










































Umsjón: nánar á visir.is

MESTA HÆKKUN

ICEX-15 4.675 Fjöldi viðskipta: 199
Velta: 1.344 milljónir

+0,25% 

MESTA LÆKKUN

22 9. nóvember 2005  MIÐVIKUDAGUR

Actavis 43,40 -0,20% ... Bakkavör
44,70 +0,50% ... FL Group 14,10 +0,40% ... Flaga 3,68 -5,60% ... HB Grandi
9,35 +0,00% ... Íslandsbanki 15,20 -0,70% ... Jarðboranir 22,30 +1,40% ... KB
banki 590,00 -0,30% ... Kögun 54,30 +0,90% ... Landsbankinn 22,70 -0,90%
... Marel 63,80 -1,10% ... SÍF 4,28 +1,70% ... Straumur-Burðarás 13,95
+0,00% ... Össur 93,00 +2,80%

Flaga 10,69%
Össur 3,67%
Síf 0,93%

Mosaic 1,72%
Atorka -0,89%
Og Vodafone -0,82%

HLUTABRÉF Í ÚRVALSVÍSITÖLU:

Jarðboranir hafa skrifað
undir samning við Orku-
veitu Reykjavíkur um
háhitaboranir. Þetta er
stærsti borsamningur
sem gerður hefur verið
hér á landi.
Jarðboranir undirrituðu samningu
við Orkuveitu Reykjavíkur um
boranir á Hellisheiði og Hengils-
svæðinu.

Þetta er verðmætasti samning-
ur sinnar tegundar hér á landi og
stærsta borverkefni sem ráðist
hefur verið í hérlendis. Upphæð
samningsins nemur 7,4 milljörðum
króna. Til samanburðar má geta
þess að velta Jarðborana fyrstu
níu mánuði ársins nam 3,5 millj-
örðum króna.

Samningurinn er gerður á
grundvelli útboðs og nam kostnað-
aráætlun 10 milljörðum króna. Út-
boðið var auglýst á Evrópska efna-
hagssvæðinu. Bent S. Einarsson,
forstjóri Jarðborana, segir samn-
inginn afar mikilvægan og að hann
staðfesti hæfni fyrirtækisins til
þess að taka að sér mjög stór verk-
efni. Hann segir verkefnið vissu-
lega flókið og krefjist mikillar
reynslu og hæfni.

Alfreð Þorsteinsson, stjórnar-
formaður Orkuveitu Reykjavíkur,

segir að um sé að ræða stærsta
verkefni sem Orkuveitan hafi ráð-
ist í. þetta sé tímamótasamningur
og orkan sem aflað sé verði undir-
staða öflugra atvinnulífs og marg-
víslegrar nýsköpunar.

Áætlað er að verkið hefjist vor-
ið 2006 og standi til ársins 2009 í
það minnsta. Samningurinn tekur
til borunar á 30 háhitaholum, bæði
rannsóknarholum og vinnsluhol-
um, 10 niðurrennslisholum, fimm
holum til þess að afla ferskvatns
og þrettán svelgholum.

Bætt verður stefnuborunar-
tækni, en Jarðboranir hafa í sam-
starfi við alþjóðlega fyrirtækið
Baker Huges þróað þá tækni
þannig að hún henti íslenskum að-
stæðum. Stefnuborunartækni er
að sögn forsvarsmanna Jarðbor-
ana umhverfisvænni en hefðbund-
in tækni, auk þess að vera líklegri
til árangurs. Borunin leiðir til auk-
innar gufuöflunar þar sem auð-
veldara er að bora í sprungur og
misgengi.

haflidi@frettabladid.is

KAUPHÖLL ÍSLANDS [Hlutabréf ]

Tap deCode, móð-
urfélags Íslenskr-
ar erfðagreining-
ar, nam um 684
milljónum ís-
lenskra króna á
þriðja ársfjórð-
ungi eða 11,4
milljónum Banda-
ríkjadala. Upp-
safnað tap á
fyrstu níu mánuð-
uðum ársins nem-
ur um tveimur og
hálfum milljarði
íslenskra króna.

Á sama tímabili ársins 2004 var
tap á þriðja ársfjórðungi um 12,5
milljónir Bandaríkjadala og alls
37,8 milljónir á fyrstu níu mánuð-
unum.

Tekjur félagins eru hins vegar

heldur meiri á þriðja ársfjórðungi
þessa árs en á fyrra ári þar sem
tekjur voru 11 milljónir Banda-
ríkjadala en eru 13,2 milljónir
dala nú.

Undir lok þriðja ársfjórðungs
var handbært fé og innistæður í
bönkum 171 milljón Bandaríkja-
dala og hafði rýrnað um 27,3 millj-
ónir frá því undir lok ársins 2004.

Kári Stefánsson, forstjóri
deCode, segir í tilkynningu frá fé-
laginu að framundan séu spenn-
andi tímar hjá deCode þar sem
það nálgast markmið sín um sam-
komulag um sölu á hjartalyfinu
DG031 sem félagið þróar í sam-
vinnu við bandarísku lyfjastofn-
unina.

Bréf í deCode höfðu hækkað
lítillega um miðjan viðskiptadag á
Nasdaq-markaðnum í gær. - hb

FORSTJÓRI ÍS-
LENSKRAR
ERFÐAGREIN-
INGAR Kári Stef-
ánsson segir
spennandi tíma
framundan hjá
deCode.

DeCode tapar enn
Tekjur deCode jukust á flri›ja ársfjór›ungi 2005.

Actavis mun kynna afkomu á þriðja
ársfjórðungi 2005 á Hótel Nordica á
þriðjudaginn í næstu viku. Verður kynn-
ingin fyrir opnun markaða eða kl. 8.30.

Heildarútgáfa erlendra skuldabréfa í ís-
lenskum krónum nemur nú 111 milljörð-
um króna, sem er svipað og allar inn-
lendar útgáfur ríkissjóðs.

Hagvöxtur í Bretlandi frá byrjun ágúst
til loka október mælist aðeins um 0,4
prósent samkvæmt National Institute of
Economic and Social Research (NIESR).

Gífurleg velta hefur verið á millibanka-
markaði með krónur síðastliðin misseri
samkvæmt greiningardeild Landsbank-
ans. Hefur velta síðastliðinna þriggja
mánaða verið að meðaltali 165 milljarðar
króna.

Erlend ávöxtunarkrafa
Gengi bréfa Össurar tók kipp eftir að
greiningardeild KB banka birti nýtt verð-
mat á félaginu. Niðurstaða verðmatsins
var 107 krónur á hlut og náðu
bréf Össurar tímabundið geng-
inu hundrað í gær. Lokagengið
var hins vegar 99.
Einhverjar vöflur voru á sum-
um á markaði þegar þeir ráku
augun í það að ávöxtunarkraf-
an í verðmatinu væri rúm ell-
efu prósent. Þetta þótti mörg-
um undarlegt í ljósi þess að stýrivextir
Seðlabankans eru 10,25 prósent og
langtímavextir ríkistryggðra bréfa um
fjögur prósent. Verðmatið er hins vegar
miðað við það að tekjur Össurar eru
nær allar í erlendum myntum og ávöxt-
unarkrafan því miðuð við erlenda vexti.
Hlutföllin í tekjunum eru þannig að ef

félagið byrjaði að framleiða fyrir innan-
landsmarkaði við áramót, væru það
búið að því fyrir hádegi á nýársdag.

Viðurkenning fyrir hné
Össur er leiðandi fyrirtæki á
sínu sviði og tækninni fleygir
fram til hagsbóta þeim sem
misst hafa útlimi. Nokkuð er
síðan Össur kynnti tölvustýrt
gervihné sem vakti mikla at-
hygli. Þetta hné hefur nú verið
valið sem ein af hundrað

stærstu nýjungum í heimi vísinda á ár-
inu af bandaríska vísindatímaritinu
Popular Science. Hnéð er búið gervi-
greind og lærir á hreyfingar notandans.
Það er ein af tíu uppfinningum í flokkn-
um almenn heilsa sem eru verðlaunuð
en tímaritið veitir verðlaun í tólf flokk-
um.

MARKAÐSFRÉTTIR...Peningaskápurinn…

Ýmsir aðilar þrýsta nú á Seðla-
banka Evrópu að hækka ekki vexti á
evrusvæðinu í því skyni að hamla
verðbólgu. Í frétt Reuters kemur
fram að forstjóri Seðlabankans,
Jean-Claude Trichet, hafi átt fund
með talsmönnum fyrirtækja og
verkalýsfélaga á þriðjudag. Létu

þeir í ljós andstöðu sína við vaxta-
hækkanir sem þeir segja myndu
hafa neikvæð áhrif á efnahagsvöxt í
Evrópu. Margir fjármálaráðherrar í
Evrópu hafa einnig látið í ljós and-
stöðu sína við vaxtahækkanir Seðla-
bankans og Evrópska verslunarráð-
ið hefur gert slíkt hið sama. - hhs

Andsnúnir vaxtahækkunum

Íbú›ir hækka mest í Gar›abæ
Fasteignir í Grafarholti hækka› um helming frá 2004
Fasteignir í úthverfum Reykja-
víkur hækkuðu mest á þriðja árs-
fjórðungi 2005 samkvæmt tölum
sem Fasteignamat ríkisins hefur
birt. Miðað við íbúðaverð í fjölbýli
hækkaði húsnæði í Grafarholti
um 11,9 prósent. Sé litið til ann-
arra sveitarfélaga hækkað fast-
eignaverð í Garðabæ mest eða um
15,1 prósent. Íbúðaverð í Kópa-
vogi, sunnan kópavogslækjar,
hækkaði um 14,4 prósent á sama
fjórðungi.

Hins vegar hefur fasteigna-
verð miðsvæðis hækkað mun
minna á þriðja ársfjórðungi og
jafnvel staðið nær í stað. Norður-
mýrin lækkaði um 0,8 prósent,
miðbærinn hækkaði aðeins um 1,6
prósent, Hlíðarnar hækkuðu um
3,2% og Vesturbærinn um 4,4%.

Sé horft til byrjun árs 2004 hef-
ur fasteignaverð að teknu tilliti til
fermetra hækkað um 57 prósent í
Garðabæ. Í Grafarholti, sem er
það svæði sem hefur hækkað
mest innan Reykjavíkur, er sam-
bærileg tala tæpt 51 prósent.

Í hálffimm fréttum KB banka
segir að líklega megi að stórum
hluta rekja minni hækkun fast-
eignaverðs miðsvæðis til þeirra
takmarkana sem brunabótamat
setur lántakendum. Flestar fjár-
málastofnanir láni 100 prósent af
brunabótamati og lóðamati sem
oft er aðeins 60 prósent af mark-
aðsvirði íbúða miðsvæðis. -bg

HÚSIN Í GARÐABÆ Fasteignir í úthverf-
um Reykjavíkur hækka mest í verði sem og
í Kópavogi og Garðabæ. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

NÆG VERKEFNI Borar Jarðborana munu ekki verða aðgerðarleysi að bráð á næstunni.
Fyrirtækið hefur tryggt sér háhitaborun fyrir Orkuveitu Reykjavíkur sem mun standa yfir frá
árinu 2006 og næstu þrjú til fjögur ár á eftir.

Stærsti samningur
Jarðborana undirritaður

Tiltölulega lítil viðskipti voru á
gjaldeyrismarkaði í gær en krónan
veiktist um um það bil 70 punkta
gagnvart Bandaríkjadollar. Gengi
dollars er nú um 61,25 krónur. Eng-
ar skuldabréfaútgáfur hafa verið
hjá erlendum aðilum í íslenskum
krónum frá því að Dresdner Bank
gaf út bréf til fimm ára á þriðju-
daginn fyrir rúmri viku. Gengis-
vísitala krónunnar var í um það bil
101,5 stigum við lokun gjaldeyris-
markaða í gær. - hb

Hlé á skuldabréfaútgáfu
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Nissan Murano nýskr. 06/’05 ssk. Ek. 6
þús. km. Verð 4.780.000 100% lána-
möguleikar, hafið samband við söluráð-
gjafa okkar í síma 525 8020.

Nissan Maxima QX V6 3.0 nýskr. 07/’03
ssk. Ek. 43 þús. km. Verð 2.590.000
100% lánamöguleikar, hafið samband
við söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

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

Opel Vectra 1.6GL nýskr. 06/’99 bsk. Ek.
105 þús. km. Verð 730.000. 100% lána-
möguleikar, hafið samband við söluráð-
gjafa okkar í síma 525 8020.

Honda HR-V nýskr. 05/’01, bsk. Ek. 61
þús. km. Verð 1.190.000. 100% lána-
möguleikar, hafið samband við söluráð-
gjafa okkar í síma 525 8020.

Renault Megane Scenic nýskr. 07/’99,
bsk. Ek. 88 þús. km. Verð 770.000 Til-
boð 550.000. 100% lánamöguleikar,
hafið samband við söluráðgjafa okkar í
síma 525 8020.

Opel Astra 1.6GL nýskr. 09/’99, ssk. Ek.
84 þús. km. Verð 740.000. Tilboð
640.000. 100% lánamöguleikar, hafið
samband við söluráðgjafa okkar í síma
525 8020.

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

Subaru Outback nýskr. 06/’05, ssk. Ek.
11 þús. km. Verð 3.680.000. 100%
lánamöguleikar, hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Nissan Terrano II nýskr. 07/’98, bsk. Ek.
102 þús. km. Verð 1.120.000. 100%
lánamöguleikar, hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Mitsubishi Space Wagon STWi nýskr.
03/’00 ssk. Ek. 100 þús. km. Verð
980.000 Tilboð 780.000. 100% lána-
möguleikar, hafið samband við söluráð-
gjafa okkar í síma 525 8020.

Opel Vectra nýskr.03/99 ssk.
Ek.138.þús.km. Verð. 730.000 Til-
boð.580.000 100%. Lánamöguleikar,
hafið samband við söluráðgjafa okkar í
síma 525-8020

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

Opel Zafira Comfort nýskr.02/00 bs.
ek.105.þús.km. Verð.1.060.000.Til-
boð.860.000100%. Lánamöguleikar,
hafið samband við söluráðgjafa okkar í
síma 525-8020

Suzuki Vitara nýskr. 07/99 bsk. ek. 106
þús. km. Verð 780.000 100% Lána-
möguleikar, hafið samband við söluráð-
gjafa okkar í síma 525 8020.

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

Opel Astra-G-Caravan nýskr. 04/01
bsk., ek. 93 þús. km. Verð 740.000
100%. Lánamöguleikar, hafið samband
við söluráðgjafa okkar í síma 525 8020

Nissan Maxima QX V6 3.0 nýskr. 11/02
ssk. Ek. 61 þús. km. Verð 2.320.000
100%. Lánamöguleikar, hafið samband
við söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

SsangYoung Musso nýskr. 08/98 ssk.
Ek. 119 þús. km. Verð 690.000. 100%
Lánamöguleikar, hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Opel Zafira Comfort nýskr. 04/00 bsk.,
ek. 96 þús. km. Verð 1.070.000. 100%
Lánamöguleikar, hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Nissan Almera Comfort nýskr. 06/01,
bsk., ek. 76 þús. km. Verð 790.000.
100%. Lánamöguleikar, hafið samband
við söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Subaru Impreza GX nýskr. 09/02, ssk.,
ek. 88 þús. km. Verð 1.290.000. 100%.
Lánamöguleikar, hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Opel Astra 1.6GL nýskr. 04/00, ssk., ek.
118 þús. km. Verð 760.000. 100%.
Lánamöguleikar, hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Isuzu Trooper 3.0 nýskr. 01/00, bsk., ek.
188 þús. km. Verð 1.420.000. 100%.
Lánamöguleikar, hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Peugeot 206 nýskr. 06/01, bsk., ek. 105
þús. km. Verð 590.000. 100% Lána-
möguleikar, hafið samband við söluráð-
gjafa okkar í síma 525 8020.

Opel Corsa Comfort nýskr. 05/01, bsk.,
ek. 76 þús. km. Verð 760.000. Tilboð
470.000. 100% Lánamöguleikar, hafið
samband við söluráðgjafa okkar í síma
525 8020.

Nissan Terrano II SE nýskr. 06/96, bsk.,
ek. 169 þús. km. Verð 790.000. Tilboð
470.000. 100% Lánamöguleikar, hafið
samband við söluráðgjafa okkar í síma
525 8020.

Suzuki Grand Vitara XL-7 nýskr. 06/’02,
ssk. Ek. 52 þús. km. Verð 2.070.000.
100% lánamöguleikar, hafið samband
við söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

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

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

Subaru Impreza GX nýskr. 05/’03, ssk.
Ek. 77 þús. km. Verð 1.390.000. 100%
lánamöguleikar, hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

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

Opel Swing nýskr. 01/’98 bsk. ek. 87
þús. km. Verð 420.000. 100% lána-
möguleikar, hafið samband við söluráð-
gjafa okkar í síma 525 8020.

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

Renault Megane nýskr. 05/’03 bsk. Ek.
62 þús. km. Verð 1.190.000. 100%
lánamöguleikar, hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Mitsubishi Galant nýskr. 10/’98, ssk. Ek.
127 þús. km. Verð 930.000. Tilboð
690.000. 100% lánamöguleikar, hafið
samband við söluráðgjafa okkar í síma
525 8020.

Nissan Almera Acenta nýskr. 06/’05,
ssk. Ek. 3 þús. km. Verð 1.790.000.
100% lánamöguleikar, hafið samband
við söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Subaru Impreza GL nýskr. 05/’99, ssk.
Ek. 90 þús. km. Verð 790.000. Tilboð
590.000. 100% lánamöguleikar, hafið
samband við söluráðgjafa okkar í síma
525 8020.

Nissan Almera Acenta nýskr. 10/05 ssk.
Ek. 10 þús. km. Verð 1.520.000 100%.
Lánamöguleikar, hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Hyundai H-1 disel nýskr. 07/03 bsk., ek.
40 þús. km. Verð 2.390.000.- 100%.
Lánamöguleikar, hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Subaru Impreza GX nýskr. 09/04 ssk.
Ek. 4 þús. km. Verð 1.890.000.- 100%.
Lánamöguleikar, hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Subaru Legacy Wagon nýskr. 04/97,
ssk., ek. 92 þús. km. Verð 890.000.
100%. Lánamöguleikar, hafið samband
við söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

[ 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 FÖSTUDAGS     8–18
LAUGARDAG OG SUNNUDAG 11–16 

Ingvar Helgason
Sævarhöfða 2, 110 Rvk.

Sími: 525 8000
www.ih.is
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Citroen C4, nýskr. 07/2005, 1600cc 3
dyra, fimmgíra, ekinn 5 þ. Verð
1.890.000.

Citroen Xsara Picasso nýskr. 04/2004, 5
dyra, sjálfskiptur, grár, ekinn 17 þ. Verð
1.790.000.

Renault Clio nýskr. 07/2003, 1100cc 5
dyra, fimmgíra, gulur, ekinn 83 þ. Verð
990.000.

Renualt Kangoo Fólksbíll nýskr.
08/2002, 1400cc, 6 dyra, fimmgíra,
rauður, ekinn 74 þ. Verð 940.000.

Renault Laguna II nýskr. 04/2004,
2000cc, 5 dyra, sjálfskiptur, ljósgrár, ek-
inn 11 þ. Verð 2.250.000.

Bílaland, B & L
Grjótháls 1, 110 Rvk.

Sími: 575 1230
www.bilaland.is

2005 Renault Grand Scenic II 2,0 L Pri-
vilege Luxe typa. 7 manna, sjálfskiptur,
leður og áklæði í bland, 8 líknarbelgir,
dráttarkrókur, lykillaus ræsing, álfelgur,
regnskynjari, sjálfvirk loftkæling, ofl.ofl.
Til sýnis á staðnum. Tilboðsverð 2.390
þús.

