiri en plasma-sjónvörp-
in. Hér verður ekki gert upp á milli
LCD og plasma því eins og áður
segir fer það eftir upplifun hvers og
eins hvor skjárinn þeim finnst betri.
Því er best að skoða málin vel áður
en flatskjáir eru keyptir og reyna að
finna það út sjálfur hvort LCD eða
plasma verði fyrir valinu.

Háupplausnar-sjónvarp
Undanfarin ár hefur verið leiðinni á
markað svokallað hágæða sjónvarp
eða HDTV (High-Definition Tele-
vision). Slík sjónvörp sem styðja
HDTV eru nú þegar komin til lands-
ins en þau bjóða upp á byltingu í

myndgæðum. Myndgæðin eru slík
að þau eru margföld á við það sem
til dæmis gerist hjá DVD-diskum og
þau bjóða upp á fimm sinnum meiri
skerpu en hefðbundin sjónvörp.
Myndgæðin felast í mun betri upp-
lausn en áður hafa þekkst og hafa
sumir lýst því að gæðin séu svipuð
og á góðri ljósmynd. Enn hafa ís-
lenskar sjónvarpsstöðvar ekki byrj-
að að senda út sínar útsendingar á
þessu formi en brátt mun breyting
verða þar á. Þá munu aðeins sjón-
vörp sem styðja þetta HDTV-form
geta tekið við þeim sendingum en
auðvitað geta venjuleg sjónvörp
náð útsendingum, bara ekki í sömu
gæðunum.

Hraði og erill í nútíma viðskiptalífi
kallar sífellt á nýjungar í sam-
skipta- og tölvulausnum. Nokia

Business Center er ein slík nýjung.
Fljótlega mun Nokia bjóða við-
skiptavinum nýja lausn í tölvu-
póstsamskiptum. Þessi lausn er
sniðin að þörfum þeirra sem
treysta mikið á tölvupóst í sínum
samskiptum.

Hátækni ehf. er þjónustuaðili
fyrir Nokia á Íslandi, Magnús Viðar
Skúlason er þjónustu- og fræðslu-

fulltrúi þar. ,,Við bindum miklar
vonir við þessa þjónustulausn enda
kemur hún til með að bjóða upp á
þægilegar samskiptalausnir sem
við teljum einfaldari en margar
þær sem eru á markaðnum í dag,“
segir Magnús, en einn helsti kost-
urinn við þetta nýja kerfi er að ekki
er nauðsynlegt að sá sem fyrirtæk-
ið skiptir við í símþjónustu hafi
þessa þjónustuviðbót, heldur er
nóg að hún sé sett inn í tölvukerfi
viðkomandi fyrirtækis.

,,Þetta mun vera mikill kostur
fyrir alla þá sem þurfa að treysta
mikið á tölvupóstinn við sín störf,
en þessi lausn býður notendum
ódýra og örugga leið til þess að

vera ávallt með tölvupóstinn við
höndina, en um leið og tölvupóst-
urinn er aðgengilegur í tölvunni
verður hann aðgengilegur í síman-
um.“

Í tengslum við kynningu þjón-
ustunnar mun Nokia kynna þrjá
nýja síma í svokallaðri E-línu,
hannaða með þarfir viðskiptalífs-
ins í huga. Búnaðurinn kemur til
með að virka í þeim símum en
einnig í öðrum Nokia-símum sem
keyra á Symbian-stýrikerfi. Notkun
á núverandi tækjabúnaði er því
möguleiki, ef vilji er fyrir því að
nýta sér þjónustuna. Tæknin er í
þróun hjá Nokia og mun líklega
verða kynnt um miðjan nóvember. 

Nýjung í samskiptalausnum

,,Við bindum miklar vonir við þessa þjón-
ustulausn enda kemur hún til með að
bjóða upp á þægilegar samskiptalausnir
sem við teljum einfaldari en margar þær
sem eru á markaðnum í dag,“ segir
Magnús Viðar.    FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Eye Toy  hefur nú sent frá sér
nýjan „fitness“-leik fyrir
Playstation, þar sem fólk gerir
æfingar í gegnum myndavél og
sjónvarpið heima í stofu. Leik-
menn geta valið úr fjölda leikja
eða tekið þátt í æfingar-
prógrammi sem er sérsniðið að
þörfum hvers og eins. Leikmenn
geta valið milli tveggja einka-
þjálfara, sem hvor fyrir sig hefur
sína styrk- og persónuleika og
leiðbeina þeir leikmönnum í
gegnum þriggja mánaða æfinga-
prógramm. Æfingarnar í leiknum
eru hannaðar í samvinnu við Nike
„fitness“-sérfræðinga. Leikurinn
er hugsaður fyrir konur á aldrin-

um 18-25 ára, en þó er leikurinn
hannaður fyrir bæði kyn. Grafík-
in í leiknum er mjög skýr og nú-
tímaleg og færir nýja vídd í Eye
Toy leikina.

Hreyfðu þig heima í stofunni með
Eye Toy Kinetic.

Tónlistarspurningaleikur
BUZZ!: THE MUSIC QUIZ
Nú er kominn á markaðinn glæ-
nýr spurningaleikur, aðeins fyrir
Playstation 2 tölvur. Hann er
settur upp eins og hinn frægi
spurningaleikur Jeopardy og um
5.000 spurningar eru í leiknum
auk þess sem hægt er að bæta

við eigin spurningum. Með
leiknum fylgir sérstakur Buzz-
hnappur sem notaður er til að
ýta á þegar maður vill svara. Val
er um mismunandi spurninga-
keppnisform og mismunandi
keppendur. Sérstaklega hefur
verið gælt við tónlistarhlið leiks-
ins en lögin koma frá seinustu
sex áratugum. Spurningarnördar
landsins ættu því að gleðjast yfir
þessari viðbót við það sem oft
hefur verið kallað þjóðaríþrótt Ís-
lendinga. Einnig er stefnt að því
að gefa út Buzz spurningaleikinn
í öðrum útgáfum með bæði sér-
hæfðum og almennum spurn-
ingum.

Hægt er að velja á milli fjölda skraut-
legra þátttakenda í leiknum.

Æfingar í gegnum 
myndavél og sjónvarpið
EYETOY: KINETIC

Nýjir tölvuleikir:

Fjöldi tegunda og gerða má finna af bæði LCD og Plasma-skjám.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM GUNNARSSON

Nokia Business Center sér um að að þú fáir tölvupóstinn
þinn örugglega þegar þú ert á ferðinni. Þegar tölvu-
pósturinn er kominn í pósthólfið þitt, hvort sem það er í
vinnunni eða heima þá er honum einnig ýtt áfram í
símann þinn.
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Sparar heilar fimm
mínútur á morgnana
Söngfuglinn Guðrún Gunnarsdóttir hefur í nógu að
snúast þessa dagana enda ný plata á leiðinni. Hún var
hins vegar fljót að svara því hvert væri hennar uppá-
haldsheimilistæki.
,,Það er kaffivélin mín. Við fengum hana í brúðargjöf í sumar og hún
hefur verið rosalega mikið notuð síðan þá. Þetta er mjög fín kaffivél sem
gerir venjulegt kaffi, cappuccino og fleira. Ég hafði haft fordóma fyrir
svona kaffivélum í mörg ár en þetta er algjör lúxus enda voða góð og
fín kaffivél. Það er samt ekki nóg að hafa bara góða kaffivél, baunirnar
skipta rosalega miklu máli, þær eru lykilatriði.“ Guðrún segir að áður en
hún hafi fengið kaffivélina hafi hún notast við ítalska kaffikönnu sem
hún setti á helluna. Hún segir samt sem áður að kaffið sé ekkert endi-

lega betra í nýju
vélinni. ,,Þetta er
bara svo þægilegt.
Að geta vaknað á
morgnana og
þurfa bara að ýta
á einn takka spar-
ar manni alveg
heilar fimm mín-
útur og þær eru
mjög dýrmætar á
morgnana,“ segir
Guðrún að lokum.

Heildarlausn fyrir smærri fyrirtæki
Í mörg ár hafa smærri fyrirtæki kvartað yfir því að Microsoft sinni einungis hagsmun-
um stærri fyrirtækja. Microsoft hefur nú komið til móts við þessar gagnrýnisraddir og
hefur sett á markað heildarlausn fyrir lítil fyrirtæki.
Guðmundur Aðalsteinsson, starfs-
maður Microsoft á Íslandi, segir að
aðalástæðan fyrir komu þessa hug-
búnaðs sé sú að minni fyrirtæki
þurfi meira á því að halda en áður
að straumlínulaga rekstur sinn með
það að meginmarkmiði að hagræða
með lækkandi kostnaði og auknum
afköstum. Ástæðan er aukinn fjöldi
og vaxandi samkeppni meðal lítilla
og meðalstórra fyrirtækja. Staðan
er sú að nú verða fleiri smærri fyr-
irtæki annaðhvort undir í sam-
keppninni við keppninautana eða
að þau eru keypt af stærri sam-
keppnisaðilum sem geta náð betri
hagræðingu í krafti stærðar og
þekkingar.

Hugbúnaðurinn sem um ræður
er í raun og veru tveir aðskildir
hlutir. Annars vegar er það server
sem nefnist Microsoft Small
Business og hann vinnur síðan með
hugbúnað sem nefnist Microsoft
Office Small Business. ,,Hugbúnað-
urinn gerir þér kleift að starfa eins
og stórfyrirtæki. Það er að segja þú
ert að deila gögnum innan fyrir-
tækisins, samnýta dagatalið og
bókað fundi þannig. Þetta tengist
einnig svokallaðri SmartPhone
þjónustu þar sem þú færð allar
upplýsingar í gegnum síma. Þetta
er samþætting á öllum samskiptum
innan fyritækisins og við aðra sam-
starfsaðila. Þetta er heildarlausn
fyrir smærri fyritæki enda eru um
95% af öllum fyrirtækjum á land-
inu sem falla undir þann flokk. Ís-
lendingar er alltaf svo stórhuga og
þetta ætti að reynast mörgum

þeirra vel,“ segir Guðmundur. Hann
bætir því við að Microsoft hafi sett
á laggirnar sérstakt námskeið fyrir
fólk sem getur þá sérhæft sig í hug-

búnaðinum. Nokkrir slíkir séu hér á
landi og geta þeir þjónustað fyrir-
tæki sem noti slíkan búnað enn
frekar. - sha

Guðrún við 
kaffivélina góðu
áður en hún heldur 
í stúdíóið.

Margir kannast við að hafa látið
sig dreyma um að eiga sitt eigið
vélmenni. Nú getur þessi draumur
orðið að veruleika, eftir að Robo-
sapien kom á markaðinn. Robo-
sapien er leikfanga vélmenni sem
lítur út eins og Storm trooper úr
Star Wars á sterum, og minnir
jafnvel á vélmennið í myndbandi
Bjarkar við lagið All is Full of
Love. Það er hannað af eðlisfræð-
ingi sem er sérfræðingur í vél-
mennum og vann hjá NASA. 

Aðeins þarf að ýta á svarta
takkann á bakinu á vélmenninu

og þá lifnar það til lífsins með
geispa. Robosapien er stýrt með
fjarstýringu sem lítur út eins og
sjónvarpsfjarstýring. Hægt er að
láta vélmennið gera um áttatíu
ótrúlegar kúnstir, eins og að taka
karatespörk, ropa, dansa og hlusta
eftir óboðnum gestum; augun lýs-
ast upp og blikka rauðum lit þeg-
ar vélmennið tekur við nýrri skip-
un. Liðamótin eru afar sveigjanleg
og getur vélmennið hreyft sig
auðveldlega. Það er með inn-
byggðum skynjara, þannig að það
stoppar ef það gengur á vegg. Auk

þess sem hægt er að ýta á
stopp takkann

hvenær sem
er á fjarstýr-
ingunni, ef
maður fær
leið á lát-
u n u m .
Robosapien
fæst í leik-
fangaversl-
unum og er
ekki ólík-
legt að það
verði eitt af
v i n s æ l l i
jólagjöfun-
um í ár.

Robosapien kemur með fjarstýringu
sem lítur út eins og sjónvarpsfjar-
stýring.

Tekur karatespörk
og ropar
Vélmennið Robosapien er leikfang bæði fyrir börn og
fullorðna.
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Allar digital 
ljósmyndir á 
einum stað. 
Kortalesari fyrir 
stafrænar 
ljósmyndir

Hörfðu á eina 
sjónvarpsstöð á 
meðan þú tekur 
upp aðra

Skrifaðu 
uppáhalds 
sjónvarpsefnið 
þitt á DVD disk

Öll uppáhalds 
tónlistin þín á 
einum stað

Stafræn 
upptaka úr 
sjónvarpi

All að 240 
Klukkustundir af 
stafrænu efni.