Sparibíll ehf
Skúlagötu 17, 101 Reykjavík

Sími: 577 3344
www.sparibill.is

Audi A-4 2.0 á götuna 06/2001, ekinn
65 þ. km., sjálfskiptur, loftkæling, spól-
vörn, álfelgur, smurbók, einn eigandi.
Verð 2.090.000. áhvílandi 1.600.000.
Toppbílar Kletthálsi 2 sími 587 2000
eða toppbilar.is

Toppbílar
Kletthálsi 2, 110 Rvk.

Sími: 587 2000
www.toppbilar.is

Mazda MPV nýr 7 manna bíll frá X4,
sjálfskiptur, ríkulega útbúinn, nokkrir lit-
ir í boði til afhendingar strax. Verð.
2.990þús. Upplýs. 565-2500 og
www.x4.is.

X4 ehf
Malarhöfði 2, 110 Reykjavík

Sími: 565 2500

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

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

Toyota Touring EFI 4x4 árg ‘91. Ný skoð-
aður ‘06 og í fínu standi. Tilboðsverð
99.000. Uppl. í s. 891 8891.

Renault Clio árg. ‘97, þarfnast smá að-
hlynningar fyrir skoðun. Listaverð 300
þús. fæst á 100 þús. Uppl. í s. 846
5559.

Til sölu L300 MMC 4x4 árg. ‘89. Verð 35
þús. S. 691 9505 & 697 3681.

Ódýr bíll. Til sölu Hyundai Accent árg.
‘96 ekinn 166 þús. Þarfnast smá lagf.
Með skoðun til nóv 2006. Verð
110.000. Uppl. í s. 825 2151.

Toyota Corolla ‘95 ek. 236 þús. km.
Verð 140 þúsund. Uppl. í s. 891 9652.

Til sölu MMC Colt árg. ‘94 1.6, bsk.,
CD/mp3 spilari, sk. ‘06, ek. 192 þús., ný
kveikja, vatnskassi og tímareim, kraft-
púst, sía o.fl. Verð 200 þús. S. 694 5814.

Nissan Sunny árg. ‘92, sk. ‘06, ek. 175
þús. Verð 110 þús. S. 692 7303.

Honda Civic árg. ‘91. Vel með farinn og
keyrður 92 þ. km. Nýtt púst, nýviðgerð-
ar bremsur, nýjir demparar og skoðað-
ur 2006. Tveir eigendur. Uppl. í síma
696 1057.

Stórútsala!! Clio ‘94, 5 d., ek. 130 þ. v.
78 þ. Ford Escort ‘97, 5 d., ek. 129 þ. v.
165 þ. Ath. sk. ód. S. 844 6609.

Peugeot 306 árg. ‘98, 5 dyra, beinsk.,
ek. 136 þús. Verð 250 þús. S. 691 8741.

Opel Astra ‘97, ek. 133 þús. Sk. ‘06.
Verðhugmynd 150 þús. eða tilboð.
Uppl. í s. 849 5458.

Nissan Almera SLX 1600 árg. ‘96 ek.
130 þús., sjálfsk., dráttarkr., CD. Verð
200 þ. S. 862 2662.

Toyota Corolla XL ‘92, ek. 122 þ. 5 dyra,
sjálfsk., sk. ‘06, verð 120 þ. Uppl. í s.
696 8554 & 692 6554.

Susuki Swift árg.’92. Skoðaður ‘06
vetradekk fylgja með. Verð 55 þúsund.
Uppl. í síma 895 3534.

Góður Bíll!
Opel Astra 1600 station, árgerð ‘95, ek-
inn 148 þús. sk. ‘06, dráttarkúla, sumar
og vetrardekk. Uppl. í s. 565 4208 &
662 4684.

Til sölu Galant árg. ‘93, sjálfsk, ek. 185
þús, verð 280 þús. Uppl. í s. 820 0925.

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

Toyota Corolla Station 1300 ‘96 ek. 140
þús., nýsk., beinsk. Verð 350 þús. S. 869
5331.

Yaris árg. 2001, ek. 80 þús., rauður,
beinsk. Verð 500 stgr. Uppl. í síma 846
7116.

Chevy aðdáendur
Til sölu Caprice classic ‘89, ekinn 180
þús., álfelgur. Besta eintakið á landinu.
Uppl. í s. 845 8322.

Merc. Benz 420 S. Class til sölu. Tölu-
vert tjónaður, 300 hestavél í góðu
ásikomulagi. Verð 350.000. Einnig til
sölu 18” benz álfelgur á 200.000 (pass-
ar á á S.Benz, audi, BMW 700 línuna)
Uppl. í síma 663 3755 & 698 7059.

SSang Musso E32. sjálfskiptur, ekinn
130 þús. km. 35” breyttur á nýlegum
dekkjum. Listaverð 990 þús. Áhvílandi
600 þús. 19 þús. á mán í 36 mán. Nán-
ari upplýsingar í síma 898 6586.

Toyota Corolla Wagon árg. ‘01 ekinn
85.000 km. Nýsprautaður. V. 980.000
áhv. 470.000. S. 690 2723.

Suzuki Vitara JLX nýskr. 06/’00 bsk., ek.
91þ. km. Verð 850.000 eða tilboð. Lítur
vel út. Uppl. í síma 661 1290.

Mercedes Benz C 220 árg. 04/1995,
sjálfsk., sóllúga, álfelgur, geislaspilari.
Verð 690 þús. Til sýnis hjá Bílasölu Ís-
lands, Skógarhlíð, s. 510 4900.

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

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

500-999 þús.

250-499 þús.

0-250 þús.

Bílar til sölu
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M. BENZ 190E. Árgerð 1991. Ekinn
266 þ.Ssk. Álfelgur, Cd, topplúga.
Verð kr. 590.000.

INFINITY FX 35, Árgerð 2003. Ek-
inn 46 þ.km. þúsund km. Verð kr.
4980.000. Ath. skipti á ódýrari.

BMW 320 DA. Dísel. Ssk. Árgerð
2004. Ekinn 86 þ. Álfelgur, Fjar-
stýrðar samlæsingar, CD. Verð kr.
3680.000. Ath skipti ódýrari.

TOYOTA AVENSIS DIESEL.Árgerð
2003. Ssk. Ekinn 101 þ Kastarar –
Leðuráklæði – Litað gler. Verð kr.
2490.000 Ath skipti ódýrari.

LEXUS RX 300, Árgerð 2003. Ekinn
24 þ.km. þúsund km. Verð kr.
4480.000. Ath, skipti á Ódýrari.

BMW 320 TOURING DIESEL, Ár-
gerð 2002. Ekinn 155 þ.km. þús-
und km. Verð kr. 2590.000. Ath.
skipti á ódýrari.

BMW 530 TOURING. DIESEL. Ssk.
Árgerð 2004. Ekinn 86 þ.km. Álfelg-
ur, Fjarstýrðar samlæsingar, CD.Verð
kr. 3680.000. ATH skipti ódýrari.

BMW 320 DA DIESEL. Árgerð
2002. Ekinn 109 þ.Dísel.Ssk. Síma-
lögn, Sólskyggni, Þjófavörn. Verð
kr. 2590.000. 

MMC PAJERO LANGUR DISEL TURBO.
Ssk. Árgerð 1998. Ekinn 162 þ. Álfelg-
ur, Dráttarkúla, intercooler. Verð kr.
1650.000. Ath skipti ódýrari.

JEEP WRANGLER 4,0. Árgerð 2003.
Ekinn 22 þ. Geislaspilari, Litað gler,
Líknarbelgir. 

VOLVO V 40, Árgerð 1998. Ekinn 145
þ.km. þúsund km. Verð kr. 690.000.

VW PASSAT 1.9 TDI, Árgerð 2002.
Ekinn 120 þ.km. þúsund km.Verð kr.
1870.000. Ath. skipti á ódýrari.

BMW 318I, Árgerð 2002. Ekinn 144
þ.km. þúsund km. Verð kr. 2050.000.
Ath. skipti á ódýrari.

BMW 320DA DIESEL, Árgerð 2001. 
Ekinn 103 þ.km. þúsund km. Verð kr.
2350.000. Ath. skipti á ódýrari.

CHEVROLET TAHOE LT 6,5 DÍSEL.
Ssk. Árgerð 1995. Ekinn 205 þ.
Álfelgur, Brettakantar, Dráttarkúla
,Filmur. Verð kr. 1190.000 

TOYOTA HIACE 2.4TD DIESEL. Ár-
gerð 2000. Ekinn 105 þ. Innspýt-
ing, Líknarbelgir, Pluss áklæði.Verð
kr. 1150.000

Nú
er það svart

Fréttablaðið vill beina þeim tilmælum 
til lesenda að auðvelda blaðberum okkar 

að bera út blaðið. 

Vinsamlegast mokið frá útidyrahurðum 
og hafið kveikt á útiljósum.
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Nissan Almera, árg. ‘00, ek. 73 þús., ný
sumar- og nagladekk. V. 590 þús. S.
663 1020.

BMW 325 IS árg. ‘92, driflæsing,
beinsk., tölvukubbur, 2 falt púst, 17”
felgur og ný dekk, topplúga, 200 + hp.
ek. 194 þús. Tilboð 600 þús. stgr. Uppl.
í s. 822 0069.

FORD F350 LARIAT DIESEL 4X4 ÁRG.
1999 EK. 170000KM.SJÁLFSK.LEÐ-
UR,DRÁTTARSTÓLL Á PALLI,KÚLA
TÖLVUKUBBUR OFL. MJÖG SNYRTILEG-
UR VERÐ 2,1 MILLJÓN UPPL.Í 8939780

Toyota Avensis ‘04. Ekinn 30. þús.
Álfelgur. Verð 2.230 þús. Uppl. í síma
693 1813.

Benz E 320 4Matic Elegance árg. 1998,
ek. 133 þ. km, mikið af aukabúnaði,
18”álf. o.fl. Verð 2.390.000. Ath. skipti á
ódýrari. Uppl. í símum 421 7800 og
896 4773.

Hyundai Santa Fe skrd. 11.’04 ek. 17
þús. Sjálfskiptur, dráttarkr., sumar og
vetrardekk. Verð 2650 þús. S. 895
1009.

Óska eftir ódýrum bíl, 0-50 þús. Sími
699 3548.

Isuzu Trooper ‘99. 35” breyttur. Ekinn
120 þús. Gott verð. Sími 898 8965.

Til sölu. Land Cr. 90 VX ‘98 ssk., ek. 150
þ., 33” br., aukasæti, krókur, sumar-,
vetrard. negld á felgum, þjónustub.
Verð 1.880 þ. Uppl. í s. 893 3696.

Ford Explorer XLS 4x4 árg. 09/2002, V6
4.0 sjálfsk. Ekinn 94 þ.m. Sk. ‘07. Gott
ástand. Verð 1.980 þ.kr., 450 út og yfir-
taka 32 þ./mán. Til sýnis hjá Bílasölu Ís-
lands, Skógarhlíð, s. 510 4900.

Til sölu Toyota Land Cruiser 90 VX árg.
‘97, beinsk., ek. 126 þús. Er á 35” dekkj-
um, 36” fylgja á felgum. Fallegur bíll,
stgr 1.850 þús. S. 892 4681.

Gallopper ‘01, ek. 140 þús. 7 manna,
beinsk. Verð 1.200 þús. Uppl. í s. 896
1654.

Land Cru. 90 VX skrd. 19.04.’00. Disel,
ssk., ek. 85 þ., dráttk., auka felgur. V.
2.760 þ. S. 892 4528.

Tilboð óskast í ógangfæra bjöllu, árg.
‘71. Upplýsingar í síma 896 1923.

Til sölu, KTM 550 ‘95 tvígengis vatns-
kælt mjög vel með farið hjól, búið að
vinna Íslandsmeistara titil í sandspyrnu.
Farinn stimpill. Selst því á 160 þús.
Uppl. í s. 616 7601 og 898 3641.

Racer/naðra Aprilia RS ‘99. Ásett v. 130
þús. Tilboð óskast. Kostar nýtt 400 þús.
S. 849 2865.

Til sölu Polaris 325 4x4 árg. 2000. Gott
hjól. Uppl. í s. 840 3470.

Munið félagsfund LÍV-Reykjavík í kvöld.
Bíósalur Hótel Loftleiða kl. 20. Allir
vélsleðamenn velkomnir. Nánar á
Snow.is/liv

Óska eftir vélsleða í skiptum fyrri Lancer
árg. ‘96 og Go-Kart ‘01 (ca 450.000)
Uppl. í s. 696 1002.

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

Daxara 147 kerran verð 84.100 nú að-
eins 69.900. Allar kerrurnar seljast með
litlum útlitsgöllum. Allar kerrurnar eru
TUV viðurkenndar, galvaníseraðar, með
sturtubúnaði og hægt að geyma uppá
endann. Bjóðum vaxtalausar létt-
greiðslur til allt að 6 mánaða. Sendum
um allt land. Allt á að seljast fyrstir
koma fyrstir fá, Nánari Upplýsingar á
www.evro.is Evró-Ellingsen Granda-
garðar 2, Örfirisey Reykjavík. Símar 580
8500 & 533 1414.

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

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

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

Hitamottur í bílsæti
Eigum til sætishitamottur í bíla og
vinnuvélasæti, 12v og 24v. Tengist í
vindlingakveikjara. Verð 12 volt kr.
6.777- og 24 volt kr. 9.267-. Vélaborg
Krókhálsi 5F (gengið inn frá Járnhálsi)
110 Rvk, sími 414 8600, Draupnisgötu
1, 603 Akureyri, sími 464 8600.

Brothamar til sölu, passar á Feremec
traktorsgröfu. DMB S500. Nýtt stál fylg-
ir. S. 892 9138.

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

Til sölu nýjir tveggjamanna Lettmann
kajakar “Rivertour” með stýri. Seljast á
hálfvirði kr. 60.000.- Hafið samband við
Guðjón í síma 692 4284.

Nagladekk Goodyear til sölu
185/65R14 lítið notuð undan Toyota
Corolla. Verð kr. 25.000 s. 693 1421

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

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

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

Aðalpartasalan 
s. 565 9700

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

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

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

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

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

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

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

Á til varahluti í ýmsa bíla. 4 stk. dekk
215/70/16” á 6 þ. S. 896 8568.

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

KK Bílaverkstæði Skemmuvegi 22
Kópavogi, bremsuviðgerðir. Almennar
viðgerðir fyrir fólksbíla og jeppa, s. 861
3790 & 555 3755.

Viðgerðir

Varahlutir

Hjólbarðar

Kajakar

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

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

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

net.is Sími. 588 8111 Fax. 588
8114.

Bátar

Lyftarar

Vinnuvélar

Fellihýsi

Kerrur

Vélsleðar

Fjórhjól

Mótorhjól

Fornbílar

Jeppar

Bílar óskast

2 milljónir +
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Gott gengi Puma

Hækkar
afkomuspá

Intersport á Íslandi

Sterkir í 
sportinu

Sögurnar... tölurnar... fólkið...
Miðvikudagur 9. nóvember 2005 – 32. tölublað – 1. árgangur Veffang: visir.is – Sími: 550 5000

Nýtt verðmat | Nýtt verðmat
Greiningardeildar KB banka á
Össuri hf. gerir ráð fyrir verðmati
félagsins fyrir 41,4 milljarð króna
sem jafngildir verðmatsgengi á
107 krónum á hlut. 

Gistinóttum fjölgar | Gistinætur
útlendinga á íslenskum hótelum í
september voru tæplega 93 þús-
und. Það er er fjölgun milli ára um
13,4 prósent. 

Aukin umsvif | Dagsbrún hyggst
tvöfalda umsvif sín á 12 til 24
mánuðum. Hluthafar í Dagsbrún
samþykktu á fimmtudag að auka
hlutafé um 1200 milljónir króna
að nafnvirði. 

Fjórðungur í Forthnet | Novator,
fjárfestingarfélag Björgólfs Þórs
Björgólfssonar, hefur bætt við sig
4,3 prósenta hlut í gríska fjar-
skiptafyrirtækinu Forthnet og á
nú 26,3 prósent. 

Matvara hækki | Greiningadeild
Landsbankans gerir ráð fyrir auk-
inni hækkun matvöruverðs í kjöl-
far uppgjörs Haga. Tap félagsins
var að mestu rakið til verðstríðs á
matvörumarkaði.

VÍS kaupir IGI | Vátryggingafé-
lag Íslands hefur keypt 54 pró-
senta hlut í breska tryggingafé-
laginu IGI Group. VÍS hefur
einnig tryggt sér forkaupsrétt að
21 prósenta hlut til viðbótar. 

Aðhefst ekkert | Niðurstaða
Fjármálaeftirlitsins er að aðhaf-
ast ekkert í máli Serafin Shipping
sem eignaðist yfir fimm prósenta
hlut í Icelandic Group í skiptum
fyrir hlut í Sjóvík. 

Gott uppgjör | Hagnaður
Straums-Burðaráss var 6.473
milljónir króna á þriðja ársfjórð-
ungi en samtals 14,1 milljarður á
fyrstu níu mánuðum ársins. Eign-
ir jukust um 160 prósent frá ára-
mótum.

Grene systur 
í Smáralind

Verslunin Söstrene Grene sem
þeir Íslendingar sem hafa gengið
Strikið í Kaupmannahöfn þekkja,
mun opna verslun í Smáralind í
byrjun desember. 

Söstrene Grene er keðja sext-
án búða sem hóf starfsemi í Árós-
um, en flestir þekkja búðina á
Strikinu þar
sem úir og
grúir af alls
kyns ódýrri
smávöru og
gjafavöru.

Mikið er
lagt upp úr litasamsetningu í
uppstillingu og leggja eigendur
hennar áherslu á að andrúmsloft
búðanna sé sinfónía lita ilms og
forma. Búðirnar hafa mikið að-
dráttarafl í Danmörku og ferða-
menn, einkum frá Norðurlöndum
og Þýskalandi eru tíðir gestir.
Fjöldi þeirra sem koma í búðirn-
ar í Danmörku er í ár áætlaður
tíu milljónir og veltan áætluð um
tveir milljarðar íslenskra króna.

Fram til þessa hafa verslanir
Söstrene Grene einungis verið í
Danmörku og verður íslenska
búðin sú fyrst utan Danmerkur.
Systurnar hyggja á frekari útrás
og er fyrirhugað að opna verslan-
ir í Svíþjóð og Noregi innan
skamms. -hh

Hjálmar Blöndal 
skrifar

Mjög mismunandi þóknanir eru hjá bönkum og
sparisjóðum af viðbótarsparnaði launþega. Um-
sýslugjald Almenna lífeyrissjóðsins, sem rekinn er
af Íslandsbanka, er 0,18 prósent af heildarinni-
stæðu á hverju ári en hjá SPRON er umsýslugjald-
ið 1,5 prósent. Markaðurinn kannaði umsýslugjöld
og kostnað hjá viðskiptabönkunum þremur og
SPRON af viðbótarsparnaði en sá fyrirvari skal
hafður á samanburðinn að mismunandi ávöxtunar-
leiðir eru í boði. 

Vinnuveitandi greiðir að lágmarki tvö prósent af
heildarlaunum launþegans á móti allt að fjögurra
prósenta framlagi launþegans í viðbótarsparnað og
reiknast ekki tekjuskattur af sparnaðinum fyrr en
við útborgun en oftast er miðað við að sparnaðurinn
sé greiddur út við 60 eða 67 ára aldur. 

Aðeins þeir sem hafa staðfestingu Fjármálaeft-
irlitisins geta boðið viðbótarsparnað en um flestir
lífeyrissjóðir bjóða upp á sparnaðinn auk banka og
verðbréfafyrirtækja. Hæstu þóknun sem ekki
reiknast sem hlutfall af innistæðu, er hjá Vista
sparnaðarleiðinni hjá KB banka en þar eru 6-8

fyrstu mánuðirnar reiknaðir sem þóknun til vörslu-
aðilans, allt eftir því hvort launþeginn helst í við-
skiptum við bankann eða ekki. Ef launþegi ákveður
að skipta um vörsluaðila greiða þeir eitt prósent af
heildarinnistæðu í þóknun til þess sem viðskiptum
er slitið við hjá, hjá KB banka og Íslandsbanka en
Landsbankinn greiðir gjaldið fyrir þá sem koma í
viðskipti við bankann. 

Ekkert gjald eða aukalegur kostnaður er við að
gera hlé á greiðslum hjá vörsluaðilunum. 

Bankarnir bjóða margir hverjir einnig upp á
verðtryggðar reikninga fyrir viðbótarsparnað en
þeir reikningar bera enga þóknun til vörsluaðila.

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

Alls hafa 103 erlendir bankar til-
kynnt Fjármálaeftirlitinu að þeir
hyggjast veita þjónustu hér á
landi. Ragnar Hafliðason, aðstoð-
arforstjóri eftirlitsins, segir að
samkvæmt lögum um fjármála-
fyrirtæki geta þessir bankar
stofnsett útibú hér á landi tveim-
ur mánuðum eftir að hafa tilkynnt
fyrirhugaða starfsemi. Útibúum
erlendu bankanna sé heimilt að
veita hverja þá fjármálaþjónustu

sem lögleg er hér á landi.
Ragnar segir að á síðasta

starfsári Fjármálaeftirlitsins,
sem endaði í byrjun júlí síðastlið-
inn, hafi átta erlendir bankar til-
kynnt fyrirhugaða starfsemi. Það
sé gert í gegnum lögbært yfir-
vald, eins og fjármálaeftirlit, í
heimaríki fyrirtækisins. Þetta sé
hluti af því frelsi sem fylgi aðild
að Evrópska efnahagssvæðinu.
Fyrirtæki geti teygt starfsemi
sína og þjónustu yfir landamæri.

Aðstoðarforstjórinn segir
þetta nauðsynlegt ef fyrirtæki

ætli að auglýsa þjónustu sína hér.
Fyrr geti þau það ekki. Hins veg-
ar hafi starfsmenn Fjármálaeftir-
litsins orðið lítið varir við starf-
semi eða auglýsingar þessara fyr-
irtækja hér á landi. Til dæmis hafi
35 verðbréfasjóðir og 726 fjár-
festingafyrirtæki sent sambæri-
lega tilkynningu og bankarnir. Ein
skýring á þessu gæti verið sú að
fyrirtækin séu að skilgreina Ís-
lands sem hluta af sínu starfsvæði
án þess að hafa hér skipulega
starfsemi. Markaðssvæðið sé líka
svo lítið.

Útrásarvísitalan hækkar:
NWF hækkar um

ellefu prósent
Breska iðnaðarfyrirtækið NWF,
sem er í eigu Atorku Group,
hækkar mest allra félaga í útrás-
arvísitölu Markaðarins á milli
vikna. Félagið hækkar um ellefu
prósent og er gengi bréfanna nú í
Kauphöllinni í Lundúnum 6,325
pund á hlut. Sænski fjárfesting-
arbankinn Carnegie hækkar
mest þar á eftir eða um 7,4 pró-
sent og er gengi bankans 101,5
sænskar krónur á hlut. 

Útrásarvísitalan hækkar um
3,83 prósent á milli vikna og
mælist hún 109,59 stig. Fyrirtæki
í útrásarvísitölunni hækkuðu vel
á milli vikna en mest lækkuðu
bréf í sænska félaginu Cherryf-
öretag eða um 7,35 prósent. - hb

Misháar þóknanir
af viðbótarsparnaði
Allt frá 0,18 til 1,5 prósenta umsýslugjald hjá vörsluaðilum.

Hundrað erlendir bankar
geta opnað útibú á Íslandi
Yfir hundrað erlendir bankar hafa tilkynnt Fjármálaeftirlitinu að þeir
hyggist veita þjónustu hér á landi. Lítið farið fyrir þeim hingað til.

U M S Ý S L U K O S T N A Ð U R  V I Ð S K I P T A B A N K A N N A
A F  V I Ð B Ó T A R L Í F E Y R I S S P A R N A Ð I

Almenni lífeyrissjóðurinn (Íslandsbanki) 0,18% 
KB banki 0,3-0,6% 1,2

Landsbankinn 0,39%
SPRON 0,85-1,5% 3

1Fer eftir árangri
2Vista innheimtir 6-8 mánaða framlag sem þóknun
3Mismunandi eftir ávöxtunarleiðum

Staðan á matvörumarkaði

Lágvörumarkaðurinn
mun stækka

12-13



Eggert Þór Aðalsteinssonar 
skrifar

„Tilboðið var engan veginn
ásættanlegt. Ég ætlaði mér held-
ur aldrei að selja fyrirtækið,“
segir Jón Örn Árnason, eigandi
og framkvæmdastjóri Júmbó
samlokugerðarinnar sem fékk
kauptilboð frá eigendum aðal-
keppinautarins Sóma á dögunum.

Hann telur að Sómi sé hættur
við, enda hafi hann einnig hafnað
öðru tilboði frá þeim sem kom
stuttu síðar. Jón Örn segir að
mikill áhugi hafi skapast á
Júmbó eftir að Markaðurinn
greindi frá því að Íslandsbanki
ætlaði að leggja fram kauptilboð
fyrir hönd Sóma. Þrjú önnur til-
boð fylgdu í kjölfarið. „Tilboðið
frá Sóma var fáranlegt. Ég
spurði Íslandsbanka hvort þeir
héldu að ég væri að reka videó-
leigu?“

Jón Örn, sem hefur átt Júmbó
í þrjú ár og starfað við fyrirtækið
frá 1985, segir að verðmæti
Júmbó liggi í gríðarlega öflugu
dreifingarkerfi. „Við förum á 280
staði á hverjum degi og seljum
tíu til tólf þúsund samlokur á
dag.“

Samkvæmt lista Frjálsrar
verslunar yfir 300 stærstu fyrir-
tækin veltu Júmbó og Sómi sam-

anlagt yfir 700 milljónum króna á
síðasta ári á markaði sem hefur

vaxið jafnt og þétt á síðustu
árum. - eþa

Vika Frá áramótum

Actavis Group 1% 12%
Bakkavör Group 1% 85%
Flaga Group -15% -43%
FL Group 1% 42%
Grandi 0% 16%
Íslandsbanki -1% 36%
Jarðboranir 1% 10%
Kaupþing Bank -1% 33%
Kögun 1% 18%
Landsbankinn -1% 88%
Marel -2% 28%
SÍF -1% -12%
Straumur 3% 47%
Össur 5% 26%
*Miðað við gengi í Kauphöll á mánudaginn
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Júmbó samlokur
hafna tilboði Sóma
Eigandinn fengið mörg tilboð en ætlar ekki að selja

410 4000  |  www.landsbanki.is

B2B | Banki til bókhalds

Betri þjónusta og upplýsingagjöf til viðskiptavina og lánardrottna

Fyrirtækjabanki

Straumur-Burðarás hafnar því
að fyrirtækið hafi selt bréf í
Skandia. Samkvæmt nýlegum
hluthafalista frá Skandia kemur
fram að hlutur Straums hafi
minnkað úr 3,2 prósentum í 1,6
prósent. Hlutur Straums er enn
4,5 prósent en hluti er í vörslu
annarra aðila.

Ragnar Þórisson, fjárfesting-
arstjóri hjá Straumi, er hissa á
vinnubrögðum stjórnar Skandia.
Í viðtali við Dagens Industri seg-
ir hann að stjórnin hefði átt að
hringja í Straum áður en hún
hefði sent út nýjan hlutahaf-
alista. „Hún leikur undarlegan

leik,“ segir Ragnar og vísar þar
með til þess að stjórn Skandia
hefur hafnað yfirtökutilboði Old
Mutual. Straumur ætlar hins
vegar að ganga að því. - eþa

Hagnaður íslenskra lífeyrissjóða
af eign sinni í KB banka var um
17,6 milljarðar króna á árinu
2004 og þar af voru arðgreiðslur
um 210 milljónir. Þetta kom fram
í erindi Sigurðar Einarssonar,
starfandi stjórnarformanns KB
banka, sem hann hélt í Þjóðmenn-
ingarhúsinu fyrir helgi af því til-
efni að bankinn hefur nú tekið
yfir starfsemi breska bankans
Singer & Friedlander. 

„Á fyrstu níu mánuðum þessa
árs er hagnaður þeirra orðinn 17
milljarðar króna. Þessi upphæð,
samtals um 34,6 milljarðar

króna, er meira en nóg til að
greiða allan ellilífeyri, örorkulíf-
eyri og makalífeyri á einu ári á
Íslandi,“ sagði Sigurður.

Lífeyrissjóðir áttu um 15,6
prósent af hlutafé KB banka,
miðað við stöðu 30. september, að
andvirði rúmlega 61 milljarður
króna.

Sigurður sagði að ef heldur
sem horfir og allt gengur vel,
geta fjárfestingar lífeyrissjóð-
anna í fjármálageiranum mætt
auknum lífslíkum almennings
og aukið greiðslur til lífeyris-
þega. - hb

Hagnast um 35 milljarða á KB banka

Stjórnandi Intrum 
í fasteignarekstur

Domus fasteignasölur hefja starfsemi.

Sameining
hjá Atorku
Austurbakki, Icepharma og Is-
med, munu sameinast undir
nafni Icepharma hf. um næstu
áramót. Félögin eru öll í eigu At-
orku Group og starfa á sviði heil-
brigðismála. Áætluð velta nýja
félagsins er um fjórir milljarðar
króna.

Atorka Group hefur á undan-
förnum árum fjárfest í fyrir-
tækjum á sviði heilbrigðismála.
Samhliða sameiningunni hefur
stjórn Atorku ákveðið að selja
vín- og íþróttadeild Austurbakka
hf. - hb

SIGURÐUR EINARSSON Fagnar kaupum
á Singer & Friedlander í Þjóðmenningarhús-
inu.

VINSÆL SAMLOKA Eigandi Júmbó hafnaði tveimur tilboðum frá Sóma, aðalkeppinautin-
um. Hann ætlar ekki að selja fyrirtækið.

Gengi krónunnar er að gera út
af við útgerðina í landinu. Þetta
segir Ólafur Eggertsson, út-
gerðarmaður í Sjóla ehf., í við-
tali við Útveginn, fréttabréf
Landssambands íslenskra út-
vegsmanna. Þótt verð í erlendri
mynt hafi hækkað hafi þróun
gengisins leitt til þess að af-
koman er mun lakari en áður og

munar þar verulega. Ólafur
segir furðulegt að auðlinda-
gjald sé ekki lagt af af á meðan
aðstæður eru með þessum
hætti. Í núverandi ástandi geti
atvinnugreinin ekki hagnast.
Útgerðin hafi ekki nokkra
burði til að greiða þetta gjald
og einungis sé verið að skatt-
leggja tapið. - hhs

Auðlindagjald furðulegt

Stofnfé ekki hlutabréf
Stefán Svavarsson gagnrýnir viðskipti með stofnfé.

Stefáni Svavarssyni, stjórnar-
formanni Fjármálaeftirlitsins,
sýnist það beinlínis stríða gegn
tilgangi laga um fjármálafyrir-
tæki að stofnfjáreigendur í
sparisjóðum geti fengið meira
fyrir stofnfjárhlut sinn en verð-
bætt stofnfé. Það liggi þó fyrir
að í viðskiptum með stofnfjár-
hluti hafi meira verið greitt.

Þetta kom fram í ræðu Stef-
áns á ársfundi Fjármálaeftirlits-
ins. Hann áréttaði að hann teldi
ekki að viðskiptin með stofnfé
hefðu verið ólögleg og hann einn
væri ábyrgur fyrir þessum orð-
um.

Eftir að hafa lýst ákvæðum
laga þar sem fjallað er um spari-
sjóði sagði Stefán að draga
mætti þá ályktun að stofnfé
samsvari í raun svokölluðum
forréttindahlutabréfum. Þau
væru að efni til frekar skuld en

eigið fé. Eigendur slíkra bréfa
nytu ekki ávinnings í félagi við
slit umfram nafnverð hlutarins.
Þeir hirtu vexti eða arð af nafn-
verði á sama hátt og stofnfjár-
eigendur. Sú vaxtagreiðsla væri
ekki háð duttlungum aðalfundar
til greiðslu arðs. -bg

Sigurður Arnar Jónsson, fram-
kvæmdastjóri innheimtufyrir-
tækisins Intrum Justitia og
Bjarni Þór Óskarsson lögmaður
hafa ætlanir um að hefja starf-
semi á fasteignasölum undir
nafninu Domus. Þeir hafa í því
skyni undanfarin misseri komið
að máli við nokkrar fasteigna-
sölur á höfuðborgarsvæðinu í
því skyni að kaupa þær og reka
undir nafninu Domus. Fast-
eignalög heimila ekki fjármála-
fyrirtækjum að eiga meirihluta í
fasteignasölum.

Sigurður neitar því að Intr-
um komi nokkuð að rekstri á
fasteignasölunni sem reka á
undir nafninu Frans ehf. en
stærstu eigendur Intrum eru
viðskiptabankar og fjármála-
fyrirtæki. „Ég hef verið spurð-
ur að þessu áður en það er ekki
Intrum sem á þennan rekstur
heldur ég og Bjarni Þór Óskars-
son lögmaður. Ef þú skoðar
fasteignalögin þá geturðu séð
að fjármálafyrirtæki mega ekki
eiga meirihluta í fasteignasöl-
um,“ segir Bjarni. - hb

STEFÁN SVAVARSSON Stefán segir stofn-
fé frekar skuld en eigið fé.

Straumur hissa á SkandiaNetverslun
tvöfaldast
Í fréttabréfi Samtaka verslunar
og þjónustu segir að samkvæmt
tölum frá greiðslukortafyrirtæk-
inu Visa hafi netverslun á Norð-
urlöndum aukist um 96 prósent
frá 1. júlí 2004 til 1. júlí 2005.
Hliðstæðar tölur væru ekki til
fyrir Ísland eitt og sér en ljóst
væri að mikil aukning hefði orðið
í netverslun meðal Íslendinga á
síðustu mánuðum samkvæmt
Visa Ísland. Netverslun á Norð-
urlöndum væri lítil í alþjóðlegum
samanburði og nemi aðeins um
einu prósenti af heildarveltu net-
verslunar í heiminum. – bg
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Breskir fjölmiðlar segja
Baug sniglast í kringum
bresku verslunarkeðjunna
Woolworths.

Fjárfes t ingafé lag ið
Apax sem tók þátt í kaup-
um á Somerfield
vildi kaupa
Woolworths á
sínum tíma en
gekk úr skaftinu
á síðustu
stundu, þar sem

áreiðanleikakönnun
stóðst ekki vænting-
ar þeirra.

Samkvæmt heim-
ildum er ekki fótur

fyrir orðrómnum um
áhuga Baugs á félaginu.
Woolworths er ekki

talið falla vel að
stefnu Baugs um að
kaupa í fyrirtækjum
með skýra stefnu. -
hh

„Það er orðið full bókað á öll
námskeið í Reykjavík en við
bættum því við fimm námskeið-
um í morgun [þriðjudagsmorg-
un] en þau urðu full um leið,“
segir Ragnar Már Vilhjálmsson,
vörumerkjastjóri hjá Íslands-
banka, en Íslandsbanki hefur að
undanförnu auglýst námskeið
um fjármálalæsi fyrir almenning
undir nafninu Peningarnir þínir.
Mikil aðsókn hefur verið á nám-
skeið og fullbókað er á tólf nám-
skeið sem bankinn hóf að auglýsa
í síðustu viku. Enn er laust á

námskeið Í Reykjanesbæ, Sel-
fossi og á Akureyri en fullt er á
öll námskeið í Reykjavík. 

„Þetta er framar okkar vonum
en við fundum að það er mikil
þörf fyrir svona fræðslu. Við
erum ekki að auglýsa okkur með
þessu, þetta er fyrst og fremst
fræðsla fyrir almenning. Við
munum auglýsa fleiri námskeið á
næstunni en ekki alveg strax því
við erum bara með einn leiðbein-
anda í þessu og það er meira en
nóg að gera hjá honum,“ segir
Ragnar. - hb

Hólmfríður Helga Sigurðardóttir 
skrifar

Á Flúðum búa stærstu jarðar-
berjaframleiðendur landsins,
hjónin Eiríkur Ágústsson og Olga
Guðmundsdóttir. Þau hafa nú í
smíðum tvö þúsund fermetra
gróðurhús undir framleiðsluna
sem verður tekið í notkun næsta
vor. Hjónin keyptu reksturinn
árið 2002 en jarðarber hafa verið
ræktuð á Flúðum frá árinu 1995.
Eiríkur hefur þó lengi verið með
puttana í ræktun og var meðal
annars framleiðslustjóri hjá
Flúðasveppum í 11 ár. 

Eiríkur segir ræktun jarðar-
berja sérstaklega dýra og pláss-
freka og flesta aðra ræktun í

gróðurhúsum gefa meira af sér.
Verð vörunnar hafi lítið hækkað
milli ára og ekki í samræmi við
aðrar hækkanir á neysluvörum. 

Framleiðsla hjónanna á jarð-
arberjum hefur verið um átta
tonn á ári. Með nýja gróðurhús-
inu gera þau ráð fyrir að auka
hana um að minnsta kosti fjögur
tonn. Tilgangurinn með nýja
gróðurhúsinu er ekki að auka
framboðið á hverju tímabili held-
ur lengja tímabilið og fylla
þannig það skarð sem hefur
myndast yfir sumartímann. Upp-
skeran hingað til hefur verið í
maí og júní og aftur í september
og október. Engin framleiðsla
hefur verið í júlí og ágúst en með
nýja húsnæðinu verður uppsker-

an samfelld frá maí fram í októ-
ber. 

Þrjátíu til fjörutíu prósent af
veltu búsins koma af jarðar-
berjaframleiðslunni. Á búinu fer
einnig fram tómata- og kálrækt.
Til þess að geta framleitt jarðar-
ber yfir vetrarmánuðina þarf
lýsingu og Eirkíkur telur það
ekki borga sig sem stendur. Hins
vegar muni hann hugsanlega
leggja hluta þess pláss sem hann
hefur haft undir tómataræktun
undir jarðarberin þar sem að allt
stefni nú í offramleiðslu á tómöt-
um.

Innlend framleiðsla stendur
undir um það bil fimm prósent-
um heildarneyslu á jarðarberj-
um.

Framleiða tólf tonn
af jarðarberjum
Hjón á Flúðum eru stærstu jarðarberjaframleiðendur lands-
ins og eru að byggja tvö þúsund fermetra gróðurhús.

Straumur Burðarás þreifar fyrir sér með sölu á hlut sínum í Íslands-
banka, samkvæmt heimildum Markaðarins. 

Straumur er stærsti hluthafinn í bankanum og hefur um skeið
skoðað leiðir til þess að selja hlutinn. Í upphafi sumars voru áætlanir
í gangi um að Milestone undir forystu Karls Wernerssonar, FL Group
og Baugur myndu standa að félagi um kaup á hlutnum. 

Björgólfur Thor Björgólfsson er stjórnarformaður Straums Burða-
ráss. Talið er ólíklegt að hann vilji selja Jóni Ásgeiri hlut í bankanum
og kærleikar milli þeirra séu takmarkaðir. Er sú ályktun dregin með-
al annars af grein Financial Times þar sem Björgólfur Thor lýsti
áhyggjum af Baugsmálinu og varaði við þeirri
ályktun að stjórnmálamenn hefðu átt þátt í
málinu.

Straumur þarf að draga eign sína í Íslands-
banka frá eigin fé sínu samkvæmt reglum um
fjármálafyrirtæki og eignin í Íslandsbanka
gæti því orðið hindrun vilji félagið ráðast í stór
erlend verkefni. Straumur á um 26 prósenta hlut
og er virði hans yfir fimmtíu milljarðar
króna. -hh

Jónas Fr. Jónsson, forstjóri Fjár-
málaeftirlitsins, sagði á ársfundi
eftirlitsins á mánudaginn að í
september hefðu þremur stóru
tryggingafélögunum hér á landi
verið veitt heimild til að veita
þjónustu án starfsstöðvar í til-
teknum ríkjum EES. Í október
hefði VÍS svo keypt tæplega tíu
prósent hlut í norsku vátrygg-
ingafélagi og fyrir tæpri viku
keypti sama félag meirihluta í
bresku tryggingafélagi. Félagið
boðaði aukin umsvif á erlendri
grund.