Óteljandi 
tengi-möguleikar
USB2.0, Firewire,  
DVI, S-video og 
fleira

Þráðlaust internet 
samband

Dolby Digital 
5.1 High-
Definition hljóð

Háhraða DVD 
skrifari

Tveir sjónvarps 
inngangar 
upptaka+áhorf

Ein fjarstýring 
fyrir alla 
stafræna 
skemmtun

Hlustaðu á 
allar FM 
útvarpsstöðvar

MP3

MSN

Eitt tæki leysir öll önnur tæki í stofunni af hólmi



Intel Pentium 4 630 3.00GHz/2MB, 800MHz FSB 

1024MB 400MHz DDR2 vinnsluminni (2X512MB)

9-1 minniskortalesari (les algengustu minniskort)

160GB SATA harður diskur

16X DVD+RW Dual Layer geislaskrifari

Ethernet netkort 10/100

128MB ATI Radeon X600 SE skjákort

Innbyggt 5.1 hljóðkort

7 USB 2, tvö að framan

Íslenskt lyklaborð & Logitech ljósamús

17" E173FP TFT flatur skjár

Microsoft Works 7.0

Dell Media Experience 3.0

Microsoft Windows XP Home SP2

1 árs ábyrgð, 2ja ára neytendaábyrgð

Tilbo›sver› 139.900,-

Dell Dimension 5150c

Opi› 9-18 alla virka daga og 10-16 á laugardögum í verslun EJS, Grensásvegi 10

fia› er til lausn á öllu

www.ejs.is // Grensásvegi 10, Reykjavík / 563 3000 // Tryggvabraut 10, Akureyri / 463 3000 

Dell tölvur fást hjá EJS og eftirtöldum a›ilum:
TÖLVU- OG RAFEINDAfiJÓNUSTA SU‹URLANDS / Selfossi / 480 3300 • TÖLVUN / Vestmannaeyjum / 481 1122 • TÖLVUfiJÓNUSTAN Á AKRANESI / 575 9200 • 

TÖLVUSMI‹JAN / Neskaupsta› / 470 2230 / Egilsstö›um / 470 2220 • TÖLVUfiJÓNUSTA VESTURLANDS / Borgarnesi / 437 2260 • MAREIND / Grundarfir›i / 438 6611 • 

NETOS / Ísafir›i / 456 8440 • BVT / Vík / 487 1510 • R. SIGMUNDSSON / Reykjavík / 520 0000 • BÓKAVERSLUN fiÓRARINS STEFÁNSSONAR / Húsavík / 464 1234
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Nýja Dimension 5150c tölvan frá Dell er draumavélin fyrir 

hátækniheimilið. Hún er geysiöflug og búin miklu fleiru en 

brýnustu nauðsynjum: minniskortalesara fyrir myndavélina, 

risastórum diski fyrir myndir og tónlist, góðu skjákorti og 

tengiraufum út um allt. Og svo er hún bara svo falleg!

Afl og áreiðanleiki í fallegum umbúðum

Höldum jólin strax





Nissan Patrol diesel 2,8 turbo háþekja
árgerð 1994, ekinn 224 þús., þar af vél
30 þús., upptekin í Kistufelli, nýtt hedd,
nýlegar hjólalegur, bremsur o.fl. 38”
dekk, loftlæsingar framan og aftan, sk.
‘06, verð 1.080.000 100% lánað. S. 821
6292 & 540 5800.

Musso diesel árgerð ‘98, leðursæti,
sjálfskiptur, 33” breyting, ekinn 120
þús. km., (vél ekin 20 þús.) sk. ‘06,
100% lánað, verð 1.290.000. S. 821
6292 / 540 5800.

Bílamiðstöðin
Hyrjarhöfða 2, 112 Rvk.

Sími: 540 5800
www.bilasala.net

Hyundai Galloper TDI 08/1998, beinsk.,
ek. 118.000. Verð 780.000. 100% lán.

Nissan Terrano II TDI Luxury (33)
06/2000, ssk., ek. 127.000. Verð
1.950.000.

Hyundai Santa fe 2.7 04/2004, ssk., ek.
29.000, leður ofl. Verð 2.790.000.

Nissan Patrol TD 02/1998, beinsk., ek.
148.000. Verð 1.550.000.

Mazda 6 stw 05/2004, ssk., ek. 25.000.
Verð 2.100.000.

Renault Megane II 06/2004, beinsk.,
ek. 38.000. Verð 1.620.000. 100% lán.

Peugeot 206 1.6 04/2002, beinsk., ek.
45.000, topplúga, álf. ofl. Verð 970.000.

Nissan Terrano II TDI Luxury 06/2000,
ssk., ek. 186.000. Verð 1.690.000.

Hyundai Getz GLS 02/04, ssk., ek.
31.000. Verð 1.190.000. 100% lán.

Renault Megane Scenic 11/2004, ssk.,
ek. 7.000. Verð 2.130.000.

Bílasalan Bílás
Þjóðbraut 1, 300 Akranes

Sími: 431 2622
www.bilas

Toyota Rav 4 2.0. 4WD. 10/98, ekinn 93
þ. km. Ssk., sumar- og vetrardekk. Lítið
ekinn og góður bíll. Verð 1.100.000 kr.

Subaru Impreza GL 1.6. 06/98, ekinn
171 þ. km. Bsk., 2WD. Verð 350.000 kr.

Dodge Ram 2500 TDI. 2004, ekinn 60
þ. km. Ssk., disel, Webasto-hitari, pall-
lok, 35” heilsársdekk. Verð 3.950.000
kr.

Toyota Hilux D/C 2.4. 11/89, ekinn 182
þ. km. 38” breyttur, gormafjöðrun fram-
an og aftan, lengdur milli hjóla, bsk,
disel loftdæla, topplúga. Mikið breyttur
bíll. Verð 680.000 kr.

Nissan Patrol GR 2.8. 07/92, ekinn 214
þ. km. 38” breyttur, bsk., disel, talstöð,
kastarar. Verð 1.100.000 kr.

Toyota Land Crusier 90 LX. 06/03, ek-
inn 92 þ. km. Bsk., disel, CD-magasín,
hraðastillir. Verð 3.190.000 kr.

Toyota Land Crusier 90 LX. 06/04, ek-
inn 50 þ. km. Ssk., disel, dráttarkúla,
hraðastillir. Verð 3.880.000 kr.

BMW X5 3.0.4WD. 04/04, ekinn 19 þ.
km. Ssk., topplúga, hraðastillir, leður,
fjarlægðarskynjarar að framan, bakk-
skynjarar. Verð 5.590.000 kr.

Suzuki Grand Vitara. 08/05, ekinn 1 þ.
km. Bsk., disel, 35” breyttur, dráttarkúla,
húddhlíf. Litað gler. Verð 3.470.000 kr.

Toyota Corolla Verso 09/04, ekinn 15 þ.
km. MMT-skipting, 7 manna, filmur,
spólvörn, skriðvörn. Verð 2.150.000 kr.

Toyota Land Crusier 90 GX. 06/05, ek-
inn 13 þ. km. Ssk., disel, dráttarkúla,
hraðastillir, ofl ofl. Verð 4.650.000 kr.

Lexus RX 300 Luxury. 08/02, ekinn 50
þ. km. Ssk., topplúga, leður, spoiler, CD-
magasín. Verð 3.620.000 kr.

Nissan Patrol Elegance 3.0. 03/03, ek-
inn 59 þ. km. Ssk., disel, 35” breyttur,
filmur, kastarar, 7 manna. Verð
3.750.000 kr.

Honda CRV RVSI. 04/99, ekinn 90 þ.
km., sjsk., dráttarkúla, upphækkaður,
spoiler. Verð 1.390.000 kr.

Honda Civic H/B 1.5 LSI. 08/98, ekinn
146 þ. km., bsk., topplúga, sumar- og
vetrardekk, spoiler. Verð 590.000 kr.

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1, 600 Akureyri

Sími: 460 4300
Opið virka daga 9-18, 

laugardaga 13-16.

VW Transporter D/C TDI beinsk., 1999
ek. 137 þ km. Verð 650.000.

VW Transporter 1.9 TDI beinsk., 2003
ek. 65 þ. km. Verð 1.450.000.

Ford F-250 diesel beinsk., árg. 1987,
verð 370.000.

VW Transporter D/CTDI beinsk., árg.
1999, ek. 130 þ. km. Verð 650.000.

VW Transporter TDI beinsk., árg. 1997,
ek. 210 þ. km. Verð 2.900.000.

VW Transporter D/C TDI beinsk., 1994
ek. 164 þ. km. Verð 250 þ.

Vw Transporter p/up beinsk., 1999, ek.
90 þ. km. Verð 500.000.

VW Transporter 1.9 TDI beinsk., 2003,
ek., 62 þ. km. Verð 1.790.000.

Hekla Söluumboð
Sími: 420 5000

2005 Renault Grand Scenic II 2,0 L Privi-
lege Luxe týpa. 7 manna, sjálfskiptur, leð-
ur og áklæði í bland, 8 líknarbelgir, drátt-
arkrókur, lykillaus ræsing, álfelgur, regn-
skynjari, sjálfvirk loftkæling, ofl.ofl. Til sýn-
is á staðnum. Tilboðsverð 2.390 þús.

Sparibíll ehf
Skúlagötu 17, 101 Reykjavík

Sími: 577 3344
www.sparibill.is

Nissan Terrano. 3.0L. V6. 4x4 árg.
04/1995., ek. 83þús. km., ssk., topp-
lúga, 31” dekk, hiti í sætum ofl. Verð.
690þús. Tilboð. 550þús. 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

BMW 323ia árg. ‘98, ek. 93.000 km.
Leður, sjálfskipting, álfelgur. Sjón er
sögu ríkari. Tilboð óskast. Jörgen s. 863
3228.

Fyrstur kemur Fyrstur fær. Nokkrir
splúnkunýjir Jeep Grand Cherokee
2005 á útsöluverði. Nýr frá verksmiðju
V6 frá kr. 3.299.000, V8 Limited frá kr.
3.899.000 og V8 HEMI Limited frá kr.
4.190.000. Eigum einnig nokkra lítið
ekna 2005 bíla með nýja laginu frá kr.
2.650.000. Valinn Jeppi ársins 2005 af
bílablöðum í USA. Allt að 5 ára ábyrgð
og bílalán fæst á alla bíla frá Is-
landus.com. Nýjir og nýlegir bílar langt
undir markaðsverði. Sími 552 2000.

Einn með öllu!
Audi A8 V8 4,2 quattro ‘96. 300 hö.
Ásett verð 2.390 þús. Áhv. 1.350 þús.
Skoða öll skipti (t.d. krossara eða
vélsleða) S. 862 2505.

Porsche Cayenne 2004, ekinn 18 þús.
km. Grátt leður, sóllúga, 18” Turbo felg-
ur ofl. ofl. Tilboð 5.990 þ. Sveinn 856
7334. Stórglæsilegt eintak.

Til sölu glæsileg Toyota Carina E GLI,
árg. ‘93, ekinn aðeins 153.000 km, ný-
skoðaður, ABS, góð dekk, verð 370.000.
Uppl. í síma 663 5456.

Tilboð óskast í Cadillac sedan de ville
hvítum með rauðu leðri og einnig
steypudæla sem nær allt að 26 metr-
um. Upplýsingar í síma 899 9670.

Audi A4 1.8 T 2001. Ekinn 95 þ. 17”
álfelgur, filmur, leðurákl. o.fl. Góður bíll.
Tilboð. S. 867 9972.

Skoda Octavía 4x4 2,0 árg. 08/2001,
ekinn 66 þús. km, álf., dráttarkr., mjög
gott eintak. Verðh. 1.190 þús. Uppl. í s.
694 3308.

Til sölu grár Toyota Yaris árg. ‘99. Ekinn
102.000 km. Verð 480.000. Sími 864
0212.

Til sölu 2 góðir!
Subaru Impreza ‘93, ek. 236 þ. Sk. ‘06,
ssk. Sídrif, krókur. Selst á 150 þ. Passat
‘97, 1,6 beinsk., ek. 133 þ. Sk. ‘06. Áhv.
380 þ. 13 á mán. Selst á 590 þ. Uppl. í
s. 843 9898.

Toyota Avensis ‘99, v. 460 þ. Nissan Pri-
mera Station diesel ‘93, v. 200 þ. Uppl.
í s. 693 2991.

Ford Mondeo 7/’94, 2000 vél, ssk., sk.
út ‘06, sumard. á 15” álf., vetrard. á felg-
um fylgja. Nýtt púst o.fl. Ásett verð 250
þ. S. 862 2505.

Audi 100CC ‘84 til sölu, þarfnast smá
viðgerðar. Uppl. í s. 696 7097.

Renault Clio ‘92, sk. til okt. ‘06. Ný kúp-
ling og hjólalegur, vetrardekk á felgum
fylgja. Uppl. í s. 856 3441.

VW Golf ‘94 1800GL. Ekinn 166 þ.
Þarfnast smá lagfæringa. Verð 160 þ. S.
695 7388.

Til sölu Suzuki Swift árg. ‘91, þarfnast
smá viðgerðar púst og smá rið. Verð
60.000 þús. Uppl. í s. 822 6301.