„Ljóst er að þessi nýja útrás
mun hafa frekari áhrif á starf-
semi Fjármálaeftirlitsins og auka
mikilvægi alþjóðlegs samstarfs.
Hér mun og reyna á mikilvægi

áhættustýringar eftirlitsskyldra
aðila og mögulega reglur um fjár-
málasamsteypur,“ sagði Jónas.-bg

Við verðum við 
símann til kl. 20 í kvöld. 

Hafðu samband

 í síma 550 1310 og 
við ráðum þér heilt. 

JARÐARBERJARÆKT Í SILFURTÚNI Áætlað er að jarðarberjaframleiðslan aukist úr átta tonnum í tólf með tilkomu nýja húsnæðisins.

Lög um
lágmarkstíma
Viðskiptaráðuneytið hefur nú til
skoðunar hvort lögbinda eigi til-
tekinn eignarhaldstíma starfs-
manna fjármálafyrirtækja. Þetta
kemur fram í svari viðskiptaráð-
herra við fyrirspurn Jóhönnu Sig-
urðardóttur á Alþingi um við-
skipti fruminnherja á fjármála-
markaði.

Í svari ráðherra kemur fram
að í Danmörku sé kveðið á um sex
mánaða eignarhaldstíma og í Nor-
egi um tólf mánaða eignarhalds-
tíma. Hér á landi er kveðið á um
þrjá mánuði að lágmarki nema
sérstakar aðstæður komi til. -hb

Alþjóðlegt samstarf mikilvægt
Tryggingafélögin komin í hóp útrásarfyrirtækja

FORSTJÓRI FME Eftirlitið þarf að fylgjast
með dótturfélögum íslenskra fyrirtækja er-
lendis.

Leitar kaupanda 
að Íslandsbankahlut

Mikill áhugi á fjármálum
Fullt á nær öll námskeið Íslandsbanka.

Baugur orðaður
við Woolworths
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Asíski þróunarbankinn telur að fuglaflensa í mönnum og áfallið í
kjölfar hennar myndi kosta asískan efnahag allt að 283 milljarða
bandaríkjadala. Þetta kemur fram á
vefsíðu BBC. Verg landsframleiðsla
svæðisins myndi minnka um
6,5 prósent.

Í skýrslu Alþjóðabankans
um efnahag Austur-Asíu kom
fram að fuglaflensan gæti hamlað
efnahagsvexti á árinu 2006 vegna
hugsanlegra aðgerða annarra landa
og ferðatakmarkana til svæðisins.
Ef til heimsfaraldurs kæmi myndi
tveggja prósenta minnkun í vergri
landsframleiðslu á meðan á honum
stæði kosta allt að 200 milljónir banda-
ríkjadala á einum ársfjórðungi. - hhs

TTT auglýsingastofa/Ljósm
.S
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Mark
skrifstofustólar

Ótrúlegt verð!

Mark er ný og glæsileg lína skrifstofustóla frá
Á. Guðmundssyni ehf. fyrir vinnustaði og heimili.
Stólarnir eru  hannaðir af Pétri B. Lútherssyni.

Hæðarstilling
á baki

Pumpa til að
stilla stuðning
við mjóhrygg

Hæðarstillanlegir
armar

Hallastilling
á baki

Sleði til að færa setu
fram og aftur

Mjúk hjól

Hæðarstilling
á setu og baki

Hægt er að stilla stífleika
setu og baks eftir þyngd
notanda

Veltustilling
á setu og baki

TILBOÐ

Bæjarlind 8-10 • Sími 510 7300 • www.ag.isHeildarlausnir í skrifstofuhúsgögnum

Mark 30 fullt verð kr. 57.855
Tilboðsverð:Kr.40.900

Mark 10 fullt verð kr. 19.900
Tilboðsverð:Kr.13.930

Mark 20 fullt verð kr. 38.010
Tilboðsverð:Kr.26.976

Hólmfríður Helga Sigurðardóttir 
skrifar

Evrópskir vínframleiðendur eru
margir hverjir eru hræddir við
breytingarnar sem fylgja auk-
inni alþjóðavæðingu. Um þetta er
fjallað á vefsíðu Der Spiegel. Að
mati þeirra framleiðenda sem
vilja halda í hefðirnar eiga ný-
stárlegar aðferðir ekki við í
framleiðslu vína. Til dæmis er sú
aðferð að nota viðarflísar og
bæta við sykri í framleiðsluna
umdeild. Jarðvegurinn, loftslagið
og veðrið eigi að vera þeir þættir
sem ákvarða bragð vínsins. 

Hverju sem því líður standa
framleiðendur nú frammi fyrir
því að þurfa að aðlagast alþjóða-
væðingunni. Spurningar sem
vakna snúa að því vernig eigi að
bregðast við henni, hvernig eigi
að aðlaga vínið nýjum smekki
heimsins og hvort framleiðslan

eigi nafnbótina „vín“ skilið eftir
breytingarnar. 

Evrópusambandið og Banda-
ríkin hafa þegar samþykkt sín á
milli að Bandaríkjamenn megi
nota eikarflísar í framleiðslu
sína. Nú er í burðarliðnum við-
skiptasamningur sem kynntur
verður fyrir ráðherranefnd Evr-
ópusambandsins í lok nóvember.
Verði samningurinn samþykktur
fá evrópskir framleiðendur leyfi
til að nota sömu aðferðir og
Bandaríkjamenn. Þá má búast
við því að Alþjóðaviðskiptastofn-
unin krefjist þess að slíkar til-
slakanir muni ganga jafnt yfir
alla. Ljóst er því að evrópskir
vínframleiðendur verða að aðlag-
ast og með því eru breytingar
nauðsynlegar

Sérfræðingar telja að árið
2005 verði fyrsta árið sem Evr-
ópa flytur inn meira vín en það
flytur út. - hhs

EVRÓPK VÍN NJÓTA EKKI SÖMU VIRÐINGAR OG ÁÐUR Áætlað er að í ár verði í fyrsta
sinn meiri innflutningur en útflutningur á vínum í Evrópu. 

Evrópsk vín 
há lífsbaráttuna
Alþjóðavæðingin heldur innreið sína á
vínmarkaðinn.

Fyrirtæki Land Gengi Gjald- (Gengi Breyting
miðill gjaldmiðils)

BTC Búlgaría 10,36 Lev 36,93 2,01%
Carnegie Svíþjóð 101,50 SEK 7,45 5,87%
Cherryföretag Svíþjóð 26,60 SEK 7,45 -7,35%
deCode Bandaríkin 8,69 USD 60,57 0,88%
EasyJet Bretland 3,00 Pund 105,86 5,31%
Finnair Finnland 10,87 EUR 71,59 3,77%
French Connection Bretland 2,43 Pund 105,86 -1,13%
Intrum Justitia Svíþjóð 68,00 SEK 7,45 -3,20%
Keops Danmörk 18,70 DKR 9,59 -3,46%
Low & Bonar Bretland 1,11 Pund 105,86 1,23%
NWF Bretland 6,33 Pund 105,86 10,05%
Sampo Finnland 13,25 EUR 72,11 5,58%
Saunalahti Finnland 2,42 EUR 71,59 -1,53%
Scribona Svíþjóð 15,50 SEK 7,45 -2,06%
Skandia Svíþjóð 41,30 SEK 7,45 3,85%
Miðað við gengi bréfa og gjaldmiðla á mánudag

Ú T R Á S A R V Í S I T A L A 1 0 9 , 5 9 3 , 8 3 %

Nítján ára breskur flugmaður,
Martin Halstead, hefur stofnað
sitt eigið flugfélag. Flugfélagið
Alpha One Airlines mun fara sitt
fyrsta flug á mánudagsmorgun
frá Southampton-flugvelli til The
Isle of Man. Halstead hefur fjár-
fest í 18 sæta flugvél af gerðinni
BAE Jetstream 31 og mun leigja
aðra til að standa undir tveimur
áætlunarflugum á dag milli flug-
vallanna tveggja. Áætlað er að
flug milli Isle of Man og Black-
pool hefjist einnig innan skamms. 

Martin Halstead, sem af gár-

ungunum er kallaður Litli Bran-
son, segir í viðtali við BBC að
hann sé sannfærður um að áætl-
anir sínar muni standast þrátt fyr-
ir efasemdarraddir í samfélaginu.
Hann ætli að nálgast innanlands-
flug á nýjan og frumlegan hátt og
að hann hafi eldri og reyndari
menn til að leita til þurfi hann
hjálp. Áætlað er að flugfélagið
flytji 75 þúsund farþega á fyrsta
ári starfsemi sinnar. - hhs

Unglingur stofnar flugfélag
Alpha One Airlines hefur áætlunarflug innanlands í Bretlandi á mánudag. 

ALPHA ONE AIRLINES Í LOFTIÐ 19 ára
breskur flugmaður sem er nefndur Litli
Branson ætlar að umbylta bresku innan-
landsflugi. 

Flensan yrði dýrkeypt

Þýski íþróttavöruframleiðandinn Puma hefur hækkað eigin afkomu-
spá fyrir árið 2005. Einn helsti samkeppnisaðili Puma, Adidas, gerði
slíkt hið sama. Þetta var gert í framhaldi af góðri sölu í Bandaríkj-
unum á þriðja ársfjórðungi sem var umfram vætningar markaðar-
ins. Hagnaður fyrirtækisins á
öðrum ársfjórðungi hækkaði
um 11,5 prósent milli ára og
var 91,9 milljónir evra eða
rúmlega 6,5 milljarðar
íslenskra króna. 

Puma lítur hýrum
augum til heimsmeist-
aramótsins í knatt-
spyrnu sem haldið er í
Þýskalandi árið 2006 og undir-
býr sig nú að kappi fyrir mikla sölu í að-
dragandanum að því. - hhs

Puma hækkar afkomuspá
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Einn helsti arkitekt sameinaðrar Evrópu, Jean
Omer Marie Gabriel Monnet, fæddist þennan dag
árið 1888. Hann var raunsær alþjóðasinni sem
aldrei var settur í embætti en vann bak við tjöldin
með amerískum og evrópskum ríkisstjórnum.
Monnet er einna frægastur fyrir setninguna „Það
er engin framtíð fyrir fólkið í Evrópu án samein-
ingar.“ Hann var kominn af koníakskaupmönnum í
Cognac í Frakklandi. Hann varð fljótt mjög alþjóð-
legur í hugsun og ferðaðist mikið fyrir hönd fjöl-
skyldufyrirtækisins sem ungur maður. 

Af heilsufarsástæðum gat Monnet ekki sinnt
herskyldu sjálfur en hann trúði því að eina leiðin
að sigri bandamanna væri með sameiningu krafta
Frakklands og Englands. Hann lagði fram fyrir
ríkisstjórnina áætlun um samnýtingu herafla þjóð-
anna og hlaust góður árangur af skipulagningu
hans. Að stríðinu loknu átti Monnet sinn þátt í efna-
hagslegri uppbyggingu Mið- og Evrópuríkja sem
alþjóðlegur fjárfestir. Á árunum 1934-1936 var
hann búsettur í Kína þar sem hann aðstoðaði við
endurskipulagningu kínverska járnbrautakerfis-
ins.

Árið 1934 hafði Monnet yfirumsjón með
samnýtingu hergagnaframleiðslu Frakklands og
Englands. Sama ár var hann sendur til Bandaríkj-
anna til að semja um kaup á hergögnum. Monnet
gerðist þar ráðgjafi Roosevelts forseta og sann-
færði hann um að hefja umfangsmikla vopnafram-
leiðslu til hjálpar bandamönnum. Fljótlega urðu
Bandaríkin formlega þátttakendur í stríðinu.
Breski hagfræðingurinn John Maynard Keynes
sagði Monnet væntanlega hafa orðið til þess að
stytta stríðið. 

Eftir heimsstyrjöldina hafði Monnet yfirumsjón
með nútímavæðingu og uppbyggingu franska efna-
hagsins. Árið 1949 fengu Monnet og samstarfs-
menn hans hugmyndina að bandalagi Evrópu þar
sem ágreiningur milli Frakklands og Þýskalands
vegna yfirráða Ruhr-héraðsins var að komast á
hættulegt stig. Vísirinn að Evrópusambandi varð
til með stofnun Kola- og stálbandalagsins árið
1951. Monnet hafði svo rík áhrif á þróun sam-
bandsins allt til dauðadags árið 1979. 

Árið 1929 hitti Monnet, sem þá var 42 ára,
ítalska málarann Silviu Giannini. Hún hafði nýlega
gifst einum af starfsmönnum Monnets, Francisco
Giannini. Þau felldu hugi saman og ekki leið á
löngu uns hún varð ófrísk að barni Monnets. Skiln-
aður var á þeim tíma ólöglegur á Ítalíu og í mörg-
um öðrum Evrópulöndum. Þau komust þó í kring-
um það og árið 1934 hittust þau í Moskvu þar sem
hún fékk sovéskan ríkisborgararétt, skildi við
eiginmanninn og giftist Monnet.

MARKAÐURINN MIÐVIKUDAGUR 9. NÓVEMBER 2005
Ú T L Ö N D

ARKITEKT EVRÓPUSAMBANDSINS, JEAN MONNET Hann var
mikill alþjóðasinni og af mörgum talinn arkitekt Evrópusambands-
ins.

S Ö G U H O R N I Ð

Jean Monnet 117 ára

AUGL†SINGASÍMI

550 5000Sögurnar, tölurnar, fólki›.
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Hjálmar Blöndal 
skrifar

Netbóla tíunda áratugarins virðist endurvakin í
Kína ef marka má áhuga Kínverja á netinu. Sífellt
fleiri Kínverjar nettengjast og talið að um hundrað
milljónir íbúa landsins hafi aðgang að netinu. Upp-
gangur er því til staðar á því sviði sem og á mörgum
öðrum í landinu þar sem hagvöxtur hefur verið mik-
ill undanfarin ár.

Netkynslóð Kínverja er rétt eins og netkynslóð
Vesturlandabúa sem á tíunda árutugnum var talin
ung, klók og þora að taka áhættu. Netbóla hrundi þó
á skömmum tíma en Kínverjarnir óttast ekki og
ætla sér að læra af mistökunum. 

Kínverjarnir hafa nú mikinn áhuga á netverslun
og spretta upp netverslanir í Kína hver á fætur

annarri. Eini gallinn er bankakerfið í Kína sem er
talið svifaseint og ekki í takt við framfarir á sviði
netverslunar. 

„Ég notaði greiðslukort til að borga fyrir vöru
sem ég keypti. Það tók eina viku fyrir greiðsluna að
fara í gegn og svo tíu daga í pósti. Í dag er þetta hins
vegar öðruvísi enda þótt það gangi hægt,“ sagði
kaupandi á netinu.

Sumir borga fyrir vöruna við afhendingu enda þótt
hún sé keypt á netinu en enn aðrir borga með
greiðslukortum. Sá hópur fer nú stækkandi. Kínverj-
ar virðast vel geta sætt sig við að kaupa vörur á net-
inu og enda þótt tæknin sé þeim ekki hagstæð í dag þá
má við því búast að þar verði miklar framfarir á
næstu árum. Ef að líkum lætur gætu Vesturlandabú-
ar keypt vörur af netinu frá Kína og fengið þær send-
ar heim á miklu hagstæðari verði en heima fyrir.

Uppboðið er hafið í Kína

Það nýjasta frá Macally,
sem sérhæfir sig í öll-
um gerðum tölvufylgi-
hluta, eru heyrnatól í
anda níunda áratugar-
ins. Það merkilega
við tólin er að þau eru
sérstaklega hönnuð
fyrir hinn vinsæla
iPod nano frá Apple.

Þau má nota á hefðbund-
inn hátt, eru sérstak-
lega létt og ganga ekki
fyrir rafhlöðu. Inn-
byggt í heyrnartólin
er svo rauf sem hægt

er að smella hinum
smáa nano í. Þá breyt-

ist hann í þráðlausan
MP3-spilara. - hhs

Alfræðiorðabókin Wikipedia,
sem svalar forvitni netverja, fer
nú senn á prent ef áætlanir stofn-
anda orðabókarinnar ganga eftir.
Wikipedia-orðabókin hefur náð
ótrúlegum vinsældum á skömm-
um tíma en helsta sérkenni henn-
ar er að notendur orðabókarinnar
halda við staðreyndum um menn
og málefni og er hún aðeins að-
gengileg á netinu. 

Fram að þessu hefur þróunin
heldur verið á hinn veginn; að
prentaðar alfræðiorðabækur
hafa verið færðar á aðgengilegt
form fyrir netverja. Wikipedia
hyggst nú leggja sitt af mörkum
til þróunarlandanna, þar sem
nettengingar eru af skornum
skammti, svo að börn og ungling-
ar geti fræðst á sama hátt og
jafnaldrar þeirrar í hinum þró-
uðu löndum. 

„Mér hefur alltaf fundist það
vera góð hugmynd að prenta
Wikipedia því okkar hugmynda-
fræði gengur út á það að útbreiða
þekkingu um allan heim og ekki
bara til þeirra sem hafa netteng-

ingu,“ segir Jimmy Wales, stofn-
andi Wikipedia. - hb

NETNOTENDUR Í KÍNA Kínverjar kaupa nú vörur á Netinu í sífellt vaxandi mæli.
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Nano í heyrnartólin

Wikipedia á prent
Alfræðiorðabók á netinu verður prentuð.

TVÆR STÚLKUR Þær hafa varla aðgengi
að netinu og geta því ekki nálgast allar þær
upplýsingar sem jafnaldrar þeirrar annars
staðar í heiminum geta. Wikipedia-orða-
bókin vill nú breyta þessu.
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Ný auglýsing frá Apple hefur hrundið af
stað deilum um hvernig tryggja eigi höf-
undarrétt á auglýsingum. Deilurnar eru
þær nýjustu af fjölmörgum um hvaðan
hugmyndir sem fram koma í auglýsing-
um eru sprottnar og hvernig eigi að
tryggja að hugmyndum sé ekki stolið. 

Auglýsingastofan TBWA/Chiat/Day
sem vinnur fyrir Apple er ásökuð um að
hafa stolið hugmyndinni að nýju herferð-
inni úr auglýsingu frá skóframleiðandan-
um Lugz. Auglýsingin sýnir skuggamynd
af manni í stórborgarumhverfi með rauðan, app-
elsínugulan, gulan og svartan bakgrunn. Þykir
henni svipa svo mikið til auglýsingar frá skófram-
leiðandanum Lugz frá árinu 2003 að það geti tæp-
lega verið tilviljun. Í auglýsingu Apple er
skuggafígúran söngvarinn Eminem en í þeirri

fyrri óþekktur ungur maður í Lugz-
skóm.

Framkvæmdastjóri auglýsingastofu
Lugz hefur gefið út yfirlýsingu um mál-
ið. Þar segir að Apple noti kröftugustu
þættina úr auglýsingaherferð Lugz sem
geri það að verkum að auglýsingarnar
eru afskaplega líkar. Hann sagði fyrir-
tækið tilbúið til að fylgja málinu eftir
frammi fyrir dómstólum ef þess gerist
þörf til að tryggja rétt sinn. 

Auglýsingastofan TBWA/Chiat/Day
sem gerði auglýsingu Apple hefur nú sent frá sér
yfirlýsingu þar sem fram kemur að það sé miður
að auglýsingarnar séu svo svipaðar, það sé tilvilj-
un og komi þeim á óvart eins og öðrum. Það full-
yrðir að nýja auglýsingaherferðin hafi ekki haft
neinar skírskotanir til auglýsingar Lugz. - hhs

Apple ásakað um hugmyndastuld
Auglýsing frá Apple þykir nauðalík auglýsingu skóframleiðandans Lugz. 

SKUGGINN AF
EMINEM Í AUGLÝS-

INGU FRÁ APPLE
Apple er ásakað um að
hafa hermt eftir annarri

auglýsingu.
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Yahoo kemst á kortið
Hörð samkeppni við Google.

Yahoo-vefsetrið hefur
endurgert kortaum-
hverfi sitt á vefsetr-
inu í þeim tilgangi að
veita ökumönnum
enn betri leiðbeining-
ar á götum úti. Google-vefsetrið
hefur fram að þessu haft nokkra
forystu í akstursleiðbeiningum
fyrir netnotendur og kynnti end-
urgerða þjónustu fyrir rúmum
mánuði en núna blæs Yahoo til
sóknar. 

Tilgangurinn er sá hinn sami
hjá báðum fyrirtækjunum – að
draga fleiri notendur að vefsíð-

unum svo þeir nái að
selja fleiri auglýs-
ingar. Akstursleið-

beiningar á netinu
hafa orðið sífellt
vinsælli hjá netnot-

endum og hafa fyrirtækin tvö
auk annarra vefsetra fundið fyr-
ir auknum áhuga og kynna sífellt
fleiri nýjungar til sögunnar.

Nú er orðið einfaldara en áður
að skrifa inn götuheiti frá brott-
fararstað og götuheiti áfanga-
staðarins og teikna vefsetrin upp
auðveldustu og stystu leiðina
milli staðanna tveggja. - hb

Yahoo! Er í harðri samkeppni við
Google um kort á netinu.

Í fangelsi fyrir sjóræningjastarfsemi
Í frétt Herald Tribune í kemur
fram að íbúi í Hong Kong hefur
verið dæmdur í þriggja mánaða
fangelsi fyrir sjóræningjastarf-
semi á netinu. Maðurinn setti upp
þrjár Hollywood-kvikmyndir á
tölvu sína og tilkynnti á netsíðum
að myndirnar mætti nálgast frítt
hjá honum. Maðurinn notaði til
þess hið vinsæla skráarskipta-
forrit Bit Torrent. 

Dómstólar annarra landa,
meðal annars í Svíþjóð, hafa gef-
ið út sektir fyrir svipaðar sakir.
Þetta er hins vegar fyrsti fang-
elsisdómurinn yfir manneskju
fyrir að nota skráaskiptaforrit
fyrir sjóræningjastarfsemi.
Dómurinn þykir harður en með
þessu vilja stjórnvöld í Hong
Kong sýna fram á að þar sé höf-

undarréttur tekinn alvarlega.
Hong Kong hefur haft það orð á

sér að vera miðstöð þjófnaðar
sem þessa á netinu. - hhs

DONNIE YEN ER ÞEKKT KVIKMYNDASTJARNA Í HONG KONG Íbúi í Hong Kong hef-
ur verið dæmdur í þriggja mánaða fangelsi fyrir að deila skrám á netinu.
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Forstjóri Fjármálaeftirlitsins, Jónas Fr.
Jónsson, sagði á ársfundi eftirlitsins á
mánudaginn að spurningar hefðu vaknað
um mörk eiginlegrar fjármálastarfsemi
og annars reksturs, eins og fasteignaum-
sýslu eða flugvélarekstur sem dæmi. Í lög-
um væri kveðið á um starfsheimilidir fjár-
málafyrirtækja og þeim sett ákveðin
mörk. Heimild til hliðarstarfsemi miðaðist
að því að ljúka viðskiptum eða endur-
skipuleggja starfsemi viðskiptaaðila. Það
væri til að takmarka áhættutöku, koma í
veg fyrir hagsmunaárekstra og stuðla að
viðunandi áhættustýringu. Ætlast væri til
að fyrirtæki upplýsi Fjármálaeftirlitið um
stöðu slíkrar atvinnuþátttöku tvisvar á ári.

„Það verður að segjast að nokkur mis-
brestur hefur verið á að fjármálafyrirtæk-
in hafi sinnt upplýsingagjöf til Fjármála-
eftirlitsins á fullnægjandi hátt. Einnig
virðist vera einhver túlkunarágreiningur
um það hversu víðtækar heimildir fjár-
málafyrirtækin hafi til slíkrar hliðar- eða
tímabundinnar starfsemi og eru nokkur
tilvik nú til skoðunar af hálfu eftirlitsins.
Á næstu mánuðum mun Fjármálaeftirlitið
leggja áherslu á að bæta framkvæmd
þessa, afgreiða ágreiningsmál og hugsan-
lega endurskoða tilmæli sín og vænti ég
góðs samstarfs fjármálafyrirtækjanna í
þessu efni,“ sagði Jónas í ræðu sinni.

VILJA MÁLSSKOTSRÉTT
Stjórn Fjármálaeftirlitsins telur afar
brýnt að eftirlitinu verði veittur réttur til
að skjóta niðurstöðum kærunefndar til
dómstóla. Viðskiptaráðherra skipar full-
trúa í kærunefndina og þangað geta máls-
aðilar skotið úrskurðum Fjármálaeftirlits-
ins.

Stefán Svavarsson, stjórnarformaður
stofnunarinnar, sagði á ársfundinum að í

mörgum tilvikum hefði eftirlitið ekki fall-
ist á röksemdir kærunefndarinnar. Nánast
allar ákvarðanir Fjármálaeftirlitsins sem
kærunefndin fengi til umfjöllunar lytu að
því að treysta reglur. Nauðsynlegt væri að
allir þátttakendur á markaði og almenn-
ingur megi trúa að hér á landi væri eins
skilvirkur markaður og kostur væri.

Stefán sagði að þrátt fyrir að Fjármála-
eftirlitið væri ekki alltaf sammála rök-
semdum kærunefndarinnar gæti eftirlitið
ekki fengið niðurstöður nefndarinnar
prófaðar. Í lögum segði að úrskurðum
kærunefndarinnar yrði ekki skotið til við-
skiptaráðherra. Eftirlitið gæti ekki búið
við óvissu um heimildir sínar og brýnt
væri að bregðast við án tafar með laga-
setningu.

BRÉF SENT VIÐSKIPTARÁÐHERRA
Fjármálaeftirlitið hefur sent iðnaðar- og
viðskiptaráðherra bréf þar sem farið er
fram á þessu verði breytt. Í því segir: 

„Fjármálaeftirlitið telur aðkallandi að
kveðið verði á um málskotsrétt Fjármála-
eftirlitsins vegna niðurstaðna kærunefnd-
ar. Úrlausnarefni kærunefndar geta haft
slíka grundvallarþýðingu fyrir starfsemi
Fjármálaeftirlitsins, stefnu þess og þróun
fjármálamarkaðar, að óeðlilegt verður að
teljast að þær geti ekki sætt endurskoðun
dómstóla. Í tilteknum tilvikum hafa niður-
stöður kærunefndar verið svo umdeilan-
legar að mati Fjármálaeftirlitsins, að ljóst
má vera að þær hefðu verið bornar undir
dómstóla, ef málskotsréttur hefði verið
fyrir hendi. Þá er rétt að benda á, að nú-
verandi fyrirkomulag hvetur málsaðila til
þess að kæra ákvarðanir Fjármálaeftir-
litsins, þar sem þeir hafa engu að tapa, en
geta treyst því að hagstæð niðurstæða í
kærunefnd sætir ekki endurskoðun dóm-

stóla.“
Jónas Fr. Jónsson, sem tók við starfi

forstjóra Fjármálaeftirlitsins 1. júlí síð-
astliðinn af Páli Gunnari Pálssyni, fór yfir
áherslur eftirlitsins á næstu mánuðum.
Útskýrði hann hvernig Fjármálaeftirlitið
hygðist framfylgja nýjum ákvæðum laga
um verðbréfaviðskipti sem tóku gildi í
sumar. Síðan þá hefðu þessi ákvæði verið
kynnt markaðsaðilum en kæmust í fram-
kvæmd eftir ársfund eftirlitsins að teknu
tilliti til kærufrests.

Jónas sagði að Fjármálaeftirlitið myndi
almennt birta samandregna niðurstöðu at-
hugana á starfsháttum fjármálafyrir-
tækja, hvað varði framkvæmd verðbréfa-
viðskipta. Í þeim tilvikum þar sem Fjár-
málaeftirlitið kæmist að þeirri niðurstöðu
að beita ætti stjórnvaldssektum yrðu
helstu efnisatriði málsins birt og aðilar
nafngreindir. Ekki yrði greint frá nöfnum
ef ástæða væri til að vísa málum til lög-
reglu en þó yrði greint frá efnisatriðum
slíkra mála. Það væri svo lögreglunnar að
rannsaka málið frekar.

STJÓRNENDUR Í HÆFISMAT
„Vegna þjóðfélagslegs mikilvægis fjár-
málaþjónustu hefur löggjafinn gert ríkari
kröfur til stjórnenda þessara fyrirtækja

en annarra félaga. Snúa þær kröfur að trú-
verðugleika slíkra aðila en varðandi fram-
kvæmdastjóra eru gerðar enn frekari
kröfur um faglegt hæfi, það er menntun
og starfsreynslu,“ sagði Jónas þegar hann
fjallaði um hæfismat stjórnenda. Val á
stjórn og helstu stjórnendum skipti miklu
máli. Fjármálaeftirlitinu bæri að fylgjast
með því að ákvæði laga um hæfi stjórn-
enda væru í heiðri höfð. Um nokkurt skeið
hefði það tíðkast að framkvæma sérstakt
hæfismat í þeim tilvikum þegar nýir
framkvæmdastjórar kæmu að vátrygg-
ingastarfsemi eða miðlun. Þetta verklag
hefði gefist vel og mælst vel fyrir.

„Fjármálaeftirlitið hyggst nú taka upp
þetta verklag við hæfismat fyrir nýja
stjórnendur sem koma að fjármálafyrir-
tækjum og lífeyrissjóðum, og við útgáfu
nýrra eða breyttra starfsleyfa til slíkra
aðila. Hæfismatið mun fara þannig fram
að stjórnendur munu þurfa að skila inn
svörum við spurningalista sem snýr al-
mennt að hæfi þeirra auk nauðsynlegra
vottorða. Framkvæmdastjórar munu jafn-
framt þurfa að mæta til fundar hjá Fjár-
málaeftirlitinu þar sem þekking þeirra á
lögum og reglum sem gilda um viðkom-
andi starfsemi verður könnuð,“ sagði
Jónas.

Ágreiningur um heimild fjármálafyrir-
tækja til þátttöku í atvinnurekstri
Jónas Fr. Jónsson, forstjóri Fjármálaeftirlitsins, segir misbrest á upplýsingagjöf frá fjármálafyrirtækj-
um um þátttöku í atvinnutengdri starfsemi. Þá sé einnig ágreiningur um túlkun á heimildum fjármála-
fyrirtækja til að stunda hliðar- eða tímabundna atvinnustarfsemi. Björgvin Guðmundsson sat ársfund
Fjármálaeftirlitsins.

FJÖLMENNUR FUNDUR Fjölmargir
starfsmenn og stjórnarmenn fyrirtækja á
fjármálamarkaðnum sóttu fund FME.
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(Fjöldi bréfa/ákvarðana) 1. júlí 2003 –  1. júlí 2004 – 
30. júní 2004 31. júní 2005

Veiting leyfa (starfsleyfi, virkur eignarhlutur o.fl.), samþykki o.fl. 187 294
Athugasemdir, ábendingar, kröfur um úrbætur (fjöldi bréfa). 456 224
Dagsektir. 20 2
Stjórnvaldssektir (einungis úrræði á afmörkuðu sviði verðbréfamarkaðar). 10 14
Ríkislögreglustjóra greint frá máli skv. 12. gr. laga nr. 87/1998. 1 1







Verðstríð á matvörumarkaði hefur geisað í
rúma átta mánuði eftir að Krónan átti frum-
kvæði að því að lækka vöruverð sitt. „Við
vildum auka samkeppni á matvörumarkaði
sem okkur fannst vera mjög lítil þar sem einn
aðili var með yfirburða stöðu,“ segir Sigurð-
ur Arnar Sigurðsson, forstjóri Kaupáss sem
rekur meðal annars Krónuna.

Viðmælendur Markaðarins hafa skotið á
að lágvöruverslanir hafi aukið hlutdeild sína
um 15-20 prósent á kostnað þjónustubúða.
Það er ljóst að dýrari verslanir eins og Hag-
kaup og Nóatún hafa misst spón úr aski sín-
um og brugðist við með því að lækka vöru-
verð. „Það er auðvitað verkefni okkar að
koma rekstri þessara verslana í það form að
hann sé arðbær,“ segir Sigurður Arnar.

GENGUR EKKI LENGUR
Þótt fátt bendi til þess að verðstríðinu sé lok-
ið verður að telja líklegt að verð á matvælum
fari hækkandi á næstunni

Verslanasamsteypan Hagar, sem er að
stærstum hluta í eigu Baugs, hefur birt af-
komutölur fyrir tímabilið frá mars til ágúst

sem sýna gríðarlegt tap á tímabilinu eða sjö
hundruð milljón krónur. Finnur Árnason, for-
stjóri Haga, kennir verðstríði um slaka af-
komu félagsins og segir ljóst að grípa þurfi til
hagræðingaraðgerða. „Almennt gengur þetta
ekki mikið lengur. Verslanir geta ekki gefið
vörur endalaust,“ segir Finnur. 

Hagar ætli sér að bjóða upp á besta verðið
og því verði fyrirtækið að hagræða enn frek-
ar og fá betri kjör frá birgjum. „Stærsti
kostnaður matvöruverslana er innkaupsverð
en þar á eftir koma launakostnaður og húsa-
leiga.“ Um 70 prósent af innkaupum Haga
eru frá íslenskum aðilum og í raun þannig að
um 30 prósent koma frá innflutningi.

Finnur vill ekkert alhæfa um það hvort
birgjar hafið tekið til sín gengishækkun krón-
unnar. „Sumir hafa gert það en aðrir ekki.“ 

FÓLK VILL VALKOST
Stefna Kaupáss er að stækka frekar á mat-
vörumarkaði. „Fólk vill hafa valkost og við
sjáum mikla eftirspurn á lágvörumarkaði.
Það er ekki hollt fyrir markaðinn að eitt fyr-
irtækið hafi jafn afgerandi stöðu og Hagar.

Við sjáum að í Bretlandi, þar sem Tesco er
með 30 prósenta markaðshlutdeild, eru hafn-
ar umræður hvernig megi setja starfsemi
þeirra skorður,“ segir Sigurður.

Krónuhlutinn hjá Kaupási hefur verið að
bæta við sig miklum viðskiptum, enda setti
Krónan sér þau markmið að vera samkeppn-
ishæf við Bónus í verði og vera valkostur í
lágvörunni.

Sigurður skilur vel þær tölur sem liggja á
bak við uppgjör Haga. Markaðsráðandi fyrir-
tæki eins og Hagar hefur gefið út þá yfirlýs-
ingu að það ætli alltaf að vera lægst og grípi
til þess ráðs, þegar það lendir í einhvers kon-
ar samkeppni, að lækka verð og selja vörur
undir kostnaðarverði í þeirri von að hrista af
sér samkeppnina. Þá kemur Krónan til sög-
unnar, boðar samkeppni og fylgir Bónusi eft-
ir.

„Það er svo önnur spurning hvað sam-
keppnisyfirvöld segja við því að markaðsráð-
andi aðili að selji vörur undir kostnaðarverði.
Við höfum ekki litið á það sem okkar hlutverk
að velta því máli upp gagnvart yfirvöldum.“

Hann gefur ekki upp hvernig afkoma
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Margt bendir til þess að verð á matvörum sé farið að hækka á nýjan leik. Stóru matvöruverslanirnar
Bónus og Krónan ætla að halda áfram baráttu sinni um hylli kaupenda en leita allra leiða til að hag-
ræða í rekstri og þrýsta meðal annars á birgja eins og Eggert Þór Aðalsteinsson komst að raun um.
Það að markaðsráðandi aðili eins og Bónus selji vörur undir kostnaðarverði vekur upp spurningar
helstu samkeppnisaðila.

Áfram barist á matvöruma
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SINNIR BÆÐI DÝRUM OG MÖNNUM
Lyfjafyrirtækið Icepharma SJÁ BLS. 2



Landlæknir leggur til að fólk spari
aurana sína og, í stað þess að
kaupa fæðubótarefni, fá sér epli
og fara í göngutúr.
„Hreyfing og almenn líkamsrækt er
líklega einfaldasta og ódýrasta leið
til bættrar heilsu sem völ er á,“
segir Sigurður Guðmundsson
landlæknir.
Flest vítamín, steinefni og bætiefni
eru fáanleg úr fæðunni, og ef
hraust fólk borðar fjölbreytta fæðu
og hreyfir sig, þurfa fæstir á fæðu-
bótarefnum að halda, enda benda
fáar vísindalegar rannsóknir til að
þau bæti heilsu hrausts fólks.
„Fæðubótarefni eru yfirleitt mjög
dýr. Í flestum tilvikum er fólk að
borga fyrir vörur sem í besta falli
gagnast þeim ekki og í versta falli
skiljast óbreyttar út um ýmis lík-
amsop,“ segir landlæknir.

Lýðheilsustöð hvetur fólk til að borða fimm skammta eða 500 grömm af
grænmeti, ávöxtum og safa á dag fyrir fullorðna, þar af að minnsta kosti

200 grömm af grænmeti og 200 grömm af
ávöxtum, auk kartaflna.

Þetta þarf ekki að vera
erfitt, fólk getur til
dæmis fengið sér einn
ávöxt eða glas af
hreinum ávaxtasafa að
morgni, salat með há-
degismatnum, annan
ávöxt síðdegis og tvær
tegundir af grænmeti
með kvöldmatnum. Fjöl-

breytnin skiptir öllu máli,
og ekki eru þurrkaðir ávext-

ir síðri en þeir fersku.

500 grömm af ávöxtum og
grænmeti fyrir fullorðna

ávextir }
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Icepharma varð til þegar fyrirtækin Heilsuverslun Íslands, Ísfarm og
Thorarensen lyf sameinuðust fyrir ári.
„Þau hafa lengi þjónað landsmönnum á sviði lyfja og tengdra vara, en
starfsemina má rekja allt til ársins 1919 er Stefán Thorarensen opnaði lyf-
sölu í Reykjavík sem síðar varð Thorarensen lyf ehf.,“ segir Bessi H. Jó-
hannesson, sviðsstjóri þjónustusviðs Icepharma, en tæplega 50 manns
vinna hjá fyrirtækinu sem hefur aðsetur á Lynghálsi.
Dýralæknir vinnur hjá fyrirtækinu, auk annars starfsfólks með bakgrunn í
lyfja-, viðskipta-, tann- og hjúkrunarfræði, sem og lyfjatækni, en
Icepharma flytur inn lyf fyrir fólk og dýr, og heilsu- og neytendavörur svo
sem dömubindi, tannkrem og plástra.

Haraldur Óskar Tómasson, reyk-
vískur heimilislæknir, er einn þeirra
lækna sem ferðast milli fyrirtækja
og gefur flensusprautuna.
„Við mælum fyrst og fremst með
því að fólk eldra en 65 ára og fólk
með hjarta- og æðasjúkdóma, syk-
ursýki eða aðra langvinna sjúk-
dóma fari og láti sprauta sig. Það
sama á við um heilbrigðisstarfs-
menn,“ segir Haraldur.
„Atvinnurekendur sjá sér hag í að
bjóða starfsmönnum sínum spraut-
una, en í sjálfu sér er ég ekkert að
mæla með því að ungt, hraust fólk
láti sprauta sig. Það er bara val
hvers og eins,“ segir hann og bætir
því við að hann láti alltaf sprauta
sjálfan sig, enda hafi hann ekki
fengið flensu síðan 1985.
Flensusprautan sér til þess að lík-
aminn myndar mótefni gegn þrem-

ur stofnum inflúensu sem Alþjóða-
heilbrigðisstofununin telur líklegt
að herja muni á hinn vestræna
heim í vetur og valda flensunni í ár.
Stofnarnir breytast ár frá ári, en in-
flúensan sem flensusprautan vinn-
ur gegn er þessi slæma flensa sem
flestir hafa upplifað, með 40 stiga
hita, þriggja til sjö daga rúmlegu og
slappleika næstu tvær vikurnar.
Sumir telja það víst að þeir veikist
fyrst ef þeir fái sprautuna, og kem-
ur það fyrir að fólk finni fyrir örlitl-
um flensueinkennum fyrst á eftir en
þau einkenni ganga fljótt yfir, að
sögn Haralds.
„En hins vegar ruglar fólk saman
inflúensu og öðrum veirusýkingum,
því á flensutíma ganga oft aðrar
pestir. Ég sprauta fyrir inflúens-
unni, sem kemur, eins og amen í
kirkju, á hverju ári,“ segir hann.