Stórútsala!! Opel Astra ‘98 St. 1 eig.
reykl. Gott viðhald. S.+v. dekk., álf. V.
195 þ. Sunny ‘93 ssk. Toppeint. V. 105
þ. S. 844 6609.

Pajero diesel ‘89. Góður vinnubíll. Uppl.
í s. 861 6618.

0-250 þús.

Bílar til sölu

[ ALLAR SMÁAUGLÝSINGAR VIKUNNAR Á visir.is ]

SMÁAUGLÝSINGASÍMINN 
ER OPINN ALLA DAGA 
KL. 8–22

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

TIL BIRTINGAR NÆSTA
DAG ÞARF AÐ PANTA
FYRIR KL. 14.30

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



Ford Fiesta árg ‘97. 5 dyra. sk.’06. Vetrar-
dekk. Ásett verð 270 þús. Tilboð 150 þ.
S. 691 9374.

Til sölu renault Laguna ‘96, 2000
sjálfsk. Sk. í gær ‘06, ek. 134 þús. Uppl.
í s. 695 3629.

Renault Clio ‘99, ek. 119 þ. km. Skoðun
f. 2006. Í toppstandi. V. 450 þ. S. 664
1087.

Volvo 460 ‘97 2,0 L. Ssk. Ekinn 138 þús.
Skoðaður ‘06. Verð 290 þús. Sími 868
8565.

Nissan Almera árg. ‘96, 2ja dyra, sk. ‘06.
Vel með farinn. Verð 290 þús. S. 661
1372.

Chevy aðdáendur
Vantar nýjan eiganda af mér Caprice
classic ‘89, í toppstandi. Uppl. í s. 845
8322.

Til sölu Kia Shuma árg. ‘99, ek. 127.500
km, sk. ‘06, sér á lakki, 2 umgangar
álfelgur, sumar og vetradekk, flottar
græjur. Verð 350 þús. Uppl. í s. 659
1854 e.kl.20.

Til sölu Toyota Avensis árg. ‘99, 1,6
beinsk., ek. 100 þús., sumar/vetradekk.
Bíllinn er í fínu standi en hann þarfnast
smá lagf. V. 520 þús. S. 692 4669.

Til sölu Megane Scenic árg. ‘98, 1.6 L,
ek. 85 þús., 5 gíra, sk. ‘06. Verð 630
þús. Skipti ódýrari. S. 868 8565.

Toyota Yaris ‘02, ek. 76 þ., sk. ‘07, 1000,
5 gíra, naglad., CD, v. 790 þ. Tilboð 690
þ. stgr. S. 661 8197.

Subaru Legacy Sedan ek. 199 þús. Góð
nagladekk og sumardekk. Verð 600
þús. Gott viðhald, 2 eigendur. Uppl. í s.
898 9846, Ragnar.

Til sölu Subaru Legacy ‘02, ekinn 34
þús., sjálfsk. Verð 1,7 m. Uppl. í síma
898 5709.

Lexus IS 200 ‘02, lán 1.660 þús. Verð
1.990 þús. Skoða skipti á ódýrari. S.
863 7779.

Toyota Previa
Dökkblá sans árg. 2002, ek. 50 þús. km.
Beinsk. 7 manna, dráttarkúla. Óaðfinn-
anleg Toyota. Verð 1.820 þús. Uppl. í s.
892 5299.

Einn með öllu til sölu Audi Qvattro A6
2,8 árg. 2001, góður straðgreiðsluaf-
sláttur. Nánari upplýsingar í síma 863
0403.

Óska eftir bíl á 10-30 þús. Uppl. í síma
847 0408.

0-150 þ. staðgreitt, helst ekki eldri en
‘95, má þarfnast lagf, eða skoðunar. S.
659 9696.

Ford 150 Lariat 5,4 árg. 2005, ek. 18
þús. Klæddur pallur með loki. Verð
3.850 þús skipti á ódýrari. Uppl. í s. 822
0255.

Sýningarbíll kominn til landsins! Árgerð
2006, nýr 7 manna Jeep Commandor.
Algerlega ný hönnun og ótrúlega hag-
stætt verð! Nánari upplýsingar á
www.islandus.com 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

Lítið notaðir 2005 Jeep Grand Cher-
okee með nýja laginu. Frá aðeins kr.
2.599.000. Nýja eða nýlega Ford og
Jeep jeppa færðu ódýrara hjá Is-
landus.com. Bílar langt undir markaðs-
verði, öflug þjónusta, allt að 5 ára
ábyrgð og bílalán. Ef draumabíllinn
þinn er ekki til á vefnum okkar í dag,
finnum við hann fljótt með alþjóðlegri
bílaleit. Gerðu kjarakaup í Bílabúð eða
reyfarakaup á BílaUppboði Is-
landus.com. Sími þjónustuvers 552
2000 og netspjall við sölumenn er á
www.islandus.com

Toyota Land Cruiser 80 VX árg. ‘95 ek-
inn 280 þ. mikið endurnýjaður sjálfsk.,
leður, lúga, spil, splitti aftan og framan.
Tjónlaus. Verð 2.3 m.kr. Sími 661 2505.

Til sölu Toyota LandCruiser VX 100
bensín, árg. ‘98, ek. 230 þús., leður,
topplúga, 7 manna, rafmagn í öllu.
Góður bíll á góðu verði. S. 897 7007.

Hilux árg. ‘90 breyttur 38”, diesel, ek.
204 þús. Í toppstandi. Verð 700 þús.
stgr. S. 849 3185.

Ekinn aðeins 7 þús. km
Til sölu Ford Excursion Limited árg.
2003, 6 l. túrbó dísel, ekinn aðeins 7
þús. km, 35” breyting, grind að framan,
dráttarkrókur, leðurinnrétting, 4 Captain
stólar, 7 manna. Einn með öllu. Gott
bílalán getur fylgt. Uppl. í s. 896 0015.
Til sýnis á Bílasölu Íslands s. 510 4900.

MMC Pajero 2,8 Diesel árg. ‘97 ek. 137
þús., 7 manna, ný dekk. Í topp standi.
Hagstætt verð 1050 þús. Uppl. í s. 693
0397 & 565 7814.

Toyota 4Runner árg. ‘91, 35” breyttur er
á 33”, V6 bensín. Uppl. í s. 868 9098.

Suzuki Grand Vitara árg. 2000, ekinn 83
þús. Sumar og vetrardekk, CD. Ásett
verð 1300 þús. Ath. skipti á ódýrari. S.
856 5890.

Til sölu Nissan D/C, ek. 146 þ. Toppl,
CD ofl. V. 1.120 þ. Bíla-og vélasala Borg-
arnesi. S. 437 1200 & 896 5001.

Toyota Landcr. ‘97, ek. 200 þ. 36”
naglad., 7 manna, snyrtil. V. 1.990 þ.
Bíla-og vélasala Borgarnesi. S. 437
1200 & 894 8620.

Toyota Landcr.’97 ek. 260 þ. Óbreyttur,
ný tímareim, 7 manna, snyrtil. V. 1.690
þ. Bíla-og vélasala Borgarnesi. S. 437
1200 & 894 8620.

Toyota Land. VX90 33”, ‘97, ek. 285 þ.,
disel. Topp bíll. Ath. skipti á ód. S. 861
8050.

Til sölu Nissan Patrol Elegance 4/2003,
ek. 72 þús. 33”, ssk., vel búinn bíll. Verð
3.850 þús. Uppl. í s. 898 2720.

Grand Cherokee ‘96, ástand gott. Verð
870 þús. Skoða skipti. Uppl. í s. 899 5801.

Opel GT ‘69, einn sá flottasti, endurnýj-
aður frá grunni, tjúnaður - keppn-
iskram, sjaldséður bíll. Vantar lokafrá-
gang. Tilboð óskast. Upplýsingar í s.
898 2720.

2006 Ford F150 Lariat kominn og fæst
hjá Islandus.com undir markaðsverði!
Einnig Toyota Hilux Diesel pallbílar á til-
boðsverði. Hægt að velja um fjölda lita
og aukabúnað. Við útvegum allar gerð-
ir pallbíla t.d. Ford Explorer SportTrack,
F150 RegularCab,Supercab og
CrewCab. Nánari upplýsingar í síma
552 2000 og á www.islandus.com

GMC Sierra 2500 Duramax TD árg. ‘02,
ek. 64 þús. km, ABS hemlar, armpúði,
auka tankur, brettakantar, dráttarkúla,
driflæsingar, fjarstýrðar samlæsingar,
geislaspilari, GPS staðsetningartæki,
handfrjáls búnaður, hiti í sætum, hraða-
stillir, höfuðpúðar aftan, Intercooler,
kastaragrind, kastarar, leðuráklæði, litað
gler, líknarbelgir, loftdæla, loftkæling,
plasthús, rafdrifin sæti, rafdrifnar rúður,
rafdrifnir speglar, reyklaust ökutæki, sam-
læsingar, segulband, símalögn, stigbretti,
talstöð, upphækkaður, útvarp, veltistýri,
vökvastýri, þakbogar, breyttur fyrir “44, 2x
loftdælur, loftlæstur framan og aftan, fjar-
stýrður kastari, spilbiti framan aftan og
framan með rafmagnstengjum, loft úrtak
framan og aftan, mótorhitari, aukatankur.
Uppl. í s. 896 0015.

Chevey Exress, 9 manna, V8, Hvítur. Ek.
55 þús., mílur. Tilboð óskast. Uppl. í s.
660 7750.

VW Caravella ‘97 4x4. Þarfnast lagf. Vél
fylgir. Verð 200 þús. Einnig ‘99 árg. dísel
4x4. Verð 400 þús. Uppl. í s. 894 3765.

Til sölu Pesci 205 ‘96, m/fjarstýringu, 5
í glussa, 13,5m. V. 1200+vsk. Bíla-og
vélasala Borgarnesi. S. 437 1200 & 894
8620.

Til sölu vörubíll með krana MAN 41-463
8x6 1999 árgerð, ekinn 140 þús., með
Pesci 50 tm krana, nær í 17 metra með
2.2 tonn (+2 handútdregin í 21m) með
vírspil og slöngusett fyrir krabba, bíll
með upphituðum sturtupalli og dráttar-
stól. Ásett v. 10 millj. Uppl. í síma 866
3322, Kiddi Þór.

Honda Spirit 1100 árg. 2002, cobrakút-
ar, nýtt afturdekk, mikið auka. Verð 950
þús. Upplýsingar í síma 894 5985.

Mótorhjól

Vörubílar

SendibílarPallbílar

Fornbílar

Jeppar

Bílar óskast

2 milljónir +

1-2 milljónir

500-999 þús.

250-499 þús.
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Sími 588 0700 • www.bilabankinn.is

Toyota Avensis 2.0 Sol. 5 Gíra, 5 Dyra.
4/2001, ek. 58 þús., km. Gullfallegur

bíll. Verð 1.390 þús.

Opel Vectra 1.6 1997, ek. 110 þús., km.
Verð 690 þús. Tilboð 530 Þús. B.lán

500 þús.

M.Benz 300 GE Dísel. Ssk., 1997, ek.
179 þús., km. Einn með öllu. 

Verð 3,900 þús.

Renault Clio RT 1400. 3 Dyra. 3/2000,
ek. 72 þús., km. Verð 630 þús. Tilboð

520 þús. 100 % lán.

Kia Sorento 3.5 Bensín V-6 2003, 
ek. 37 þús., km. Verð 2690 þús. 

Toyota Landcruiser 120 Bensín, ek. 37
þús., km. 5/2004. Verð 4.250 þús.

Höfum nokkra Yaris 2004, 3 og 5 Dyra.
Græna, Silfur og Hvíta

Verð frá 1.050-1.090 þús.

Dahatsu Feroza 1992, ek. 128 þús., km.
Skoðaður '06. Verð 195 þús.

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

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

Bílakjarninn • Breiðhöfða

VW Golf 1400 Comfortline 5/2000 ek.
67 þús., km. 5 dyra. 5 Gíra. 

Verð 890 þús.

Landrover Discovery 2.5 TDI 1997, ek.
160 þús., ssk. Verð 1190 þús. 

BÍLAR TIL SÖLU

VESPUR TIL SÖLU
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Til sölu Yamaha Dragstar 1100 ‘05, ekið
1100 km. Söluverð 950 þús. Uppl. í s.
695 3629.

Honda CRF80F árg. ‘05, Honda
CRF100F árg. ‘05, Honda CRF250X árg.
‘05. Nánast ónotuð hjól. Uppl. í s. 898
2720.

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

Tek tjaldvagna í geymslu á Suðurlandi
um 30 km frá Reykjavík. Uppl. í s. 894
3031.

Nokkrir af flottustu sportbátum lands-
ins verða í Smáralind um helgina. Verið
velkomin. www.vatnasport.is Sími 822
4060.

5 stk. Orginal 16” felgur með sæmileg-
um nagladekkjum undir Land Rover
Discovery II, seljast ódýrt. 35 þús. S.
896 8775.

Til sölu 1 árs nagladekk á felgum af
Opel Safira 185/65/15. Uppl. í s. 846
0347.

Til sölu felgur ásamt vetrardekkjum
(195/65R15) undan Passat. Nánast
ónotuð. V. 25 þ. S. 892 1224 & 554
0062.

Peugeot-Citroen.
Peugeot, Citroen. Er eingöngu að rífa
Peugeot og Citroen. Franskir bílapartar
ehf. S. 587 8200 & 694 9117.

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

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

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

Aðalpartasalan s. 565 9700
Kaplahrauni 11 HF. Eigum varahluti í
Hyundai, Peugeot, Mazda, MMC, Opel og
fl. Kaupum bíla til niðurrifs.

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

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

Partar Kaplahrauni 11, s. 565 3323. Vara-
hlutir í bíla þ.á.m. Ford, Opel, Suzuki,
Mazda, VW, Daewoo. Kaupum bíla til nið-
urrifs.

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

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

Hedd 557 7551
Bílapartasala sem sérhæfir sig í Musso,
Bens, VW, Skoda, Audi og fl. Opið mán.-
föst. 9-18. Skemmuvegur 16. S 557 7551.

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

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

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

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

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

Mjög góður með blúndu og breiðum
hlýrum BCD skálum kr. 1.995,- og bux-
ur í stíl kr. 995,-Misty, Laugavegi 178,
105 Reykjavík sími 551 3366. Mælum
og veitum faglega ráðgjöf.

Fatalager
Fatalager og gínur til sölu. Uppl. í s. 896
2896.

Til sölu vandað vínrautt leðursófasett.
Selst á 40.000. Uppl. í s. 867 2676.

Íssk. 167 cm tvískiptur á 12 þ. 140 cm
& 125 cm á 8 þ. Barnakerra á 4 þ.
Barnabílstóll á 2 þ. 4 stk. 215/70 16” á
6 þ. 4 stk. 15” BMW felgur á 6 þ. Leður-
sófi á 5 þ. S. 896 8568.

Óska eftir kjötsög, stærri gerð og útung-
unarvél. Uppl. í s. 487 6655 & 894
9249.

Candy ísskápur m/frysti. H 140, B
60cm. Verð 15 þ. Uppl. gefur Hien í s.
867 2779.

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

Trommusett til sölu. Allar uppl. í s. 845
8866.

Hef til sölu 30 ára píanó. Verð 100 þús.
Uppl.s. 564 3605

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

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

Tölvuviðgerðir frá 1500 kr.
Heimaþjónusta í hæsta gæðaflokki.
Ókeypis uppsetning á öflugri vírusvörn.
Miðnet, s. 694 6161.

Óska eftir vinnuskúr í góðu ásigkomu-
lagi. Uppl. í síma 897 2626.

Jólasveinn.is. Erum byrjaðir að taka nið-
ur pantanir. Söng og sprell jólasveinar,
þeir hressustu í bænum. Komum á jóla-
ballið, í jólaboðið, í jólaglöggið eða
með þér að sækja jólatré. [Kynning ehf]
S. 586 9000.

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

Hreingerningar

Jólaskemmtanir

Dúndurtilboð!!!!!!
Dagana 28.Október til 31. Októ-

ber eru allar VHS myndir á aðeins
1.490 kr.

Venus Freyjugötu 1. 101 RVK.
Sími 552-2525. www.venus6.is

Verslun

Til bygginga

Tölvur

Sjónvarp

Hljóðfæri

Heimilistæki

Óskast keypt

Pizza ofn.
Til sölu Blodgett færibanda pizza-

ofn, er sem nýr.
Upplýsingar í síma 660 7750.

Til sölu minkapelsar
síður og stuttur, skinnkragar, ullar-

kápur og jakkar, t.d. yfirstærðir
o.fl. Verð frá 5.000 kr.

KS. Díana sími 551 8481.

Til sölu

Viðgerðir

Varahlutir

Hjólbarðar

Bátar

Lyftarar

Tjaldvagnar

Kerrur
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Kauptu notaðan bíl hjá
Brimborg.
Tilboðsdagar til 31. októ-
ber komdu strax 
Brimborg, notaðir bílar

Smáauglýsingar Frétta-
blaðsins.
150 þúsund lesendur
daglega.
Sími 550-5000

Taktu notaðan bíl fyrir 31.
október í Brimborg.
Enn meirir verðlækkun.
Komdu núna í Brimborg.

Atlantsolía
Ávalt ódýr.

Kynntu þér KB tekjuvernd.
–pantaðu ráðgjöf á
kbbanki.is eða hringdu í
síma 444-7000.
KB banki.

Buxna og peysu dagar til
5. nóvember.
Góður afsláttur.
Stílistinn, Hveragerði.

Blómaval opnar stórglæsi-
legan blóma- gjafavöru-
og garðvörumarkað í 
Skútuvogi á morgun kl. 9.
Láttu heillast.
Blómaval, Skútuvogi.

Himnaríki, 
Hafnafjarðaleikhúsið

Kauptu notaðan bíl hjá
Brimborg.
Það eru brjáluð tilboð á
notuðum 
bílum til 31. október. 
Komdu strax í Brimborg.

Rafhlöður.
Rafborg.

Gaman, Gaman.
Hamborgarabúlla-
Tómasar

Allt fyrir kaffistofuna.
Kerfi
564-1400

Hafnarfjörður, Hafnar-
fjörður.
Hamborgarabúlla-
Tómasar.

Bingó í kvöld.
Allir velkomnir.
Vinabær.

Tveir fyrir einn af blek-
hylkjum.
Blek.is
Ármúla 32, 
sími 5448000

Rúmteppi. Gardínur. Púð-
ar.
Lene-Bjere, Bæjarlind 6

Ársalir Fasteignamiðlun,
533-4200.

Hamborgarabúllan.
Hamborgarabúlla-
Tómasar

Safaríkur í hádeginu.
Grillhúsið Tryggvagötu.

Útrýmingarsala, verslunin
hættir.
Skransalan, 
Skipholti 29-A

Mikið úrval af tískubeltum
frá 990.-
C&C Suðurlandsbraut_8,
Fálkahúsinu.

Stígvél í úrvali.
Iljaskinn Háaleitisbraut.

Nýjar vörur- 
Belladonna.

Ný sending af peysum.
Ralph Lauren 
Laugevegi 40

Hljómsveit Rúnars Júlíus-
sonar ásamt Óttari Felix
Haukssyni í Klúbbnum
við Gullinbrú laugar-
dagaskvöld.

Safaríkur í hádeginu.
Grillhúsið Tryggvagötu.

Allt til víngerðar.
Áman.

Prjónavettlingar.
Dynjandi.

Prúttsala. 
Húsgagnaverslunin il-
Tucano, Tryggvagötu.

Reynsluaktu Mazda í dag.
Komdu í Brimborg,
Bíldshöfða.

Dömunáttföt aðeins
1.590.-
C&C Suðurlandsbraut_8,
Fálkahúsinu.

GP-alkaline.
Rafborg.

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

Húfur, vettlingar, treflar.
Skarthúsið.

Ricco-Vero og Pas merkin.
Stílistinn.is

Við erum Mazda.
Brimborg, öruggur stað-
ur til að vera á.

Ódýrustu dömugallabux-
urnar aðeins 2.990.-
C&C Suðurlandsbraut_8,
Fálkahúsinu.

Tvöfaldur pottur stefnir í 7
milljónir.
Lottó.

Góður matur.
Grillhúsið Tryggvagötu.

Pilgrim skartgripir. 
Skarthúsið.

Stelpu jólapilsin komin.
C&C Suðurlandsbraut_8,
Fálkahúsinu.

Ársalir Fasteignamiðlun,
www.arsalir.is

Álfabikarinn.
Móðurást Hamraborg.

Gerðu sjálfur þitt gæða-
vín.
Áman.

Hamborgarar rokka feitt.
Hamborgarabúlla-
Tómasar

Bingó í kvöld.
Vinabær.

Símarafhlöður.
Rafborg.

Skyrtur í úrvali.
Ralph Lauren 
Laugavegi 40 

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

Strákajakkaföt með vesti
aðeins 4.990.-
C&C Suðurlandsbraut_8,
Fálkahúsinu.

Carters ungbarnafatnaður.
Móðurást Hamraborg.

Ódýrustu jólafötin á alla
fjölskylduna.
C&C Suðurlandsbraut_8,
Fálkahúsinu

Mazda er á öruggum
stað.
Brimborg, Bíldshöfða.

Smáauglýsingar Frétta-
blaðsins.
150 þúsund lesendur
daglega.
Smááuglýsingasíminn 
er opinn til klukkan 22,
sími 550-5000
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Túnþökusala Oddsteins
Túnþökur til sölu, frí heimkeyrsla.
Steini. S. 663 6666 & 663 7666.

Tökum að okkur alla almenna jarðvegs-
vinnu. Hellulagnir, þökulagnir o. fl. S.
845 5224 & 893 4880.

Eina verslun sinnar tegundar á landinu.
Erum með lausnir á öllum vandamál-
um. Opnunartímar verslunar: alla virka
daga 9-13. Föstudaga 9-18. laugara-
daga 11-14. Meindýravarnir Suðurlands
ehf, Gangheiði 59, 800 Selfoss. S. 482
3337 & 893 9121.

Búslóðaflutningar og búslóðageymsla.
Stór bíll. Gerum tilboð í flutning út á
land. S. 898 6565. Flutningaþjónusta
Brynjars.

Ert þú að flytja? Búslóðafl., fyrirtækjafl.,
píanófl. o.fl. Extra stór bíll. Flutningaþj.
Mikaels. S. 894 4560.

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

Þök, rennur, gluggar, hurðir, veggir, gólf.
Smíðalausnir Jósep 899 3011.

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

Flísalagnir.
Húsaviðgerðir, flísalagnir, flotlagnir, al-
mennt múrverk. 699 1434. Verkmúr
Ehf.

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

Tökum að okkur málningarvinnu, flísa-
lagnir, tabet og veggfóður. S. 848 6230.

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

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
Finn týnda muni. Andleg hjálp, Ráðgjöf,
nýjar leiðir, NLP. Y. Carlsson.

Örlagalínan 908 1800 &
595 2001

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

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

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. S. 897 5347.

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

Léttari og hressari með Herbalife.
www.dagamunur.is og herbali-
fe@mmedia.is s. 891 8902, Ásta.

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.

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

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

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

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

Ertu að leita að ekta am-
erísku rúmi?

Rekkjan, Skipholti 35. Sími 588 1955.

Nýtt Lazyboy leðursófasett 3+1+1. Verð
200.000. Upplýsingar í s. 861 0315.

Til sölu vel með farið sófasett frá TM
húsgögnum. Verð 30 þús. Uppl. í síma
564 6125 efti kl. 17 á daginn.

20% AFSLÁTTUR
Ragazzi fötin kominn. Róbert Bangsi
...og unglingarnir Hlíðasmára 12,
Hverafold 1-3 www.robertbangsi.is sími
555 6688.

Fiskabúr.is
Skrautfiskaverslun Trönuhrauni 10
Hafnarfirði. Opið mán-lau 14-19. S. 544
2050 www.fiskabur.is

Am cocker spaniel hvolpur til sölu, for-
eldrar nýinnfluttir amerískir meistarar
H.F.R.Í. Uppl. í s. 896 2006 eða á eld-
huga.tk

Naturediet náttúrulegur hálf þurr
hundamatur án aukaefna. Dýrabær,
Hlíðasmára 9, Kóp. s. 553 3062, op.
mán.-fös. 12-18, lau. 11-15.

Hundabúr-Hundabæli.
30% afsl.

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

Til sölu Chihuahua hvolpar. Anna s. 868
6058 og 551 9637, gessi@simnet.is

Hundaræktunin í Dals-
mynni

Var beðin um að selja Papilon strák.
Uppl. í s. 566 8417.

Til sölu 2 litlir Chihuahua hvolpar,
snögghærðir, karlkyns. Uppl. í s. 849
0540.

Gullfallegir Labrador hvolpar til sölu.
Upplýsingar í síma 869 6817.

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.

Glæsilegar 2ja og 3ja herbergja íbúðir
miðsvæðis í Reykjavík. Athugið nánari
upplýsingar má finna á heimsíðu okkar.
www.leiguibudir.is

Kaupmannahöfn Vesterbr
Stúdíó íbúð með húsgögnum, ADLS og
sjónvarpi. Til leigu í 2-3 mánuði. Fínn
startpakki fyrir þá sem vilja kynna sér
möguleika Kaupmannahafnar. copen-
hagen@simnet.is

4ja herbergja íbúð til leigu á góðum
stað í Breiðholti. Fyrirframgreiðsla.
Uppl. í s. 690 1517, e.kl 18.

Vönduð ný 3. herb íbúð í Hafnarf til
leigu frá 1. nóv allt sér reykl/reglus.
Leiga 95 þ. Trygging. S. 664 6589.