Í fyrra fór Haraldur á 70 manna
vinnustað, þar sem um helmingur-
inn lét sprauta sig. Af þeim sem
voru sprautaðir fékk einn slæma
flensu, en af hinum hópnum urðu
sjö manns veikir. „Þetta eru auðvit-
að engar rannsóknarniðurstöður,
en þetta segir manni kannski eitt-
hvað um gildi sprautunnar,“ segir
Haraldur.
Hann áréttar að flensusprautan er
eingöngu gegn þessum þremur
stofnum inflúensu sem vísinda-
menn Alþjóðaheilbrigðisstofunun-
arinnar telja að muni ganga í vetur.
Hún er alls ekki gegn öllum þeim
veirum sem ganga manna á milli,
hvað þá gegn fuglaflensunni.
„Fuglaflensan smitast ekki manna á
milli, og það er ekkert víst að hún
muni nokkurn tímann gera það,“
segir Haraldur.

Icepharma flytur inn lyf fyrir fólk og dýr.

Einföld leið til bættrar heilsu

hreyfing }

Flensusprautan er fyrirbyggjandi
Fjöldi fólks þyrpist þessa dagana í flensusprautu, en þó eru margir sem ekki vita
hvernig hún virkar eða hvort þeir eigi að láta sprauta sig.

Haraldur Óskar Tómasson heimilislæknir gefur starfsmönnum 365 flensusprautu.

Sinna bæði
dýrum og fólki
Icepharma er sterkt fyrirtæki sem veitir góða þjónustu
og er vel í stakk búið til að mæta aukinni samkeppni á
íslenskum lyfja- og heilbrigðismarkaði.

Græna bomban
Fæst í Jurtaapótekinu á Lauga-
vegi 2, og inniheldur ekki lækn-
ingarjurtir heldur spírúlínu, og er
full af járni, amínósýrum,
bygggrasi, steinselju, rauðrófum
og grænu þangi. Allt eru þetta
jurtir sem eru mjög ríkar af blað-
grænu, en neysla
hennar er rétt
eins og að taka
inn súrefni og
gefur manni
kraft og
byggir upp
ónæmiskerf-
ið. Græna
bomban er
til í duft- og
pilluformi og
það er hægt
að gera te úr
henni eða
setja út í safa.
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Landlæknisembættið leggur til að
allar konur á barneignaraldri taki
0,4 milligrömm af fólinsýru dag-
lega, því rannsóknir sýna að ef kon-
ur taka vítamínið daglega fjórum
vikum fyrir þungun og á fyrstu 12
vikum meðgöngu dregur það úr lík-
um á miðtaugakerfisgöllum fóst-
ursins, svo sem klofnum hrygg, um
meira en helming. Á Íslandi greinast
fimm til sex tilvik af slíkum göllum
á ári hverju.
Fólasín er B-vítamín, og er einnig
nefnt fólínsýra, fólat eða fólín, og
það dregur einnig úr líkum á hjarta-
sjúkdómum meðal fullorðinna.

Te, duft, hylki, seyði, baðjurtir,
arómatik-vatn, blómadropar,
smyrsli, olíur og kjarnaolíur eru
meðal þess sem fáanlegt er í apó-
tekinu. Auk þess er Kolbrún með
gott úrval af baðsöltum, andlits- og
húðmöskum ásamt leir fyrir lík-
amann og jurtamaska.
Kolbrún hefur unnið sem grasa-
læknir á Íslandi í meira en 10 ár, og
selur bæði jurtir sem hreinsa lík-
amann, sem og þær sem hafa fyrir-
byggjandi áhrif, og bendir hún á
nokkrar jurtir sem virka vel gegn
kvefi og flensum.
Um leið og kvefið er að byrja er
gott að hafa Mími við höndina en
hann hreinsar mjög vel allt kvef
sem kemur í höfuðið. Blandan inni-
heldur hreinsandi engifer, cayenne
pipar sem hreinsar og losar slím í
höfði, piparmintu sem kælir og
lækkar hitann, bakteríudrepandi

hvítlauk, vallhumal gegn hitanum
og sólhatt sem styrkir ónæmiskerf-
ið.
Læðingur er slímlosandi jurta-
blanda og mýkjandi fyrir hálsinn
ásamt því sem hún er orkugefandi
og styrkir líkamann og ónæmis-
kerfið. Í blöndunni er lakkrísrót,
inula, síberíuginseng og hvannarót.
Eins er Kveðrungur góður fyrir
börnin vegna þess að hann inni-
heldur engan sykur eða vínanda,
auk þess sem hann er góður á
bragðið. Í Kveðrungi eru eucalypt-
us, timían, hyssop, piparminta og
engifer og er hann bakteríudrep-
andi, slímlosandi og mýkjandi fyrir
hálsinn. Hægt er að nota Kveðrung
sem fyrirbyggjandi meðferð gegn
sýkingum, en þá er gott að nota að-
eins minna af honum. Jafnframt er
gott að eiga ólífulaufs-extract til að
nota eins og penisillín gegn sýking-

um, en þó ber að varast að ofnota
það – rétt eins og sýklalyfið.
Að lokum er gott að sleppa mjólk-
urvörum og sykri á meðan kvefið
stendur yfir. Þá er gott að hvíla sig
og muna að kvef og bakteríur
ásækja þá sem eru ekki með nógu
sterkar varnir. Auk þess er mikil-
vægt að fólk hreyfi sig vel á vet-
urna, og sé úti svo það fái súrefni,
en hreyfingin örvar ónæmiskerfið
svo fólk verður betur í stakk búið til
að taka við áreiti.
Kolbrún býður einnig upp á nám-
skeið um allt varðandi jurtirm, svo
sem smyrslagerð, kremgerð, heima-
apótek og fleira.
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Gott að hafa Mími 
við höndina gegn kvefi
Jurtaapótek Kolbrúnar Björnsdóttur grasalæknis á Laugavegi 2 í Reykjavík er fullt af
vörum fyrir líkamann, þótt ekki bragðist þær allar vel. Apótekið er fyrsta jurtaapótekið
á Íslandi og býður Kolbrún bæði upp á ókeypis ráðgjöf og selur lífrænar vörur og
jurtablöndur í fjölbreytilegu formi sem ætlað er að styrkja líkama og sál.

Kolbrún Björnsdóttir selur ýmiss konar
jurtir sem góðar eru við kvefi og flensu.

Kalk er líkamanum nauðsynlegt og
fær hann það aðeins með fæðunni.
Langvarandi kalkskortur getur verið
alvarlegur en hægt er að skorta kalk
án þess að taka nokkuð eftir því.
Eitt stærsta hlutverk kalks í líkam-
anum er að viðhalda tönnum og
beinum, en vefir líkamans, tauga-
kerfi og vöðvar þarfnast þess líka.
Kalkskortur leiðir til beinþynningar,
auk þess sem hann getur haft áhrif

á blóðþrýsting, ristilkrabbamein og
fyrirtíðarspennu.
Það sem færri vita er að D-vítamín
er nauðsynlegt svo kalkið nýtist lík-
amanum, og því er mælt með að
D-vítamín sé tekið sem fæðubótar-
efni þar sem oft er lítið af því í
hefðbundinni fæðu. Sólarljós og
lýsi færa líkamanum D-vítamín, en
mjólkurvörur, spergilkál og spínat
eru rík af kalki.

Viðheldur fallegu brosi

Fólinsýra nauðsynleg konum á
barneignaraldri

kalk }
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„Segja má að lyfjafræðin hafi haf-
ist á Íslandi árið 1760 þegar fyrsta
apótekið var opnað hér á landi á
sama tíma og fyrsti landlæknirinn
var settur. Aðsetur hans var á Sel-
tjarnarnesi þar sem Læknaminja-
safnið er, en þegar safnið var opn-

að fengu læknarnir íbúðarhúsið, og
lyfjafræðingarnir fjósið,“ segir Þor-
steinn Loftsson, deildarforseti lyfja-
fræðideildar Háskóla Íslands.
„Lyfjafræðingarnir hafa gert margt
gott við fjósið, þetta er skemmtilegt
safn.“
Eins og nafnið gefur til kynna fjall-
ar lyfjafræðin um lyf frá öllum
hugsanlegum sjónarhornum, allt
frá þróun nýrra lyfjaefna og lyfja-
forma til framleiðslu, notkunar og
verkunar lyfjanna. Lyfjafræðin við
Háskóla Íslands er fjölbreytt fimm
ára nám, með bæði bóklegri og
verklegri kennslu í hinum ýmsu
greinum líf- og raunvísinda, auk
félagslegra greina. Einnig er hægt
að taka meistara- og doktorsgráðu í
lyfjafræðinni frá skólanum, og eru
þá margir nemar með bakgrunn í
matvælafræði, líffræði eða öðrum
raungreinum.
Deildin útskrifar um 12 lyfjafræð-
inga að meðaltali á ári, fyrir utan

þá sem ljúka meistara- og doktors-
námi. Aðsóknin hefur aukist mjög
seinustu ár og eru nú 40 nemar á
fyrsta ári og 30 á öðru ári í deild-
inni, en Þorsteinn segir mikinn
skort vera á lyfjafræðingum í þjóð-
félaginu.
„Það er uppgangur í lyfjaiðnaðin-
um á Íslandi, og það er þó nokkuð
mikill skortur á lyfjafræðingum,
það eru allir rifnir út undir eins og
menn eru jafnvel farnir að vinna
með námi eftir þriðja árið, svo þá
sækja fleiri í námið,“ segir Þor-
steinn.
Störfin sem útskrifuðum lyfjafræð-
ingum bjóðast eru margs konar, og
hafa breyst mikið á síðustu áratug-
um, en fram að þeim tíma voru
lyfjaverslanirnar nánast eini starfs-
vettvangur lyfjafræðinga.

Lyfjafræðingar hafa nú möguleika á mun
fleiru en að vinna sem apótekarar.

Mjög góð aðsókn í lyfjafræði
Það er liðin tíð að störf lyfjafræðinga séu bundin við apótekið, og undanfarin ár hef-
ur markaðurinn fyrir þessa menntun farið mjög vaxandi á Íslandi.

Þorsteinn Loftsson, deildarforseti lyfjafræði-
deildar Háskóla Íslands segir lyfjafræðinám-

ið afar fjölbreytt og skemmtilegt.

„Við bindum geysilegar vonir við
þetta lyf,“ segir Dagný Lárusdóttir,
formaður Astma- og ofnæmisfé-
lagsins. „Ef þetta fer eins og rann-
sóknir benda til, mun þetta lyf
verða afar mikilvæg viðbót við þau
lyf sem eru á markaðnum í dag.“
Astmi er algengasti langvinni sjúk-
dómurinn sem hrjáir börn og ungt
fólk á Vesturlöndum, en tíðni hans
er á milli fimm og tuttugu prósent í
löndum Norður-Ameríku og Evr-
ópu, og þjást tveir af hverjum
þremur astmasjúklingum einnig af
ofnæmi.
Sjúkdómurinn lýsir sér í bólgum í
litlum berkjugreinum og mikilli
viðkvæmni og ertanleika vöðva
sem þrengja öndunarveg, og eru
einkenni sjúklinga því öndunarerf-
iðleikar, sem eru afar óþægilegir og
geta verið hættulegir. Lyfin sem
notuð eru í dag eru ósértæk, og
virka illa á marga astmasjúklinga,
auk þess sem sum þeirra, svo sem
barksterar, geta valdið aukaverkun-
um einkum hjá börnum.
Nýja lyfið hefur áhrif á afurð mein-
gens, sem vísindamenn Íslenskrar
erfðagreiningar hafa sýnt fram á að
gegnir mikilvægu hlutverki í
myndun sjúkdómsins.

Íslensk erfðagreining rannsakar nú nýtt lyf við astma, og binda astmasjúklingar miklar
vonir við það.

Rannsóknir á nýju astmalyfi
Íslensk erfðagreining er nú að prófa nýtt tilraunalyf við astma í samstarfi við erlent
lyfjafyrirtæki sem upphaflega þróaði lyfið við öðrum sjúkdómi.

lyf }

Enginn vafi leikur á því að uppfinning penisillínsins er ein sú markverð-
asta sem gerð hefur verið innan lyfjafræðinnar. Þó penisillín ráði alls ekki
við allar bakteríusýkingar, er það enn mest notaða sýklalyfið í heiminum,
og án þess væru minni háttar aðgerðir enn hættusamar.
Árið 1928 var skoski læknirinn Alexander Fleming að þvo óhreina glasa-
bakka í rannsóknarstofu við St. Mary spítalann í London, þegar hann tók
eftir auðu svæði hringinn í kringum penicillium chrysogenum, myglu-
svepp sem hafði sest í bakteríustíu. Áhugi Flemings vaknaði, og hann
komst að þeirri niðurstöðu að sveppurinn dræpi bakteríurnar.
Áður, eða árið 1896, hafði ungur franskur læknisfræðinemi, Ernest
Duchesne, rannsakað áhrif myglusveppsins á bakteríur, en rannsóknir
hans náðu þó ekki lengra, og Fleming gafst líka upp á rannsóknum sín-
um því hann taldi að penisillín gæti ekki verið nógu lengi í líkamanum til
að vinna bug á bakteríum.
Þó olli uppgötvun hans umbyltingu í læknisfræði árið 1939 þegar
Howard Walter Florey og lið rannsóknarmanna við Oxford háskóla not-
uðu sveppinn til að drepa sýkla í manneskjum. Sérfræðingar notuðu pen-
isillín til þess að bjarga þúsundum mannslífa í seinni heimstyrjöldinni, og
kom lyfið á almennan markað árið 1944. Fleming fékk Nóbelsverðlaunin
í læknisfræði árið 1945, ásamt Howard Walter Florey og Ernst Boris
Chain, sem uppgötvuðu aðferð til að fjöldaframleiða lyfið.  

Saga penisillínsins
Penisillín er fjöldaframleitt í gríðarstórum kerum.

Ekki ofgera E-vítamíni
Fjölmargir Íslendingar taka E-vítamín daglega, og vonast þar með til að

draga úr tíðni ýmissa alvarlegra sjúkdóma, svo sem
krabbameina, kransæðasjúkdóma og heila-

blóðfalla. Auk þess trúa sumir að notkun E-
vítamíns geti einnig aukið frjósemi og kyn-
getu og jafnvel hamlað ótímabærri öldrun.
Nýlegar rannsóknir sýna hins vegar að of
mikil neysla E-vítamíns ýtir undir ýmsa
sjúkdóma. Leggur Landlæknisembættið til
að sem flestir reyni að fá E-vítamín úr
fæðunni, en það finnst í sólblómaolíu,
maísolíu, lárperum, möndlum og hnetum,
ásamt fleiri afurðum.

Actavis í uppgangi
Mikill vöxtur hefur verið í alþjóðlega lyfjafyrirtækinu Actavis allt frá árinu 1999,
og nú vinna þar alls yfir 10.000 manns, þar af 500 á íslandi.

Actavis, sem sérhæfir sig í þróun, framleiðslu og sölu
hágæðasamheitalyfja, er með höfuðstöðvar í 32
löndum í fimm heimsálfum og er í hópi fimm stærstu
samheitalyfjafyrirtækja heimsins.
„Actavis á Íslandi framleiðir og selur lyf og lyfjahug-
vit bæði innanlands sem utan,“ segir Halldór Krist-
mannsson, talsmaður Actavis.
Fyrirtækið, sem áður hét Pharmaco, var stofnað á Ís-
landi árið 1956. Mikil áhersla er lögð á gæði, og
uppfylla lyfjaverksmiðjur og tækjabúnaður Actavis
kröfur um góða framleiðsluhætti í lyfjagerð. Til
dæmis hefur verksmiðjan í Hafnarfirði, sem hönnuð
er með Bandaríkjamarkað í huga, hlotið verðlaun
fyrir framúrskarandi hönnun.
Eitt af markmiðum Actavis er að vera með þeim
fyrstu á markaðinn með samheitalyf þegar einkaleyfi
renna út. Þar sem einkaleyfaumhverfið er hagstætt á
Íslandi getur Actavis á Íslandi unnið að þróun lyfja,

þó þau séu vernduð af einkaleyfum í flestum Evr-
ópulöndum, og verið tilbúið til að markaðssetja lyf-
in um leið og einkaleyfin falla úr gildi erlendis.

Mikill uppgangur hefur verið í íslenska lyfjafyrirtækinu Actavis
seinustu misseri.





Skuggalega góðar
BEINT Á TOPPINN
Á köldum janúardegi er lögreglan kölluð að blokk í Reykjavík þar sem lík hefur fundist í 
garðinum ... Illur grunur kviknar um skelfilegan glæp. Erlendur, Elínborg og Sigurður Óli eru 
kölluð til og utan úr myrkri og hríðarkófi birtast um síðir staðreyndir sem eru jafnvel nöturlegri 
en vetrarnótt við heimskautsbaug.

Hlustaðu á fyrsta kaflann af Vetrarborginni á www.edda.is

„ÉG VEIÐI MENN OG SLEPPI ALDREI ...“
Raðmorðingi gengur laus. Bráðin er íslenskir gæsaveiðimenn. Hann sendir frá sér 
orðsendingu þar sem hann býður lögreglunni í leik upp á líf og dauða þar sem ekki má 
á milli sjá hvor er í hlutverki kattar eða músar.

FRÁ HÖFUNDI FLATEYJARGÁTU!

Viktor Arnar Ingólfsson

„HANN ÓÐ Í GEGNUM FJÓSHAUG MANNLÍFSINS“

Hreinn Vilhjálmsson er alþýðumaður sem sökk djúpt í drykkju og afbrot en náði landi um 
síðir. Hér lýsir hann á hispurslausan en þó broslegan hátt hvernig hann fer í hundana. 
Skálduð ævisaga sem er allt í senn - skuggaleg, fróðleg og grátbrosleg, en umfram allt 
heiðarleg.

Hreinn Vilhjálmsson

30%
afsláttur

Penninn Eymundsson

1.
Allar bækur

eftir aðeins einn dag

edda.is

Einar Kárason

Bækur Arnaldar
koma út í 26 löndum

Tilnefndur fyrir Grafarþögn:

CWA Gold and Silver Daggers 

Virtustu glæpasagnaverðlaun

í Bretlandi



Kaupáss hefur verið á árinu en segir að hún
sé í samræmi við áætlanir félagsins.

SELT UNDIR KOSTNAÐARVERÐI
Brynjar Steinarsson, aðstoðarframkvæmda-
stjóri Samkaupa, segir að álagning lágvöru-
verðsverslana geti verið með þeim hætti að
vörur séu seldar með lágri álagningu tímun-
um saman en slíkt hljóti að koma niður á
rekstrinum.

Varðandi verðþróun á matvörumarkaði er
ljóst að matvöruverð getur ekki annað en
hækkað eins og raunin er orðin. Að hans mati
eru það neytendur sem borga fyrir verðstríð-
ið á endanum. Brynjar segir að markaðsstaða
fyrirtækisins sé væntanlega verri en áður og
eigi það við um flesta minni aðila á markaðn-
um. Fyrirtækið er að skila hagnaði þótt hann
sé minni en á síðasta ári vegna minnkandi
framlegðar úr rekstrinum. 