Herbergi á laugarveginum. Reglusamur
leigjandi óskast í herbergi í íbúð með
góðri aðstöðu. Sendið mér tölvupóst á
valurk@hotmail.com

Gott herbergi í austurbæ Kóp. til leigu.
Uppl. í s. 699 4708.

4 manna fjölskyldu vantar leiguhúsnæði,
helst í Garðabæ, frá miðjum nóvember til
loka febrúar 2006 á meðan beðið er eftir
eigin húsnæði sem er í byggingu. Sími
699 7768.

Herbergi óskast til leigu sem allra fyrst,
sem næst Landspítala við Hringbraut. Er
algjörlega reglusöm. Uppl. í s. 868 0287.

Óska eftir íbúð á stór Rvk.sv. Hámarksgr. á
mán. 55.000. Reglusemi. S. 698 2918.

3 strákar á aldrinum 22-24 ára óska eftir
íbúð í miðbæ RVK eða nálægt. S. 864
9877.

Hjón óska eftir 2ja herbergja íbúð á höf-
uðborgarsvæðinu. Uppl. í s. 866 2397.

4ra manna fjölsk. óskar eftir 4ra herb.
íbúð til leigu á stór Rvk. sv. strax. Góð um-
gengni, reglusemi og öruggar greiðslur. S.
847 6334.

Óska eftir 3ja herb. eða stærri íbúð til
leigu á stór Reykjavíkursv. Fyrirfram-
greiðsla ef óskað er. Baldvin s. 695 1612.

Til sölu Trimo einingahús ‘01, ca 20 fm.
Innréttað sem herbergi með ofnum, ís-
skáp, rafm., WC ofl. V. 1.100 þ. Skipti
ath. S. 896 5001.

600 kr. pr., fm, í Skeif-
unni.

50 fm og 200 fm, húsnæði til leigu. Ekki
innkeyrsludyr. Langtíma/skammtíma-
leiga. Lagerhúsnæði og vinnustofur.
Uppl. í s. 892 0808.

35 fm kjallaraherbergi til leigu á
Skólav.stíg. Hentugt fyrir léttan iðnað.
Uppl. í s. 553 1293 & 552 1355.

Til leigu 110 fm iðnaðarhúsnæði með
stórum innkeyrsludyrum, mikil lofthæð,
á góðum stað í bænum. Uppl. í s. 824
2245.

Þinn eigin geymslubílskúr. 7, 10 og 17
m2. Búslóðir, fyrirtæki, iðnaðarmenn.
Upphitað og vaktað. www.geymsla-
eitt.is 564 6500.

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

Upphitað geymsluhús-
næði

Húsbílar, fellihýsi, tjaldvagnar. Upphitað
húsnæði til leigu í Hveragerði Rakafrítt
og gott húsnæði til leigu frá 1. nóvem-
ber til 1. maí. Verð 10.000 á lengdar-
meter. Greiðist fyrirfram. Uppl á upp-
hitad@visir.is eða í s. 869 1235

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

Hagkaup Smáralind
Óskar eftir að ráða fólk til starfa í mat-
vörudeild, sérvörudeild og á kassalínu.
Vinnutíminn er fjölbreyttur eftir störf-
um, spurrning að ræða við Önnu að-
stoðarverslunarstjóra í síma 530 1000
og sjá hvort við eigum ekki samleið.
Einnig er hægt að skila inn umsóknum
í gegnum www.hagkaup.is eða sækja
um á staðnum.

Hagkaup Eiðistorg
Óskar eftir að ráða fólk til starfa í þurr-
vörudeild og kjötdeild. Vinnutíminn er
kl 8-17, auk annar hver laugardagur. Ef
þig langar að breyta til og vinna hjá
okkur í Hagkaupum þá er spurning um
að hringja í Hermann, verslunarstjóra í
síma 561 2000 og sjá hvort við eigum
ekki samleið. Einnig er hægt að skila
inn umsóknum í gegnum www.hag-
kaup.is eða sækja um á staðnum.

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

Kassastarfsmaður
Bónus vantar starfsmenn til afgreiðslu á
kassa í verslun fyrirtækisins í Kringlunni
og Faxafeni. Áhugasamir geta sótt um í
verslun eða á www.bonus.is

Starfsmaður í kæli.
Bónus í Spönginni auglýsir eftir starfs-
manni í kæli. Áhugasamir geta sótt um
í verslun eða á www.bonus.is

Nonnabiti
Starfskraft vantar í fullt starf, helg-

arstarf, hlutastarf, reyklaus.
Uppl. í s. 899 1670 & 551 2312

eða á staðnum Nonnabita
Hafnarstræti 11.

Vélavörð og háseta
vantar á Þórsnes II sem rær með

beitningarvél.
Uppl. í síma 852 2389 & 438

1473.

Húsasmiðjan óskar eftir
Óskum eftir duglegum og reglu-
sömum starfsmönnum í pípu-

lagningarverslun Húsasmiðjunnar.
Uppl. í síma 660-3185 Rafn

Afgreiðslustörf
Okkur vantar duglegt, samvisku-
samt og traust starfsfólk í vakta-

vinnu. Ekki yngra en 18 ára.
Hlutastörf, aðallega kvöld og

helgarvinna.
Áhugasamir hafi samband í

síma 8200065 einnig umsókn-
areyðublöð á staðnum Á Stöð-

inni ehf Reykjavíkurvegi 58
Hafnarfirði

Veitingahúsið Lækjar-
brekka

Veitingahúsið Lækjarbrekka getur
bætt við sig starfsfólki í sal, kvöld

og helgar vinna.
Uppl. á staðnum milli kl. 14-17
alla daga eða í síma 551 4430.

Veitingahúsið - Lauga-ás.
Okkur vantar áhugasaman og lífs-

glaðan starfskraft í sal. Góður
starfsandi. Góð laun fyrir réttan

aðila. Vaktavinna.
Nánari upplýsingar á staðnum.
Veitingahúsið Lauga-ás, Laug-

arásvegi 1.

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

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

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

152.

Atvinna í boði

Gisting

Geymsluhúsnæði

Atvinnuhúsnæði

Sumarbústaðir

Húsnæði óskast

Húsnæði í boði

Ýmislegt

www.sportvorugerdin.is

Fyrir veiðimenn

Dýrahald

Barnavörur

Húsgögn

Ökukennsla

Kennsla

Fæðubótarefni

Heilsuvörur

Önnur þjónusta

Rafvirkjun

Spádómar

Tölvur

Stífluþjónusta

Húsaviðhald

Búslóðaflutningar

Meindýravarnir

Garðyrkja
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Miðaprentun ehf
óskar eftir starfskrafti sem fyrst. Fram-
tíðarstarf í boði hjá traustu fyrirtæki í
örum vexti. Viðkomandi þarf að hafa
metnað til að vinna vel, vera stundvís
og áreiðanlegur í starfi. Æskilegt er að
viðkomandi hafi reynslu af prentiðnaði
en ekki nauðsynlegt. Áhugasamir sendi
tölvupóst á sala@midaprentun.is einnig
í s. 892 4656 & 845 2000.

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

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

Vantar þig góða aukavinnu? Eigum laus
nokkur störf í ræstingum á Höfuðborg-
arsvæðinu. Afkastahvetjandi laun. Uppl.
í síma 581 4000 eða www.solar-
service.org

Stórkaup birgðaverslun
Óskar eftir að ráða starfsmenn í tiltekt á
lager og almenn afgreiðslustörf. Um er
að ræða störf með vinnutíma kl 8-17,
auk laugardaga. Áhugasömum er bent
á að hafa samband við Vigni verslunar-
stjóra Stórkaupa, Faxafeni 8 í síma 567
9585 eða senda póst á
storkaup@storkaup.is

Flott bakarí
Bakaríið Brauðval í Búðardal er til sölu.
Mjög vel með farin tæki. Uppl. í s. 866
5940.

Pípulagningamaður óskast til starfa eða
maður vanur pípulögnum. Uppl. í s.
896 2908 & 897 4746.

Þjónustufólk óskast í sal í vaktavinnu
fim.- lau. Vinnutími 17.30-22. Uppl. í s.
587 2882 & 869 4443, Kristófer.

Hellulagnir. Vantar menn vana hellu-
lögnum, góð laun í boði fyrir vana
menn. Vantar einnig vanan vélamann.
Eðalverk ehf S:661 2288

Símadömur óskast!
Vegna mikilla anna vill Rauða Torgið
enn bæta við “spennandi” símadöm-
um. Frekari upplýsingar fást á
www.raudatorgid.is (Atvinna í boði) og
í s. 899-7987. Skráning í s. 552-3349.

Erótísk Verslun
Starfsmaður óskast í erótíska verslun.
Ekki yngri en 25 ára. Uppl. í s. 897
6229.

Grillhúsið Tryggvagötu
Óskar eftir starfsfólki í sal í kvöld og
helgarvinnu. Unnið er á vöktum, 2 virka
daga í viku og aðra hverja helgi. Uppl. á
staðnum eða í s. 696 8397, Brynja.

Vantar Vélamenn!
Vantar þaulvana menn á traktorsgröfu
og mini vélar. Góð laun í boði, mikil
vinna. Uppl. í s. 695 2399 & 695 0556.

Bílpróf
Starfskraftur óskast til ýmisa starfa í
matvöruverslun. Bílpróf æskilegt. Einnig
vantar á búðakassa. Upplýsingar Kjöt-
höllin Háaleitisbraut 58-60. Sími 553
8844.

Ræstingar
Vantar duglegt fólk í ræstingar á daginn
50-100% vinna. Viðkomandi verður að
hafa bíl til umráða. Góð laun í boði.
Uppl. s. 578 1450 eða sendið mail á
nostra@nostra.is

Mohair hárstofa
Stólaleiga, gott verð, vinsæll staður. Mo-
hair Sportshúsinu, sími 564 4040.

Starfsfólk óskast á sólbaðstofuna Sól
Gallerý í Kópavogi. Ekki yngri en 20 ára.
Uppl. í síma 865 5460.

Útvega pólskt starfsfólk. Er ekki með
starfsmannaleigu. adam1@visir.is s.
894 7799.

6 Póverjum vantar vinnu strax við bygg-
ingar eða í fiski. Umsóknir til staðar.
Þarf að gera ráðningarsamning fyrst.
Allar uppl. í síma 849 9490.

Ungur franskur maður, óskar eftir vinnu,
nánast allt kemur til greina, nánari upp-
lýsingar í síma 895 0495.

Húsasmíðmeistari óskar eftir vinnu sem
undirverktaki. Uppl. í s. 897 5347.

Vantar 1. og 3. tölublað Æskunnar
1992, er tilbúin að greiða fyrir blöðin ef
þörf krefur. Uppl. í síma 691 2163.

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

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

Einkamál

Tilkynningar

Atvinna óskast
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Mat á umhverfisáhrifum
– Ákvörðun Skipulagsstofnunar 
um matsskyldu framkvæmda

Skipulagsstofnun hefur tekið ákvörðun um að eftirtaldar
framkvæmdir skuli ekki háðar mati á umhverfisáhrifum
samkvæmt lögum um mat á umhverfisáhrifum. nr.
106/2000 m.s.br.

Skógrækt á Jarlsstöðum í Aðaldælahreppi

580 kW virkjun í landi Gríshóls í Helga-
fellssveit

Ákvarðanirnar liggja frammi hjá Skipulagsstofnun, Lauga-
vegi 166, 150 Reykjavík. Þær er einnig að finna á heima-
síðu Skipulagsstofnunar: www.skipulag.is.

Ákvörðun Skipulagsstofnunar má kæra til umhverfisráð-
herra og er kærufrestur til 25. nóvember 2005.

Skipulagsstofnun

Kringlunni 4 - 6 Norðurturni, 10. hæð • 103 Reykjavík • Sími 530 4600 • Fax 530 4609 • eigna@eigna.is

Laufengi 3 herb. íbúð á efstu hæð

Íbúð á 3ju og efstu hæð í snyrtilegu og vel viðhöldnu
fjölbýlishúsi á þessum barnvæna stað. Mjög gott útsýni er
frá íbúðinni sem og rúmgóðar suðursvalir. Sameign er
snyrtileg og björt, þrjár íbúðir á hæð sem tengjast saman
á hornum þannig að gluggar á íbúðinni eru til þriggja átta.
Tilbúin til afhendingar. Verð: 16,9 millj.

Urðarhvarf 8. Breytt deiliskipulag. 
Í samræmi við 25. gr. skipulags- og byggingarlaga
nr. 73/1997 m.s.br. auglýsist hér með tillaga að
breyttu deiliskipulagi lóðarinnar nr. 8 við Urðar-
hvarf. Í tillögunni felst að í stað tveggja stakstæðra
bygginga á lóðinni er gert ráð fyrir einni samfeldri
byggingu sem verður 4, 5 og 6 hæða auk kjallara
í stað 5 hæða auk kjallara. Á 6. hæðar hluta húss-
ins er gert ráð fyrir inndreginni þakhæð. Í tillög-
unni felst jafnframt að byggingarreitur færist um 7
m til norðurs og heildarflatarmál hússins eykst um
3.700 m2 úr um 9.600m2 í um 13.300 m2. Fyrir-
komulag og fjöldi bílastæða breytist. Tillagan er
sett fram á uppdráttum í mkv. 1:500 og 1:1000
ásamt greinargerð og skýringarmyndum dags. 18.
október 2005. Nánar vísast til kynningargagna.

Andarhvarf 7. Breytt deiliskipulag. 
Í samræmi við 25. gr. skipulags- og byggingarlaga
nr. 73/1997 m.s.br. auglýsist hér með tillaga að
breyttu deiliskipulagi lóðarinnar nr. 7 við Andar-
hvarf. Í tillögunni felst breytt lögun og stærð bygg-
ingarreitar, breytt hæðarafsetning húsa ásamt
breyttu fyrirkomulagi bílastæða og bílskúra. Íbúð-
um fjölgar um eina þ.e. úr 16 íbúðum í 17 íbúðir.

Tillagan er sett fram á uppdráttum í mkv. 1:500
ásamt greinargerð og skýringarmyndum dags. 14.
október 2005. Nánar vísast til kynningargagna.

Faxahvarf 2. Breytt deiliskipulag. 
Í samræmi við 25. gr. skipulags- og byggingarlaga
nr. 73/1997 m.s.br. auglýsist hér með tillaga að
breyttu deiliskipulagi lóðarinnar nr. 2 við Faxa-
hvarf. Í tillögunni felst heimild til að innrétta
læknastofu ásamt skoðunarherbergi á neðri hæð
hússins. Tillagan er sett fram á uppdráttum í mkv.
1:100 og 1:500 dags. 8. október 2005. Nánar vís-
ast til kynningargagna.

Ofangreindar tillögur verða til sýnis á Bæjarskipulagi Kópa-
vogs, Fannborg 6, 2. hæð frá kl. 8.00 til 16.00 mánudaga til
fimmtudaga og á föstudögum frá 8.00 til 14.00 frá 31. októ-
ber til 28. nóvember 2005. Upplýsingar um tillögurnar eru
einnig á heimasíðu bæjarins www.kopavogur.is. Athuga-
semdir eða ábendingar skulu hafa borist skriflega bæjar-
skipulagi eigi síðar en kl. 15.00 mánudaginn12. desember
2005. Þeir sem ekki gera athugasemdir innan tilskilins
frests, teljast samþykkir tillögunum.

Skipulagsstjóri Kópavogs.

KÓPAVOGSBÆR

Auglýsing um skipulag í Kópavogi

TILKYNNINGAR FASTEIGNIR

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI

Sjá ennfremur: www.kopavogur.is og www.job.is 

KÓPAVOGSBÆR

Starfsfólk vantar 
í eftirtalin störf í Salaskóla
• Heimilisfræðikennari - 100% starf vegna

forfalla.

• Starfsfólk í dægradvöl 20 - 50% störf.

Upplýsingar gefa Hafsteinn Karlsson, skólastjóri 
og Hrefna Björk Karlsdóttir 

aðstoðarskólastjóri 
í síma 570 4600.  

Heimasíða skólans er 
http://salaskoli.is

STÁLTAK EHF. - HLUTHAFAFUNDUR
Stjórn Stáltaks hf. boðar hér með til hluthafafundar föstu-
daginn 4. nóvember nk., kl. 10:00. Fundurinn verður hald-
inn að Suðurlandsbraut 30, 5. hæð, Reykjavík.

Dagskrá:
1. Kosning stjórnar
2. Heimild til stjórnar til sölu eigna
3. Önnur mál

Stjórnin

Skemmtilegt starf 
í góðu umhverfi.

Staða leikskólakennara við leikskólann Krakkakot 
er laus til umsóknar á Bakkafirði. 

Upplýsingar eru veittar í símum 473-1621 frá klukkan
10:00 til 11:00 eða í síma 893-2593 og 863-0166. 

Umsóknum skal skila skriflega á skrifstofu sveitarfélagsins:
Skeggjastaðahreppur, Skólagötu 5, 685 Bakkafirði eða með

tölvupósti skrifstofa@bakkafjörður.is fyrir föstudaginn 4.
nóv. næstkomandi. 

ATVINNA

FUNDIR





Umsjón: nánar á visir.is

Hringja í pabba
Hannes Smárason, forstjóri FL Group, er á fleygi-
ferð með félagið. Svo mikilli að ýmsum þykir nóg
um. Þeim sem það þykir telja Hannes glannalegan
í meðförum á fjöregginu Icelandair, eins og þeir
líta á málið. Ný stjórn tekur til starfa í félaginu á
hluthafafundi á mánudag. Stjórnarmönnum verður
fækkað úr sjö í fimm og Hannes fer úr stjórninni. Í
hans stað kemur faðir hans, Smári S. Sigurðsson.

Þeir sem áfram hafa áhyggur af
því að strákurinn sé ekki nógu
ábyrgur og fari offari í stjórn fé-
lagsins eiga þá þann möguleika

sem oft hefur verið nýttur
þegar ódælir strákar

eiga í hlut: Að
hringja í pabba

hans.

Áhugi á Express
Töluverður áhugi er á Iceland Express og hafa
margir spurst fyrir um félagið. KB banki sér um
söluna og þar á bæ verjast menn allra frétta ann-
arra en þeirra að þeir finni fyrir miklum áhuga á
félaginu. 
Á markaðnum eru miklar spekúlasjónir um kaup.
Mogginn vill að Jón Helgi í Bykó kaupi og er sjálf-
sagt til margt vitlausara. Aðrir sem nefndir eru til
sögunnar sem áhugamenn um kaup á Iceland Ex-
press eru Andri Már í Heimsferðum sem hingað
til hefur neitað áhuga, hvað sem síðar verður. Þá
hefur KEA einnig verið nefnt, en þá vantar verk-
efni fyrir peningana sína og sjá eflaust tækifæri í
að styðja við byggðarlagið með flugi til megin-
landsins frá Akureyri. Markaðurinn er líka að spá í
verðmiðann, en heyrst hefur að þrír milljarðar
séu áhugaverð tala í því sambandi.

MESTA HÆKKUN

ICEX-15 4.676 Fjöldi viðskipta: 251
Velta: 3.775 milljónir

+0,16% 

MESTA LÆKKUN

MARKAÐSFRÉTTIR...

> Skráð hefur verið hlutafjárhækkun
Nýherja að fjárhæð tíu milljónir í sam-
ræmi við tilkynningu félagsins til Kaup-
hallar dagsetta 21. október síðastliðinn.
Skráð hlutafé félagsins í viðskiptakerfi
Kauphallarinnar eftir hækkunina er 248
milljónir að nafnvirði.

> Greining Íslandsbanka hefur gefið
út verðmat á Mosaic, fyrst greiningar-
deilda. Niðurstaða verðmatsins gefur
gengið 18 krónur á hlut. Útboðsgengi í
byrjun sumars þegar félagið var skráð á
markað var 13,6 krónur á hlut, en nú-
verandi verð er um 16 krónur á hlut.

> Verð á sjávarafurðum hækkaði mjög
mikið í septembermánuði, eða um
2,8% frá mánuðinum á undan mælt í
SDR.
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Peningaskápurinn…

Actavis 42,80 -0,47% ...
Bakkavör 44,60 -0,89% ... FL Group 13,95 +0,36% ... Flaga 3,70
-1,07% ... HB Grandi 9,35 +0,00% ... Íslandsbanki 15,10 +0,00%
... Jarðboranir 22,00 +0,00% ... KB banki 604,00 -0,17% ... Kög-
un 54,80 -0,36% ... Landsbankinn 22,80 +0,00% ... Marel 65,20
+0,00% ... SÍF 4,35 +0,69% ... Straumur 13,35 +0,00% ... Össur
91,50 -0,54%

Mosaic Fashions +3,9%
SÍF +0,69%
FL Group +0,36%

TF -4,6%
Atorka Group -1,75%
Flaga -1,07%

HLUTABRÉF Í ÚRVALSVÍSITÖLU:

VIÐSKIPTI Aðeins 162 af 1.252 hlut-
höfum Símans nýttu sér yfir-
tökutilboð sem nýir eigendur Sím-
ans gerðu þeim. Tilboðið rann út á
þriðjudaginn. Síminn er ekki leng-
ur skráður í Kauphöll Íslands.

Þar sem félagið Skipti ehf. á
tæp 99 prósent í Símanum bar
þeim skylda til að bjóðast til að
kaupa hluti annarra hluthafa.
Stjórnarformaður Símans vonaðist
samt til að sem fæstir nýttu sér til-
boðið og fylgdi þeim frekar eftir.
Kaupgengið var 9,6 eða það sama
og hlutur ríkisins var seldur á.

Þessir 162 hluthafar áttu um
níu prósent af því hlutafé sem
ekki var í eigu Skipta. Þeir 1.085
hluthafar sem eftir eru eiga núna
um 1,12 prósent í Símanum eða
um 835 milljónir að markaðsvirði.

Síminn var afskráður úr Kaup-

höll Íslands í gær. Félagið uppfyll-
ir ekki skilyrði um dreift eignar-
hald til að vera skráð. Þó verða
eigendur að skrá félagið aftur

fyrir árslok 2007 samkvæmt
kaupsamningi við ríkið og selja 30
prósent hlutafjár til einstaklinga
og fagfjárfesta. - bg

KAUPHÖLL ÍSLANDS [Hlutabréf ]

VIÐSKIPTI Íslenskir aðilar eru orðn-
ir einu stærstu söluaðilar Apple-
vara í Evrópu eftir að hafa keypt
38 prósent í norska félaginu
Office Line, sem er skráð í norsku
kauphöllinni. Þetta segir Bjarni
Ákason, eigandi Apple á Íslandi,
en félagið Öflun, sem hann á
meirihluta í, keypti hlutinn.

Bjarni segist hafa opnað
Apple-verslanir í Kaupmannahöfn
og Stokkhólmi. Reksturinn gekk
vel og vildi hann opna búðir í ná-
grannalöndunum. Office Line hafi
verið með sterka stöðu í Finnlandi
og Noregi. Á þriðjudagskvöld hafi
stærstu eigendurnir samþykkt
sölu á sínum hlut fyrir um hálfan
milljarð króna. Það myndist ekki
yfirtökuskylda fyrr en eignar-
hlutur fer yfir 40 prósent. Eignar-
haldið sé dreift, hans félag sé ráð-
andi í félaginu og hyggist ekki
bæta við sig hlutafé.

Gengi hlutabréfa í Office Line
rauk upp um 30 prósent í fyrradag
eftir að tilkynnt var um kaupin.
Bjarni segist hafa séð kauptæki-
færi í þessu félagi þar sem verðið
var lágt um leið og hann kæmist
inn á nýja markaði - bg

Kaupir norskan Apple söluaðila:

Stærstir í Evrópu

FORSTJÓRINN OG STJÓRNARFORMAÐURINN Brynjólfur Bjarnason og Lýður Guð-
mundsson sem vonaði að flestir hluthafar héldu áfram að eiga í Símanum.

APPLE OPNAR Í SVÍÞJÓÐ Biðröð mynd-
aðist þegar Apple-búð opnaði í Svíþjóð.

Fáir nýttu sér yfirtökutilboð:

Síminn afskrá›ur
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N‡r marka›ur í Kauphöllinni Spá› miklum hagna›i
Kauphöll Íslands er nú að klára
formlegan frágang á stofnun nýs
hlutabréfamarkaðar sem fyrirhug-
að er að opna í desember. Verður
nýi markaðurinn sérstaklega stíl-
aður inn á framsækin minni fyrir-
tæki og frumkvöðlafyrirtæki í
örum vexti. Þórður Friðjónsson,
forstjóri Kauphallar Íslands, segir
eftirspurn eftir slíkum markaði
hafa aukist að undanförnu. Kaup-
höllin hafa forkannað áhugan á
slíkum markaði og komist að raun
um að að allmörg fyrirtæki hafi
áhuga á þátttöku. 

Kröfur til fyrirtækja sem skráð
verða á nýja markaðinn verða ekki
eins miklar og til fyrirtækja á aðal-
lista. Meðal annars verða reglur
um dreifingu eignarhalds ekki eins

stífar, skráningarlýsingin þarf
ekki að vera eins nákvæm og eng-
in skilyrði verða um stærð við-
komandi fyrirtækja. Hins vegar
verður gerð krafa um að fyrirtæk-
in hafi nægjanlegt fjármagn til að

standa undir rekstri næstu tólf
mánuði. Þórður segir að passað
verði upp á að gott skipulag verði
kringum markaðinn og upplýs-
ingagjöf verði nægjanleg fyrir
fjárfesta. - hhs

NÝR MARKAÐUR Kauphöllin hyggst skapa vettvang fyrir smærri fyrirtæki að skrá sig á markað. 