Túlka má uppgjör Haga með ýmsum hætti:
„Það hlýtur að segja til sín hjá stóru fyrirtæki
ef það selur vörur undir kostnaðarverði með
kerfisbundum hætti. Menn hljóta að spyrja
sig þeirrar spurningar hvort og þá hvers
vegna aðilar geri slíkt, einkum ef þeir eru í
markaðsráðandi stöðu. Sala á vörum undir
kostnaðarverði getur haft áhrif á samkeppn-
ina því með slíkum aðgerðum væri fyrirtæki
að ná til sín auknum markaði með fjárfram-
lagi. Slíkt væri í raun greiðsla fyrir aukna
markaðshlutdeild og væri það mikið áhyggju-
efni fyrir neytendur í landinum til lengri
tíma litið.“ 

Finnur Árnason hafnar því alfarið að Hag-
ar nýti styrk sinn til að losa sig við keppinaut-

ana og segir að Bónus hafi frá stofnun félags-
ins fyrir sextán árum alltaf keppst við að
bjóða upp á lægsta verðið. Aðgerðir Bónuss
undanfarna mánuði verði að skoða í því ljósi.
Hann segir að stefna Haga á matvörumarkaði
ráðist af eftirspurn markaðarins. „Við höfum
breytt okkar verslunum eftir því hvað okkar
viðskiptavinir hafa kosið með fótunum.“ 

ÍSLANDSBANKI SPÁIR VERÐHÆKKUN
Greining Íslandsbanka dregur þá ályktun af
uppgjöri Haga að dagvöruverð lækki ekki
meira og spáir töluverðum verðhækkunum á
næstunni. Mikil eftirspurn eftir starfsfólki í
verslun muni líklega hafa áhrif á vöruverð.

Jón Bjarki Bentsson, hjá Greiningu bank-
ans, segir að uppgjör Haga bendi til þess að
það séu töluverðar líkur á að fyrirtæki á þess-
um markaði velti eitthvað kostnaði vegna
launahækkana út í verðlag. Hagar eru það
stórir á markaði að líklegt má telja að þeir
gefi einhvers konar mynd af stöðu markaðar-
ins. „Verð á innfluttum mat- og drykkjarvör-
um hefur þróast að stórum hluta í takt við
lækkun gengisvísitölunnar þar til í síðasta
mánuði. Maður veltir því fyrir sér hvort
lengra verði seilst.“

Neytendasamtökin álíta að sterk staða
krónunnar hafi ekki skilað sér í lækkun vöru-
verðs í mörgum vöruflokkum að fullu. Aftur
á móti hafi vöruverð hækkað fljótt þegar
krónan veiktist á árinu 2001. Svipuð umræða
kom einnig upp á Alþingi nýlega.

Brynjar segir að það vera athyglisvert að
einstaka Alþingismenn hafi uppi stór orð um
að styrking krónunnar hafi ekki skilað sér í
lækkun vöruverðs og beinlínis gefið í skyn að
kaupmenn sitji á stórfelldum gengishagnaði.
Hann segir þetta á misskilningi byggt en fyr-
irtækið hafi ekki orðið vart við miklar verð-
lækkanir frá birgjum og framleiðendum í
takt við styrkingu krónunnar á undanförnum
mánuðum frekar en margir kaupmenn á hans
róli, hún endi annars staðar. Undantekning á
þessu eru beinn innflutningur Samkaupa en
þar fari allur gengishagnaður til lækkunar á
smásöluverði. „Einstaka birgjar hafa boðað
lækkanir en þeir eru því miður allt of fáir.
Álagning íslenskra matvöruverslana er með
því lægsta sem þekkist í kringum okkur.“ 

Kaupás hefur í vaxandi mæli einbeitt sér
að eigin innflutningi og dregið sig að hluta til
úr Búri sem er sameiginlegt innflutningsfyr-
irtæki Kaupáss og Samkaupa. Sigurður Arnar
segir að fyrirtækið hafi náð verulegum ár-
angri í því og náð að lækka innkaupsverð með
þeim hætti.

HEILDSÖLUM HALDIÐ VIÐ EFNIÐ
„Ég get ekki talað fyrir aðra birgja en ég veit
að okkar viðskiptavinir halda okkur nokkuð
vel við efnið í gengismálunum,“ segir Októ
Einarsson, framkvæmdastjóri markaðs- og
sölusviðs hjá Danól sem er einn stærsti inn-
flytjandi matvæla til landsins. Októ segir að
Danól hafi lækkað allan sinn verðlista þríveg-
is á þessu ári vegna gengisstyrkingar krón-
unnar, 10. janúar, 14. mars og síðast 20. októ-
ber. Lækkanir hafa numið að jafnaði 3-4 pró-
sentum í hvert skipti, ekki má heldur gleyma
því að stór hluti okkar innkaupsverðs er
flutningur og vörugjöld sem gengislækkanir
hafa ekki áhrif á. „Þar fyrir utan
höfum við breytt verði í fjöl-
mörgum vöruflokkum á árinu,
nær undantekningarlaust til
lækkunar.“

Októ býst ekki við öðru en að
stóru matvörukeðjurnar haldi
áfram að þrýsta á heildsölurnar
um að veita lægra verð. „Við höf-
um skilgreint erlendu vöruhúsin
sem okkar helstu samkeppnisað-
ila en ekki bara aðra heildsala
hérlendis. Það er svo auðvelt að
kaupa okkur vörur annars staðar
frá. Ef við getum til dæmis ekki
skaffað lægsta verðið á af Nes-
kaffi þá kaupa menn bara ná-
kvæmlega sömu vöru erlendis
frá. Þannig að ef menn halda það
að við séum að taka einhvern
mismun þá eru hæg heimatökin
að taka það sjálfir.“

Októ getur ekki séð
að afkoman í heildsala-
stéttinni sé það glæsi-
leg að hún geti borgað
upp eitthvað verðstríð á
matvörumarkaði. Af-
koman hjá birgjum er í
engu samræmi miðað
við það sem hún var.
Smásöluverslunin hef-
ur kallað á hagræðingu
í innkaupum og þjón-
ustu og hefur það leitt
til mikillar breytinga
hjá birgjum. Á fáeinum
árum hefur fjöldi inn-
flutningsaðila í mat-
vöru farið úr því að
vera rúmlega fimmtíu
aðilar sem eitthvað
hvað að niður í um fjóra
til fimm. Velta hefur
aukist mikið hjá hverj-
um þessara aðila en
mun meira er haft fyrir
hverri krónu.

OPINBER GJÖLD VEGA
ÞUNGT
Brynjar, sem er jafn-
framt stjórnarformað-
ur hjá Rannsóknasetri
verslunarinnar, bendir
á að aðrir þættir hafa
mikil áhrif á verðmynd-
un í landinu og bendir á
að skattlagning vöru og
þjónustu sé einna mest
hér á landi, samanborið
við okkar helstu ná-
grannalönd. Þetta eigi
einkum við um matvör-
ur og þá sérstaklega
landbúnaðarvörur sem
framleiddar eru hér á
landi en þetta sé ýmist í
formi tolla eða vöru-
gjalda. Hann vísar til
skýrslu sem setrið gaf
út og unnin var af Birni
Snæ Atlasyni og dr. Jóni
Þór Sturlusyni en meg-
inniðurstaða höfunda er
sú að skynsamlegra sé
að lækka tolla og vöru-
gjöld af matvælum
fremur en að lækka
virðisaukaskatt.

Finnur tekur undir
með Brynjari að álagn-
ing í matvöruverslun á Íslandi er ekki hærri
en álagning matvöruverslana í nágrannalönd-
um okkar. Álagning er eini mælikvarðinn
sem er raunhæfur til að meta frammistöðu
verslunar. Tollar og vörugjald er í mörgum
tilfellum óheyrilegt og bendir Finnur á að
þegar gjöld voru lækkuð á grænmeti fyrir
nokkrum árum hafi það skilað sér til neyt-
enda.

„Stjórnvöld hafa það í hendi sér ef þau
vilja lækka verð á matvælum á Íslandi,“ seg-
ir Finnur.
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12 mánaða breytingar gengisvísitölu og nokkurra undirflokka vísitölu neysluverðs
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Matur og drykkur

Föt og skór

Innfluttar mat- og
drykkjarv.

Gengisvísitala

FINNUR ÁRNASON, FOR-
STJÓRI HAGA „Almennt
gengur þetta ekki mikið
lengur. Verslanir geta ekki
gefið vörur endalaust.“ 

BRYNJAR STEINARSSON,
AÐSTOÐARFRAM-
KVÆMDASTJÓRI SAM-
KAUPA „Það hlýtur að segja
til sín hjá stóru fyrirtæki ef
það selur vörur undir kostn-
aðarverði með kerfisbund-
um hætti. Menn hljóta að
spyrja sig þeirrar spurningar
hvort og þá hvers vegna að-
ilar geri slíkt, einkum ef þeir
eru í markaðsráðandi stöðu.“

SIGURÐUR ARNAR SIG-
URÐSSON, FORSTJÓRI
KAUPÁSS „Við vildum auka
samkeppni á matvörumark-
aði sem okkur fannst vera
mjög lítil þar sem einn aðili
var með yfirburða stöðu.“

OKTÓ EINARSSON,
FRAMKVÆMDASTJÓRI
HJÁ DANÓL „Ég get ekki
talað fyrir aðra birgja en ég
veit að okkar viðskiptavinir
halda okkur nokkuð vel við
efnið í gengismálunum.“
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„Ég held að ef ég ætti að gefa
einhverjum ráð þá væri það að
óttast ekki breytingar,“ segir
Runólfur Ágústsson, lögfræðing-
ur og rektor Viðskiptaháskólans
á Bifröst, þegar hann er inntur
eftir því hvert er besta ráðið sem
hann býr yfir. Hann segir það
mikilvægt að átta sig á að í al-
þjóðavæddu nútímasamfélagi sé
umhverfi morgundagsins breytt
frá því sem við þekkjum í dag og
bjuggum við í gær. Við búum í
samfélagi breytinganna og mörg
okkar viti ekki hvaða verkefni
morgundagurinn færir okkur.
Það hvernig við höndlum breytt
umhverfi muni ráða árangri okk-
ar. 

Runólfur líkir lífinu við eina
samfelld breytingastjórnun og
segir að við þurfum að nota
breytingarnar til að skapa okkur
tækifæri og forskot. Hann segir
að í raun sé það svo að nýjunga-
girni okkar Íslendinga sé ótrú-
legur kostur á tímum þegar
íhaldssemi er löstur. „Við lifum
skemmtilega og spennandi tíma,
þökk sé breytingum sem við
sjaldnast ráðum nokkru um, en
getum yfirleitt nýtt okkur til
góðra verka,“ segir Runólfur. -
hhs

B E S T A  R Á Ð I Ð

Sportvörukeðjan Intersport hefur innan sinna
vébanda um fimm þúsund verslanir í 25
löndum en styrkur hennar er þó
mestur í Evrópu. 

Eignarhaldsfélagið
Norvik, sem er móðurfé-
lag BYKO og Kaupáss,
er sérleyfishafi Inter-
sport á Íslandi og rekur
þrjá verslanir hér á landi.
Stærsta Intersport-verslunin er
staðsett í Húsgagnahöllinni en þetta er jafn-
framt stærsta íþróttavöruverslun landsins –
um 1.800 fermetrar – og ein stærsta Intersport
verslunin á Norðurlöndum. Önnur stór versl-
un er í Smáralind og sú þriðja er inni í Nóatúni
á Selfossi.

Intersport opnaði í Húsgagnahöllinni í apr-
íl árið 1998 og var þá í eigu eigenda hússins,
Jóns Hjartarsonar og fjölskyldu, sem seldu
verslunina til Kaupáss árið 2002. Norvik eign-
aðist Kaupás seinni part árs 2003 og Intersport
hefur verið innan þeirrar keðju síðan.

BJÓÐA BESTA VERÐIÐ
„Við erum með merkjavöru og bjóðum hana á
lægra verði en gengur og gerist á markaðn-
um,“ segir Birgir Örn Friðþjófsson, rekstrar-
stjóri Intersport sem jafnframt er rekstrar-
stjóri Húsgagnahallarinnar. 

Hann er spurður um kosti þess að vera hluti
af fjölþjóðlegri keðju. „Intersport er öflugt
vörumerki sem er þekkt um allan heim og er
stærsta keðja í heimi í þessum geira. Við fáum
þarna mikilvæg viðskiptasambönd og aðgang
að stórum aðila sem semur um innkaupsverð
við birgja og því fáum við hagkvæm verð. Það
er mikið í umræðunni svokölluð verðvernd og
samstarfsaðilar okkar á Norðurlöndum eru
meðvitaðir um slíka hluti. Við byrjuðum að
bjóða verðvernd fyrir einu ári og fögnum því

ársafmæli verðverndarinnar nú í nóvember,“
segir Birgir Örn. 

Intersport gerir reglulegar
verðkannanir og síðasta

könnun, sem fyrirtækið
lét gera, sýndi að við vor-
um mun ódýrari en helstu
samkeppnisaðilarnir. „Á

þeim vöruflokkum sem við
könnuðum síðast þá vorum við

í 90 prósent tilvika með lægsta verð-
ið. Við ætlum okkur að vera stærstir, bestir og
með lægsta verðið,“ segir Birgir og brosir.

TÍSKUMERKIN ALLTAF ÖFLUG
Veturinn var snemma á ferðinni og urðu
starfsmenn Intersports strax varir við mikla
söluaukningu á alls kyns vetrarfatnaði. Sala á
úlpum og sleðum rauk upp og heilu gámarnir
af vetrarvörum kláruðust á augabragði.

Mikil söluaukning hefur verið hjá Inter-
sport á árinu og er það tilfinning Birgis að
fyrirtækið sé að vaxa meira en sem nemur
veltuaukningu í geiranum. Það getur verið
erfitt að meta vöxt markaðarins þar sem
íþróttavöruverslanir eru að mörgu leyti sam-
tvinnaðar við tískuvörubransann. „Ég myndi
halda að markaðurinn sé að vaxa um tuttugu
prósent á þessu ári.“

Ekkert eitt er að vaxa umfram annað,
aukningin er þvert yfir hvort sem um er að
ræða fatnað eða skó. Tískumerkin haldast
alltaf sterk í íþróttavörunum. Adidas og Nike
eru klassískar grunnvörur en Puma hefur
sótt mjög á í tískuvörunum á síðustu árum.
Þá er Hummel einnig að koma sterkt inn í föt-
unum. Intersport er einnig með eigin vöru-
merki eins og McKinley, Firefly og Protouch,
sem eru gæðavörur á hagstæðu verði.

Birgir býður spenntur eftir jólavertíðinni
eins og margir kollegar hans og gerir ráð fyr-

ir mikilli sölu. Að sögn hans er undirbúning-
ur fyrir jólin í fullum gangi og talsvert af
vörum eru komnar inn í verslanirnar og rest-
in dettur inn á næstu tveimur til þremur vik-
um. „Það er mjög mikil sala í alls konar sport-
fatnaði og skóm. Gjafavörur eru mikið tengd-
ar útivistinni, til dæmis áttavitar og
göngustafir.“ 

ÞRETTÁN ÞÚSUND FÉLAGSMENN
Markaðsstarf Intersports er öflugt og eru ríf-
lega þrettán þúsund manns skráðir meðlimir í
vildarklúbbnum Club Intersport. Öll verslun
félagsmanna er skráð og eftir tólf mánuði fá
þeir veltutengdan bónus í formi inneignar.
Þeir sem kaupa fyrir meira en 120 þúsund á
ári fá fimmtán prósent endurgreidd í formi
inneignar. Birgir segir að Intersport endur-
greiði félagsmönnum margar milljónir á
hverju ári. Meðlimir fá svo ýmis sérkjör bæði
frá keðjunni sem og samstarfsaðilum og fá
forgang á útsölur. 

Konur eru meira áberandi í viðskipta-
mannahópnum en karlar en viðskiptavinir eru
á öllum aldri. „Við verðum varir við það al-
mennt að sú mikla umræða sem er í þjóðfélag-
inu um hreyfingu og að halda sér í formi skil-
ar sér til okkar og annarra sem selja íþrótta-
vörur.“ Margt hefur breyst. Línuskautar sem
aðeins ungmenni voru á eru nú orðnir vinsæl-
ir meðal allra hópa. Einnig er almenningur
orðinn meira meðvitaður um nauðsyn þess að
eiga góðan búnað eins og skó. „Við leggjum
ríka áherslu á að viðskiptavinir fái ráðlegg-
ingu frá starfsmönnum um hvaða skór eru
réttir fyrir hvern og einn því skóbúnaður
skiptir gríðarlegu máli.“

Birgir getur ekki gefið upp hver verða
næstu skref Intersport en það er alveg klárt
mál að keðjan ætli sér frekari landvinninga á
Íslandi.

Intersport
Eigandi: Norvik

Rekstrarstjóri: Birgir Örn Friðjónsson
Fjöldi starfsmanna: 20 í fullu starfi, 

30 í hlutastörfum.

Sterkir í sportinu
Intersport rekur þrjár íþrótta- og útivistarverslanir, þar á meðal stærstu verslun
landsins á sínu sviði. Markaðurinn vex hratt og samkeppnin er hörð en keðjan
leggur ríka áherslu á að bjóða upp á besta verðið. Eggert Þór Aðalsteinsson
kynnti sér rekstur Intersport á Íslandi.

MAGNÚS BJARNASON hefur verið ráðinn
framkvæmdastjóri yfir starfsemi Ís-

landsbanka í Ameríku
og Asíu. Meginhlutverk
hans verður að styrkja
alþjóðleg verkefni
bankans í Bandaríkjun-
um, Kanada, Chile og
að auki í Asíu.

Magnús starfaði áður sem sendifulltrúi
og staðgengill sendiherra í sendráði Ís-
lands í Peking en hafði þar áður meðal
annars starfað sem viðskiptafulltrúi í
Bandaríkjunum og Kanada á vegum ut-
anríkisþjónustunnar á árunum 1997 til
2003, við stofnun Viðskiptaþjónustu utan-
ríkisráðuneytisins (VUR), hjá Arnarflugi,
Olís, 10-11 og í fyrirtækjaviðskiptum
Landsbankans. Magnús hefur einnig
fengist við ráðgjöf og kennslu. Magnús
lauk MBA-gráðu í alþjóðaviðskiptum
með áherslu á markaðsfræði og samruna
Evrópu frá Thunderbird, Garvin School of
International Management. Eiginkona
hans er Anna Sveinsdóttir, leikskóla-
kennari, og eiga þau fjögur börn.

EVA MARGRÉT ÆVARSDÓTTIR lögfræð-
ingur hefur verið ráðin til starfa á Evr-

ópuskrifstofu SA í
Brussel. Eva Margrét
útskrifaðist sem lög-
fræðingur frá Háskóla
Íslands og er með
LL.M. gráðu í Evrópu-
rétti frá Katholieke

Universiteit í Leuven í Belgíu. Áður hef-
ur hún meðal annars starfað sem lög-
maður og rekið Lögmannsstofuna Síðu-
múla 9 (nú Lögborg) og unnið sem
nefndaritari á nefndasviði skrifstofu Al-
þingis. Eva Margrét tekur við af Ástfríði
M. Sigurðardóttur sem starfsmaður SA í
Brussel en Ástfríður lætur af störfum
hjá SA í nóvemberlok. Eva Margrét hef-
ur þegar hafið störf og mun starfa við
hlið Ástfríðar fyrst um sinn. 

STEINUNN KRISTÍN ÞÓRÐARDÓTTIR, for-
stöðumaður Alþjóða lánveitinga hjá Ís-

landsbanka, hefur ver-
ið ráðin framkvæmda-
stjóri útibús Íslands-
banka í London. Meg-
inverkefni Steinunnar
verða að byggja upp
viðskiptasambönd við

viðskiptavini sem eru að fara inn á
breskan markað og einnig að stofna og
styrkja viðskiptasambönd við fyrirtæki í
Bretlandi sem starfa í matvælaiðnaðin-
um.  Steinunn Þórðardóttir hefur byggt
upp og leitt teymi reyndra sérfræðinga í
lánsfjármögnun til alþjóðlegra fyrirtækja
sem forstöðumaður Alþjóða lánveitinga
frá árinu 2003. Hún er varamaður í
stjórn KredittBanken í Noregi og situr
einnig í stjórn Rekstrarfélags ÍSB. Áður
en Steinunn tók til starfa hjá Íslands-
banka starfaði hún hjá fyrirtækinu En-
ron víða um heim. Steinunn er við-
skipta- og stjórnmálafræðingur frá há-
skóla í Suður-Karólínu og lauk MBA-
námi með áherslu á fjármál frá Thund-
erbird-háskólanum í Arizona árið 1999.