Yfir milljar›ur
Erlendir aðilar hafa gefið út
skuldabréf í íslenskum krónum
fyrir yfir hundrað milljarða
króna. Alþjóðabankinn rauf múr-
inn í fyrradag þegar hann gaf út
skuldabréf fyrir þrjá milljarða
króna til tveggja ára.

Greingingardeild Landsbank-
ans telur að enn sé nokkuð í að
þessari skuldabréfaútgáfu erlend-
is í íslenskum krónum linni. Á að-
eins tveimur mánuðum nemi út-
gáfan um tíu prósent af lands-
framleiðslu Íslands. Á Nýja Sjá-
landi sé þetta hlutfall 26 prósent
af landsframleiðslu.

Fjárfestar eru með þessu að
nýta sér háa vexti á Íslandi sam-
anborið við til dæmis Evrópu. – bg

Markaðurinn bíður spenntur eft-
ir því að stóru viðskiptabankarn-
ir, KB banki og Landsbankinn,
birti afkomutölur sínar á morgun
fyrir þriðja ársfjórðung.

KB banki hagnaðist um 24,8
milljarða króna á fyrri hluta árs
og er búist við að bankinn haldi
uppteknum hætti. 

Meðaltalsspá greiningardeild
Íslandsbanka og Landsbankans
fyrir afkomu KB banka á þriðja
fjórðungi ársins hljóðar upp á
9.231 milljónir króna. Á þriðja
ársfjórðungi í fyrra var hagnað-
ur bankans rúmir 5.547 milljónir
króna

Hagnaður Landsbankans var
um ellefu milljarðar króna á
fyrstu sex mánuðum þessa árs.

Honum er spáð 3.738 milljóna
króna hagnaði á þriðja árshluta
sem er nokkru minna miðað við
sama tímabil í fyrra þegar af-
koman var jákvæð um 5.660
milljónir.

- eþa

Hagna›ur Jar›-
borana vex
Rekstrarhagnaður Jarðborana
fyrir afskriftir (EBITDA) á þriðja
ársfjórðungi var 315 milljónir
króna samanborið við 284 milljón-
ir króna á sama tímabili í fyrra.
Hagnaður var 211 milljónir en 140
milljónir á sama tíma á þriðja árs-
fjórðungi 2004. Hagnaðurinn sam-
svaraði 16,9 prósent af heildar-
tekjum en var 12,6 prósent af
heildartekjum árið 2004.

Tekjur fyrstu níu mánuði árs-
ins 2005 námu 3.561 milljón króna
samanborið við 2.680 milljónir á
sama tíma í fyrra.Veltuaukning er
því um 33 prósent. - hhs

Hagna›ur 
hjá Flögu
Tekjur Flögu Group hf. námu 534
milljónum íslenskra króna á
þriðja ársfjórðungi eða 8,9 millj-
ónum Bandaríkjadala. Hagnaður
varð af rekstrinum sem nemur
tæplega 50 milljónum króna eða
824 þúsund Bandaríkjadölum.
Vöxtur í tekjum er 44 prósent á
fyrstu níu mánuðum ársins en þar
af er innri vöxtur 17 prósent. 

Uppsafnað tap fyrstu níu mán-
uði ársins er engu að síður rúm-
lega 12 milljónir króna en veltufé
frá rekstri er jákvætt um rúmlega
55 milljónir króna. - hb

SPÁR UM AFKOMU KB BANKA

Íslandsbanki  9.032  
Landsbanki  9.430  
Meðaltal  9.231  

SPÁR UM AFKOMU 
LANDSBANKANS
Íslandsbanki  3.900  
KB banki  3.576  
Meðaltal  3.738  







































VIÐ TÆKIÐ Bergsteinn Sigurðsson er ekki hissa á að Jónatan Garðarsson sé fúll.

17.05 Leiðarljós 17.50 Táknmálsfréttir 18.00
Tobbi tvisvar (9:26) 18.25 Villt dýr (9:26) 

SKJÁREINN

12.20 Neighbours 12.45 Í fínu formi 2005
13.00 Night Court (4:13) 13.25 George
Lopez (5:24) 13.55 Punk'd (4:8) (e) 14.20
David Blaine: Frozen In Time 15.05 LAX
16.00 Barnatími Stöðvar 2 17.45 Bold and
the Beautiful 18.05 Neighbours

SJÓNVARPIÐ

22.05

THE BIG TEASE

▼

Bíó

20.30

IDOL

▼

Keppni

21.40

THE CORPORATION

▼

Fræðslumynd

19.30

NORDIC MUSIC AWARDS 2/2

▼

Tónlist

21.00

AND THEY WALKED AWAY 

▼

Kappakstur

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 
20.00 Arrested Development (12:22) (Tómir

asnar)
20.30 Idol Sjtörnuleit 3 (5:45) (Áheyrnar-

próf) Hópur upprennandi söngstjarna
mætti á Hótel Hérað og freistaði þess
að heilla dómnefndina upp úr skón-
um. 2005.

21.25 Listen Up (2:22) (Takið eftir) Gaman-
myndaflokkur. 

21.50 Blue Collar TV (11:32) (Grínsmiðjan)
Bráðskemmtilegir grínþættir.

22.15 Fear X (Ótti) Háspennutryllir. Harry á
um sárt að binda en hann missti eig-
inkonu sína af slysförum. Nær allir eru
sammála um að dauði hennar hafi
verið ófyrirséður.  Bönnuð börnum. 

23.45 Semper Fi 1.10 Instinct to Kill (Strang-
lega bönnuð börnum) 2.40 Happiness
(Bönnuð börnum) 4.55 Fréttir og Ísland í dag
6.25 Tónlistarmyndbönd frá Popp TíVí 

23.30 Í fulla hnefana (bönnuð börnum) 1.30
Útvarpsfréttir í dagskrárlok 

18.30 Ungar ofurhetjur (23:26) 
19.00 Fréttir, íþróttir og veður 
19.35 Kastljós
20.10 Latibær
20.40 Í Hrekkjavökubæ (Halloweentown

High) Bandarísk ævintýramynd  um
baráttu góðs og ills í Hrekkjavökubæ. 

22.05 Hárgreiðslukeppnin (The Big Tease)
Bresk/bandarísk gamanmynd frá
1999. Hárgreiðslumanni í Glasgow er
boðið til alþjóðlegrar keppni í Los
Angeles. Þegar þangað kemur áttar
hann sig á því að honum var aðeins
boðið að vera meðal áhorfenda en
hann beitir öllum mögulegum brögð-
um til að reyna að fá að taka þátt í
keppninni.

0.10 Weeds (4:10) 0.45 HEX (4:19) 1.35
David Letterman 2.25 David Letterman 

18.30 Fréttir Stöðvar 2 
19.00 Laguna Beach (4:11) Velkomin til para-

dísar, betur þekkt sem Laguna Beach í
Kaliforníu.

19.30 Idol extra 2005/2006 Svavar Örn forvitn-
ast um Idol prufurnar á Akureyri. Eins
og áður mun leynigestur láta sjá sig á
svæðinu.

20.00 Joan Of Arcadia (17:23) 
20.50 Tru Calling (18:20) 

21.40 The Corporation Í þessari heimildar-
mynd er farið ítarlega ofan í allt sem
tengist stórfyrirtækjum nútímans.
Myndin sló í gegn á Nordisk
Panorama og Litlu Kvikmyndahátíð-
inni þar semhún endaði sem aðsókn-
armesta myndin. Leikstjóri: Jennifer
Abbott og Mark Achbar. 2003. 

23.00 Battlestar Galactica 23.45 Íslenski
bachelorinn (e) 0.40 Silvía Nótt (e) 1.05 Tvö-
faldur Jay Leno (e) 2.35 Óstöðvandi tónlist 

18.30 Íslenski bachelorinn (e) 
19.20 Þak yfir höfuðið Umsjón hefur Hlynur

Sigurðsson.
19.30 Nordic Music Awards 2/2 

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

20.35 Charmed
21.20 Complete Savages 
21.45 Ripley's Believe it or not! 
22.30 Dirty Sanchez Í þættinum kynnumst

við nýjum fleti á því hvað sársauki
getur verið, þegar við fylgjumst með
þremur Wales-búum og einum brjál-
uðum Lundúnabúa. Fjórmenningarnir
eiga það sameiginlegt að bera enga
virðingu fyrir eigin öryggi og virðast
ekkert hræðast. 

17.35 Cheers – 7. þáttaröð 18.00 Upphitun

6.00 Mike Bassett: England Manager (B. börnum)
8.00 Black Knight 10.00 The Martins 12.00
Scooby-Doo 14.00 Black Knight 16.00 The Mart-
ins 18.00 Scooby-Doo 20.00 Mike Bassett: Eng-
land Manager Bresk gamanmynd. 22.00
Dead Men Don't Wear Plaid Skemmtileg mynd
byggð á hugmyndaríku handriti. B. börnum.
0.00 Taking Sides (B. börnum) 2.00 Red
Dragon (Str. b. börnum) 4.00 Dead Men
Don't Wear Plaid (B. börnum)

OMEGA E! ENTERTAINMENT

12.00 E! News 12.30 Gastineau Girls 13.00 The E! True
Hollywood Story 14.00 101 Sensational Crimes of Fashion!
15.00 E! Entertainment Specials 16.00 Style Star 16.30 Style
Star 17.00 Kill Reality 18.00 E! News 18.30 The Soup 19.00
The E! True Hollywood Story 21.00 Rich Kids: Cattle Drive
22.00 Wild On Tara 22.30 Wild On Tara 23.00 E! News
23.30 The Soup 0.00 Rich Kids: Cattle Drive 1.00 The E! True
Hollywood Story

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 

23.50 K-1

18.30 Gillette-sportpakkinn 
19.00 Mótorsport 2005 Ítarleg umfjöllun um

íslenskar akstursíþróttir. 
19.30 NFL-tilþrif Svipmyndir úr leikjum helg-

arinnar í ameríska fótboltanum.
20.00 Motorworld
20.30 UEFA Champions League (Meistaradeild

Evrópu fréttaþáttur)
21.00 And They Walked Away (Sloppið

naumlega) Í þessum magnaða
myndaflokki sjáum við margar veltur
en þótt ótrúlegt megi virðast sakaði
ökuþórana ekki.

22.20 NBA – Bestu leikirnir (Chicago Bulls –
Utah Jazz 1997) Útsending frá sjötta
leik Chicago Bulls og Utah Jazz í úr-
slitarimmu NBA árið 1997. 

16.20 Olíssport 16.50 Spænski boltinn 

STÖÐ 2 BÍÓ

Í hvaða kvikmynd hljómaði þessi setning:

ÚR BÍÓHEIMUM

Svar:
General Northwood í kvikmyndinni
Air Force One árið 1997

„Nobody does this to the United States. The
President will get his baseball glove back and
play catch with this guy's balls!“

Í KVÖLD
Á SIRKUS

FYLGSTU MEÐ!

JOAN OF ARCADIA THE CORPORATION
KL. 22:00

KL. 20:00

Jónatan Garðarsson íhugar alvarlega
að hætta í Kastljósi því hann er óá-
nægður með rýran hlut menningarum-
fjöllunar í þættinu. Það má taka undir.
Ég hef saknað Jónatans úr Kastljósi
enda hélt ég að Mósaík ætti að renna
inn í það. Það var vissulega orðið tíma-
bært að hressa upp á Mósaík og brjóta
það dálítið upp en ef þetta er það sem
koma skal í íslenskri menningarum-
fjöllun voru þetta slæm býtti. 
Sjónvarpsdagskráin er yfirleitt ágæt á
RÚV á mánudögum. Þar á bæ eru
menn sérstaklega lunknir við að leita
uppi fróðlega en jafnframt skemmti-
lega þætti (oftar en ekki frá BBC) um
allt milli himins og jarðar. Þetta mættu
einkareknu stöðvarnar taka sér til

fyrirmyndar; það er ekki nóg að geta
státað af Discovery eða National
Geographic á fjölvarpinu. Í vikubyrjun
var á dagskrá fyrsti þáttur af fimm í
þáttröð sem nefnist Listin mótar
heiminn. Þar var reynt að ráða
hvers vegna menn hafa löngum
haft óraunverulegar myndir af
mannslíkamanum í kringum
sig. Þrælskemmtilega fram-
sett, eins og Breta er von og
vísa.
Skjá einum til hróss má
nefna þáttinn Design
Rules sem sýndur er á
þriðjudögum. Þar leiðir
sprenglærður innanhús-
arkitekt áhorfendur í sann-

inn um hvernig best er að nýta rými
eða hámarka birtu í dimmum íbúðum.
Kannski hafði ég bara áhuga vegna
þess að ég er að flytja í litla kjallara-
íbúð um mánaðamótin. Ég diktaði allt-
ént niður nokkur hollráð, til dæmis
hvar væri heppilegt að koma fyrir
speglum og þess háttar, en efast um

að ég grípi til róttlækra aðgerða
á borð við að leggja dökkar flís-
ar á stofugólfið til að draga úr
endurkasti sólargeisla. Þá er
þakgluggi væntanlega ekki
heppilegur, þetta er jú kjall-
ari.

Dagskrá allan sólarhringinn.
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Kastljós og önnur tæki til uppl‡singar

ENSKI BOLTINN

▼

▼

▼

▼

14.00 Bolton – WBA frá 22.10 16.00 Aston
Villa – Wigan frá 22.10 18.00 Að leikslokum (e) 

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

23.00 Stuðningsmannaþátturinn „Liðið mitt“
(e) 0.00 Upphitun (e) 0.30 Arsenal – Man.
City frá 22.10 2.30 Dagskrárlok

▼

JÓNATAN ÚR MÓSAÍK Skiljanlegt
að hann sé óánægður.
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ERLENDAR STÖÐVAR

BYLGJAN FM 98,9

RÁS 1 FM 92,4/93,5 RÁS 2 FM 90,1/99,9

ÚTVARP SAGA FM 99,4 AÐRAR STÖÐVAR

12.20 Fréttir 12.45 Veður 12.50 Dánarfregnir
13.00 Vítt og breitt 14.03 Útvarpssagan 14.30
Miðdegistónar  15.03 Uppá teningnum 16.13
Fimm fjórðu 17.03 Víðsjá 18.00 Fréttir 

18.25 Spegillinn 19.00 Lög unga fólksins
19.30 Heimsókn 20.30 Kvöldtónar 21.00 Fjall-
konur fyrr og nú 21.55 Orð kvöldsins 22.15
Pipar og salt 23.00 Kvöldgestir 

0.10 Útvarpað á samtengdum rásum

5.00 Reykjavík Síðdegis. 7.00 Ísland Í Bítið
9.00 Ívar Guðmundsson 

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

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

16.00 Fréttir 16.10 Dægurmálaútvarp Rásar 2
18.00 Kvöldfréttir 18.24 Auglýsingar

18.25 Spegillinn 19.00 Sjónvarpsfréttir og
Kastljósið 19.30 Tónlist að hætti hússins
20.00 Popp og ról  

22.10 Næturvaktin 0.00 Fréttir 

FM 95,7 Effemm / Zúúber tónlistarstöðin

FM 102,2 Útvarp Latibær / Fjölskyldu útvarp

FM 102,9 Lindin / Kristilegt efni

FM 96,7 Létt / Tónlist og afþreying

FM 105,5 Útvarp Boðun / Kristilegt efni

FM 89,5 Kiss / Nýja bítið í bænum

FM 88,5 XA-Radíó / 12 spora efni

FM 91,9 XFM / Tónlist og afþreying

FM 104,5 Radíó Reykjavík / Tónlist og afþreying

6.05 Árla dags 6.50 Bæn 7.30 Morgunvaktin
9.05 Óskastundin 9.50 Leikfimi 10.13 Sagna-
slóð 11.03 Samfélagið í nærmynd 12.00
Fréttayfirlit 12.03 Hádegisútvarp

TALSTÖÐIN FM 90,9

12.25 Fréttaviðtalið. 13.10 Hrafnaþing 14.05
Birta 15.10 Síðdegisþáttur Fréttastöðvarinnar
17.59 Á kassanum. Illugi Jökulsson. 18.30
Fréttir Stöðvar 2 19.00 Ísland í dag 

19.30 Morgunútvarpið e. 20.50 Allt og sumt
e. 22.50 Á kassanum e. 23.20 Fréttir Stöðvar
2 og Ísland í dag e. 0.50 Hrafnaþing e. 

1.35 Birta e. 2.25 Fréttaviðtalið e. 

7.00 Fréttir 7.10 Morgunútvarpið 9.10 Allt og
sumt   

6.05 Einn og hálfur 7.30 Morgunvaktin 8.30
Einn og hálfur með Gesti Einari 10.03 Brot
úr degi 12.03 Hádegisútvarp 12.20 Hádegis-
fréttir 12.45 Poppland 

8.00 Arnþrúður Karlsd. 10.00 Rósa Ingólfsdótt-
ir 11.00 Bláhornið 12.25 Meinhornið 13.00
Ylfa Lind 14.00 Kjartan G. Kjartansson 15.00

Hildur Helga 17.00 Gústaf Nielsson 18.00
Meinhornið 19.00 Bláhornið 20.00 Arnþrúður
Karlsdóttir 22.00 Rósa Ingólfsdóttir 23.00
Kjartan G. Kjartansson 0.00 Hildur Helga 2.00
Gústaf Nielsson 3.00 Rósa Ingólfsdóttir 4.00
Kjartan G. Kjartansson 5.00 Arnþrúður Karlsd.

Ógn fyrir framtí›ina

VIÐ MÆLUM MEÐ...

Sirkus kl. 21.40
»

SKY NEWS
Fréttir allan sólarhringinn.

CNN INTERNATIONAL
Fréttir allan sólarhringinn.

FOX NEWS
Fréttir allan sólarhringinn.

EUROSPORT 
12.00 Tennis: WTA Tournament Linz 15.00 Tennis: ATP Tournament Basel
16.00 Football: Top 24 Clubs 16.30 Tennis: WTA Tournament Linz 19.30
TNA Wrestling: USA 20.00 TNA Wrestling: USA 20.30 Rally: World Champ-
ionship Catalunya Spain 21.00 Football: Top 24 Clubs 21.30 Xtreme
Sports: Yoz Xtreme 22.00 Xtreme Sports: Xgames 05 23.00 Football: Top
24 Clubs

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 Fimbles14.05 Tikkabilla14.35 50/5015.00 The Life
Laundry 15.30 Ready Steady Cook 16.15 The Weakest Link 17.00 Holby
City 18.00 The Life of Mammals 19.00 French and Saunders 19.30
Manchild 20.00 Knowing Me, Knowing You... With Alan Partridge 20.30
Fields of Gold 22.00 The Scold's Bridle 23.00 Wellington: The Iron Duke
0.00 Mohammed Reza Pahlavi: The Last Shah 1.00 Spain on a Plate 1.30
Make German Your Business 2.00 The Money Programme 

NATIONAL GEOGRAPHIC 
12.00 Beyond Fear 13.00 When Expeditions Go Wrong 14.00 Asteroid –
the Doomsday Rock 15.00 The Day James Dean Died 16.00 Seconds
From Disaster 17.00 Egypt's Napoleon 18.00 Beyond Fear 19.00 When
Expeditions Go Wrong 20.00 Mount St Helens Eruption 21.00 Eruption At
Pinatubo 22.00 Air Crash Investigation 23.00 Mount St Helens Eruption
0.00 Eruption At Pinatubo

ANIMAL PLANET 
12.00 Big Cat Diary 12.30 Predator's Prey 13.00 Eye of the Tiger 14.00
Animal Cops Houston 15.00 Pet Rescue 15.30 Wildlife SOS 16.00
Amazing Animal Videos 16.30 Big Cat Diary 17.00 Meerkat Manor 17.30
Monkey Business 18.00 Animals A-Z 18.30 Predator's Prey 19.00 The
Natural World 20.00 Miami Animal Police 21.00 Meerkat Manor 21.30
Monkey Business 22.00 Venom ER 23.00 Pet Rescue 23.30 Wildlife SOS
0.00 The Natural World 1.00 Meerkat Manor 1.30 Monkey Business 

DISCOVERY 
12.00 Rex Hunt Fishing Adventures 12.30 Fishing on the Edge 13.00
Extreme Engineering 14.00 Extreme Machines 15.00 Scrapheap Chal-
lenge 16.00 Thunder Races 17.00 American Chopper 18.00 Mythbusters
19.00 Brainiac 20.00 The Great Biker Build-Off 21.00 Spy 22.00 Myt-
hbusters 23.00 Forensic Detectives 0.00 Spy Master

MTV
13.00 Wishlist14.00 TRL15.00 EMA Build-Up Show 15.30 Just See MTV
16.30 MTV:new 17.00 Dance Floor Chart 18.00 Punk'd 18.30 Viva La
Bam 19.00 Wild Boyz 19.30 The Osbournes 20.00 EMA Build-Up Show
20.30 EMA Build-Up Show 21.00 I Want a Famous Face 21.30 Wonder
Showzen 22.00 Party Zone 23.00 Just See MTV 

VH1
12.00 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 MTV at the Movies 19.00 VH1 Pres-
ents 20.00 MTV Live Shakira 20.30 Beat Club 21.00 Friday Rock Videos
23.30 Flipside 0.00 Chill Out 0.30 VH1 Hits 

CLUB
12.10 Crimes of Fashion 12.35 Lofty Ideas 13.00 Staying in Style 13.30
The Review 14.00 Girls Behaving Badly 14.25 The Villa 15.10 The Ros-
eanne Show 16.00 Yoga Zone 16.25 The Method 16.50 Retail Therapy
17.15 The Review 17.40 Girls Behaving Badly 18.05 It's a Girl Thing 18.30
Paradise Seekers 19.00 Arresting Design 19.25 Single Girls 20.15 Sextacy
21.10 Ex-Rated 21.35 Sex and the Settee 22.00 Cheaters 23.00 Simply
Indian 23.30 City Hospital 0.25 Girls Behaving Badly 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 Door 13.30 The Powerpuff Girls 14.00 Sabrina, The Animated Series
14.30 Atomic Betty 15.00 Teenage Mutant Ninja Turtles 15.30 B-Daman
16.00 Codename: Kids Next Door 16.30 Foster's Home for Imaginary Fri-
ends 17.00 Duck Dodgers in the 24 1/2 Century 17.30 Charlie Brown
Specials18.00 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 Scooby-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
12.35 Those Secrets 14.05 Someone I Touched 15.25 Killing Mr. Griffin
17.00 Through Naked Eyes 18.35 Save Me 20.10 Toy Soldiers 22.00
Rosebud 0.05 Jessica 1.50 Cold Room 

TCM
19.00 Grand Prix 21.45 The Year of Living Dangerously 23.40 The Man
Who Laughs 1.20 Old Acquaintance 3.10 MGM: When the Lion Roars

HALLMARK
12.45 Christy: Choices of the Heart 14.15 Christy: Choices of the Heart
16.00 Ordinary Miracles 17.30 McLeod's Daughters V 18.15 Arthur
Hailey's Detective 19.45 Free of Eden 21.30 Lonesome Dove: The Series
22.15 H2o0.00 Arthur Hailey's Detective 1.30 Lonesome Dove: The Series 

BBC FOOD
12.00 Secret Recipes 12.30 A Cook's Tour 13.00 Made to Order 13.30
United States of Reza 14.00 Off the Menu 14.30 Deck Dates 15.00 Dou-
glas Chew Cooks Asia 15.30 Masterchef Goes Large 16.00 Nigel Slater's
Real Food 16.30 Forever Summer With Nigella 17.00 The Thirsty Traveller
17.30 Great Wine Walks 18.00 Gary Rhodes 18.30 Wild Harvest 19.00
Neil Perry Rockpool Sessions 19.30 The Tanner Brothers 20.00 Secret
Recipes 20.30 Giorgio Locatelli – Pure Italian 21.00 The Best 21.30 Satur-
day Kitchen

DR1
12.00 Rabatten 12.30 Showtime: Udfordringen 13.00 TV Avisen med
vejret 13.20 Forsvundne danskere 13.50 Nyheder på tegnsprog 14.00
Boogie Listen 15.00 Svampebob Firkant 15.20 Jungletrommer 15.30
AMIGO 16.00 Fredagsbio 16.10 Postmand Per 16.30 TV Avisen med
Sport og Vejret 17.00 Disney Sjov 18.00 Showtime19.00 TV Avisen 19.30
Showtime: Kåringen 19.45 Blondinens hævn 21.20 Djævelsk spil 23.05
Boogie Listen 

SV1
11.45 Tv-huset 13.00 Debatt 14.00 Rapport 14.10 Gomorron Sverige
15.00 Utgrävarna 15.30 Mitt i naturen 16.00 BoliBompa 16.01
Supersnällasilversara och Stålhenrik 16.25 Popverkstan16.45 Häxan Surt-
ant 17.00 Combo 17.30 Rapport 18.00 Doobidoo 19.00 Djävulen och jag
20.30 En gränslös rapsodi 21.00 Rapport21.10 Kulturnyheterna 21.20 En
andra chans 23.20 Sändning från SVT24 

The Corporation
Áhorfendur fá að sjá hvernig

stórfyrirtækin hagnast

Í þessari heimildarmynd er farið
ítarlega ofan í allt sem tengist
stórfyrirtækjum nútímans. Jafn-
framt kemur bersýnilega í ljós
hvers konar ógn stórfyrirtækin eru
fyrir heim okkar og framtíð.
Myndin sló í gegn þegar hún kom
út og vann til átta verðlauna,
meðal annars á Nordisk
Panorama og Litlu Kvikmyndahá-
tíðinni þar sem hún endaði sem
aðsóknarmesta myndin. Leikstjór-
ar eru Jennifer Abbott og Mark
Achbar.