REKA STÆRSTU ÍÞRÓTTAVÖRUVERSLUN LANDSINS „Það er mikið í umræðunni svokölluð verðvernd og samstarfsaðilar okkar á Norð-
urlöndum eru meðvitaðir um slíka hluti. Við byrjuðum að bjóða verðvernd í byrjun þessa árs og erum þar af leiðandi með lægsta verðið á
markaðnum,“ segir Birgir Örn Friðjónsson, rekstrarstjóri Intersport. 

RUNÓLFUR ÁGÚSTSSON, REKTOR
VIÐSKIPTAHÁSKÓLANS Á BIFRÖST.

Það hvernig við höndlum breytt umhverfi
mun ráða árangri okkar.

Að óttast ekki breytingar
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Skólaganga og kennsla hafa frá
örófi alda fyrst og fremst verið
viðfangsefni karla, bæði hérlendis
sem erlendis. Fyrstu konurnar
fóru að sjást á skólabekk í íslensk-
um framhaldsskólum í kringum
aldamótin 1900 og langt fram eftir
20. öldinni voru þær í miklum
minni hluta. Hlutfall þeirra í Há-
skóla Íslands var lengst af enn
lægra en í framhaldsskólum. 

Kennarahópurinn var sama
marki brenndur. Nokkrar konur
kenndu í grunnskólum, færri í
framhaldsskólum og nær engar í
háskólum. Konum var freklega
mismunað með því að hindra að-
gang þeirra að menntun. Í þessu
fólst jafnframt gífurleg sóun á
þeim mannauði sem býr í konum. 

Undanfarna áratugi hefur að-
gengi íslenskra kvenna að skólum
batnað til muna. Þær hafa nýtt
tækifærið og sest í síauknum mæli
á skólabekk eða á kennarastofuna.
Þessi jákvæða þróun hefur skilað
þjóðfélaginu öllu, ekki bara konum,
ómældum ávinningi.

Það er þó rétt að staldra við eina
hlið þessa sem furðulítið er fjallað
um opinberlega. Hún er sú að slag-
síðan í kynjaskiptingunni í mennta-
kerfinu er óðum að verða jafnmik-
il og áður, bara í hina áttina. Skýr-
ingin núna er þó ekki að annað kyn-
ið fái ekki að mennta sig eða kenna
heldur að karlar sýna menntun
mun minni áhuga en konur.

Nemandi sem nú fer í gegnum
hið íslenska menntakerfi, frá leik-
skóla og upp í háskóla, sér ekki
marga karlmenn við kennarastörf
og þeim fer stöðugt fækkandi,
a.m.k. hlutfallslega. Sá sem fer í
gegnum allt kerfið frá leikskóla og
upp í háskóla getur átt von á því að
tvo þriðju hluta námsins hafi kenn-
arinn verið kona. Fyrir þá sem ekki
fara í háskóla eða framhaldsskóla
er hlutfallið af kennslunni sem
konur sjá um enn hærra. 

Það kemur sennilega engum á
óvart að leikskólakennarar eru
einkum konur eða 96%. Hlutfallið
er ekki mikið jafnara í grunnskól-
um, þar eru konur 77,5% kennara.
Það er ekki fyrr en í framhalds-
skólum og loks háskólum sem tals-
verðar líkur eru á að fá karl sem
kennara. Þeir eru 52% framhalds-
skólakennara og 59% háskólakenn-
ara. Það hlutfall fer reyndar fyrir-
sjáanlega hægt og sígandi lækk-
andi því að karlar eru hlutfallslega

flestir meðal elstu kennaranna á
báðum skólastigunum.

Háskólakennarar byrja alla
jafna feril sinn sem lektorar. Þar
eru karlar nú örlítið færri en konur
eða 47,5%. Ef þetta hlutfall helst í
nýliðun háskólakennara jafnast
smám saman kynjahlutfallið meðal
dósenta og prófessora.

Miðað við kynjaskiptinguna í
nemendahópnum er þó ólíklegt að
kynjahlutfallið verði á endanum
jafnt. Körlum fækkar mjög hlut-
fallslega meðal háskólanema. Nú
eru nánast tvær konur fyrir hvern
einn karl sem stundar háskólanám
á Íslandi. Þegar skyldunámi lýkur
snarlækkar hlutfall pilta í skóla-
kerfinu.

Skipting háskólanema eftir kyni
ræður kynjaskiptingu sérfræði-
stétta framtíðarinnar. Það blasir
við að þær verða flestar kvenna-
stéttir. Hlutfall kynjanna er svipað
í Háskóla Íslands og í öðrum skól-
um á háskólastigi að jafnaði og því
hægt að nota tölur frá skólanum
sem vísbendingu um heildina. Af
ellefu deildum Háskóla Íslands
hafa einungis tvær nokkurn veginn
jafnt kynjahlutfall. Það eru laga-
deild og viðskipta- og hagfræði-
deild. Í ljósi þess hve áberandi þær
stéttir sem þessar deildir útskrifa
eru í bæði viðskiptalífi lands-
manna, stjórnkerfinu og stjórnmál-
um hljóta þetta að teljast góðar
fréttir. Bæði kynin fá notið sín til
jafns innan þessara deilda.

Í öðrum deildum skólans er
hlutfall kynja hins vegar orðið
mjög ójafnt. Í einungis einni deild
Háskóla Íslands eru karlar enn í
nokkrum meiri hluta, verkfræði-
deild. Þar eru konur þó nú tæpur
þriðjungur nemenda, sem er veru-
leg aukning frá fyrri árum.

Í hinum átta deildum skólans
eru konur þegar í talsverðum meiri
hluta. Hjúkrunarfræðideild er í
sérflokki. Þar ná karlar ekki þrem-
ur prósentum nemenda. Félagsvís-
indadeild er næst á eftir, með nán-
ast þrjár konur fyrir hvern karl

meðal nemenda. Deildin er jafn-
framt fjölmennasta deild skólans
svo að þetta ójafna kynjahlutfall
þar skiptir langmestu fyrir skekkj-
una í kynjahlutfalli skólans sem
heildar.  Gamalgrónar sérfræði-
stéttir karla innan heilbrigðisvís-
inda verða það ekki mikið lengur. Í
bæði læknisfræði og tannlækning-
um eru konur í vaxandi meiri
hluta. Í hugvísindum og guðfræði
eru tvær konur fyrir hvern karl.
Sumar greinar í raunvísindadeild
laða enn frekar að karla en konur,
þ.á m. stærðfræði og eðlisfræði.
Það nær þó ekki að breyta því að
konur eru í nokkrum meiri hluta í
deildinni sem heild.

Hér verður ekki horft til ann-
arra háskóla innanlands nema hvað
ekki er hægt að horfa fram hjá
Kennaraháskólanum sem eðli máls
samkvæmt menntar flesta grunn-
og leikskólakennara landsins. Þar
eru konur í miklum meiri hluta.
Um sumar brautir, sérstaklega
þær sem búa undir störf á leikskól-
um, sækja nær engir karlar. Fimm
konur stunda nám í KHÍ fyrir
hvern einn karl. 

Í mörgum sérfræðistéttum eru
konur þegar í miklum meiri hluta. Í
BHM eru t.d. þrjár konur fyrir
hvern karl. Þótt karlar séu enn í
meiri hluta í ýmsum sérfræðistétt-
um má ráða af fyrrnefndum nem-
endatölum að sú mynd sé hægt en
örugglega að breytast. Nýliðunin
er allt öðru vísi, þar eru konur í
flestum tilfellum í meiri hluta.
Engin teikn eru hins vegar á lofti
um að þær sérfræðistéttir þar sem
konur hafa verið í meiri hluta, t.d.
meðal grunn- og leikskólakennara
og hjúkrunarfræðinga, sjái fram á
jafnari kynjahlutföll í framtíðinni.
Kynskipting í sérfræðistéttum á
Íslandi á 21. öldinni verður ef svo
fer sem horfir allt önnur en á þeirri
20. Konur munu sinna sérfræði-
störfunum í mun ríkari mæli en
karlar. Þær munu sjá að mestu
leyti um menntakerfi landsmanna
og að miklu leyti um heilbrigðis-
kerfið. Þær sérfræðistéttir sem
hafa verið kvennastéttir til þessa
virðast ætla að vera það áfram.
Þær sem hafa verið karlastéttir
eru hins vegar nær allar að breyt-
ast í kvennastéttir eða a.m.k. stétt-
ir með nokkuð jafnt hlutfall kynj-
anna.

Piltarnir ætla greinilega að fást
við annað.
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Gagnrýni á Fjármálaeftirlitið er oft á atriði sem eru
ekki á verksviði þess.

Fagna ber opnara
Fjármálaeftirliti
Hafliði Helgason 

Öflugt Fjármálaeftirlit er mikilvægt, ekki síst á þeim tímum þegar
fjármálakerfið er í örri þróun og útrás. Uppgangur fjármála-
geirans hefur verið ævintýralegur og mikilvægt að í hraðri upp-
byggingu sé gætt eðlilegrar varúðar sem komið getur í veg fyrir
framtíðaráföll.

Stjórnarformaður Fjármálaeftirlitsins, Stefán Svavarsson, gerði
meðal annars gagnrýni á stofnunina að umtalsefni. Þar benti hann
réttilega á að oft hefur gagnrýni á aðgerðaleysi Fjármálaeftirlits-
ins byggt á vanþekkingu á hlutverki þess. Þannig hefur í nýlegri
umræðu um FL Group verið kallað eftir rannsókn eftirlitsins sem
ekki er á verksviði þess. Þær sögusagnir sem hvergi hafa fengist
staðfestar væru ef fótur væri fyrir þeim á verksviði lögreglu. 

Annað sem oft hefur orðið kveikja gagnrýni og umræðu um
Fjármálaeftirlitið er að það aðhafist
ekki í málum sem augljóslega eru á
verksviði stofnunarinnar. Stór hluti
þeirrar gagnrýni á rætur í því að niður-
staða mála hefur ekki verið gerð opin-
ber. Fyrrum forstjóri Fjármálaeftirlits-
ins beitti sér fyrir auknum heimildum
til birtingar niðurstöðu af málum og ný
lög opna á meiri upplýsingagjöf. 

Þetta er mikið framfaraspor, því op-
inber birting veitir mun meira aðhald
en aðfinnslur bak við luktar dyr. Nýr
forstjóri Fjármálaeftirlitsins, Jónas Fr.
Jónsson, boðaði auk þess markvissari
kynningu á leikreglum markaðarins. 

Það liggur í eðli stofnunar eins og
Fjármálaeftirlitsins að vara við tilteknum hættum. Þannig hvatti
forstjórinn til þess að fjármálafyrirtæki gættu varkárni og legðu
aukna áherslu á áhættustýringu. Hröð útlánaaukning felur í sér
hættu sem fjármálafyrirtækin þurfa að gefa gaum. Þá benti Jónas
á verulega markaðsverðbréfaeign og skuldaaukningu fjármálafyr-
irtækjanna.

Allt eru þetta þarfar ábendingar og mikilvægt að bankakerfið
nýti vel þau hagstæðu skilyrði sem hafa verið í starfseminni og
tryggi sig vel gegn verri tímum. Í þessu samhengi er þó vert að
hafa í huga að gengisáhætta af markaðsverðbréfum bankanna hef-
ur farið hlutfallslega lækkandi.

Það er nauðsynlegt fyrir bankana að nýta vel þau hagstæðu skil-
yrði sem hafa verið í umhverfi þeirra að undanförnu til að byggja
undir sig til framtíðar. Varnaðarorð Fjármálaeftirlitsins og innleið-
ing Basel II eiginfjárreglna er liður í því að treysta stoðir fjármála-
kerfisins. Ábendingar Fjármálaeftirlitsins hljóta að skoðast í því
ljósi að sennilega rís aldrei sá dagur að ekki verði tilefni til ábend-
inga þess. Flest bendir til þess að þeir bankar sem fremstir hafa
farið í útrás hafi einmitt nýtt tímann vel og lagt áherslu á að dreifa
áhættu sinni. 

Það er mikilvægt að Fjármálaeftirlitið starfi eins og kostur er
fyrir opnum tjöldum. Aðhaldið sem af því hlýst mun án efa spara
mikla vinnu. Öflugt og gagnsætt Fjármálaeftirlit er ein af forsend-
um trúverðugleika fjármálakerfisins og þrátt fyrir neikvæða um-
ræðu á köflum er ekkert sem bendir til annars en að því hlutverki
sé ágætlega sinnt og með sambærilegum hætti og tíðkast í ná-
grannalöndum okkar.

Bros sérhæfir sig í sölu 
og merkingum á fatnaði,
auglýsingavörum og fánum
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Stórmarkaðir óvelkomnir í Póllandi
Financial Times | Nýráðinn fjármálaráðherra Pól-
lands, Teresa Lubinska, segir smásöluaðila með það

í hyggju að opna stórmarkaði þar í landi
ekki velkomna. „Stórmarkaðir á borð við
Tesco eru léleg fjárfesting. Þeir eru ekki
mikilvægir fyrir efnahagsvöxt Póllands,“
sagði Lubinska í viðtali við fjármálaritið

Financial Times. Í greininni segist Lubinska hafa
reynt að hrekja á brott slíka smásöluaðila þegar hún
gegndi embætti bæjarfulltrúa í borginni Szczecins
af þeim ástæðum að þeir eyðileggja miðbæina og
valdi því að smærri aðilar fari á hausinn. Frú
Lubinska segir að Pólland eigi heldur að skapa fram-
leiðslustörf og kallaði fjárfestingar í stórmörkuðum
slæmar þar sem þær skapa störf sem krefjast til-
tölulega lítilla hæfileika af starfsfólki. 

Tesco, sem er stærsta keðja stórmarkaða á Bret-
landi, fór inn á Póllandsmarkað árið 1996. Fyrirtækið
rekur nú 44 stórmarkaði og 36 smærri verslanir í Pól-
landi. Útvíkkun í austur er Tesco mikilvæg þar sem

keðjan verður fyrir æ meiri mótstöðu í Bretlandi þar
sem hún hefur 30,3 prósenta markaðshlutdeild.

Huga ekki að ellilífeyrinum
The Sunday Telegraph | Bretar huga ekki nægilega vel
að efri árunum samkvæmt nýjum breskum könn-

unum sem sagt
er frá í The

Sunday Telegraph. Ástandið er nú orðið svo alvar-
legt að einn af hverjum þremur Bretum sparar
ekki til efri áranna. Þetta ýtir undir þrýsting á
stjórnvöld að taka ellilífeyriskerfið í gegn en þörf
hefur verið á því um dágott skeið. 37 prósent vinn-
andi fólks í Bretlandi, um 6,5 milljónir manna,
borga ekki í neins konar lífeyrissjóð. 

Kannanirnar sýna einnig að tilraunir stjórn-
valda til að vekja athygli fólks á mikilvægi þess að
leggja fyrir lífeyrissparnað hafa ekki skilað ár-
angri. Í september árið 2004 fór í gang umfangs-
mikil herferð á vegum stjórnvalda í þessu miði.
Þrátt fyrir það sögðu níu af hverjum tíu sem tóku
þátt í könnuninni að þeir höfðu hvorki séð né heyrt
af slíkum auglýsingum. 

U M  V Í Ð A  V E R Ö L D

Það er nauðsynlegt
fyrir bankana að nýta

vel þau hagstæðu
skilyrði sem hafa

verið í umhverfi
þeirra að undanförnu

til að byggja undir
sig til framtíðar. 

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

Gylfi
Magnússon

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

Hvar eru piltarnir?

Það kemur sennilega engum á óvart að leikskólakennarar eru einkum konur eða
96%. Hlutfallið er ekki mikið jafnara í grunnskólum, þar eru konur 77,5% kennara.
Það er ekki fyrr en í framhaldsskólum og loks háskólum sem talsverðar líkur eru
á að fá karl sem kennara. Þeir eru 52% framhaldsskólakennara og 59% háskóla-
kennara. Það hlutfall fer reyndar fyrirsjáanlega hægt og sígandi lækkandi því að
karlar eru hlutfallslega flestir meðal elstu kennaranna á báðum skólastigunum
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Hagstofan birtir vísitölu neyslu-
verðs á morgun. Verðbólga hefur
verið á uppleið og áhugi á nýjum
verðbólgutölum vaxið í takt við
aukin þenslumerki í hagkerfinu.
Greiningardeild Landsbankans
telur ekki þörf á að endurskoða
sína spá fyrir nóvember, þrátt
fyrir lækkanir á eldsneytisverði:

„Við gerum ráð fyrir að vísi-
tala neysluverðs hækki um 0,2%
á milli mánaða í nóvember. Þrátt
fyrir nokkrar lækkanir á elds-
neytisverði bæði hér heima og
erlendis í mánuðinum teljum við
ekki þörf á að endurskoða
spánna sem birt var í vegvísi

þann 14. október síðastliðinn.
Þeir liðir sem hækka vísitöluna
mest eru, líkt og síðastliðna mán-
uði matar- og drykkjarliðurinn
og húsnæðisliðurinn.“

„Í spánni töldum við að hægja
færi á hækkunum á matvæla-
verði, en slæmt uppgjör Haga,
eiganda einnar stærstu lágvöru-
verðsverslunar landsins gæti
hugsanlega aukið á hækkanir á
matvælum, en í uppgjöri félags-
ins kom fram að tap félagsins
hafi að mestu mátt rekja til verð-
stríðs á matvörumarkaðnum.

Undanfarin misseri hafa hækk-
anir á húsnæðisliðnum verið
hraðar. Lækkun á vísitölu íbúða-
verðs í ágúst (birt í september)
blés lífi í umræðuna um að nú
væri húsnæðisverð komið í há-
mark og færi nú að hægja um-
talsvert á hækkunum. Hækkun
íbúðaverðsvísitölunnar í septem-

ber sló nokkuð á þá umræðu. Í
nóvember gerum við ráð fyrir
hóflegri hækkun húsnæðisliðar-
ins.“

„Lækkanir á eldsneytisverði
hér á landi í október munu draga
úr hækkun vísitölunnar í nóvem-
ber. Frá upphafi til loka október-
mánaðar lækkaði eldsneytisverð

hér á landi um 4,5%.“
„Hagstofa Íslands mun birta

niðurstöður mælinga sinna á
vísitölu neysluverðs fyrir nóv-
ember þann 10. nóvember næst-
komandi kl. 9 og munum við þá
fjalla ítarlega þróun vísitölunn-
ar,“ segir greiningardeild Lands-
bankans.

Slæmt uppgjör eykur líkur á matvöruhækkun
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Enginn rík-
ur á að rífast
Ég tel mig sjálfan í hópi lítilla
hluthafa, þótt ég sé náttúrlega
ríkur. Ég gæti mín alltaf á því
að fara aldrei yfir þau mörk í
einstöku fyrirtæki að ég þurfi
að tilkynna viðskipti. 

Ég legg nefnilega mikið upp
úr því að vera ósýnilegur. Þess
vegna stend ég aldrei upp á
hluthafafundum og ríf kjaft. Ég
hef eina aðferð til þess að lýsa
óánægju minni með stjórnendur
hlutafélaga sem ég á í og sú að-
ferð hefur reynst mér vel. Hún
er að selja bréfin ef ég hef ekki
trú á því sem þeir eru að gera.
Ég er þannig andstæðan við Vil-
hjálm Bjarnason sem hefur
reglulega reynt að tala niður
gengi félaga sem hann á í sjálf-
ur. Mér finnst það ekki skyn-
samlegt út frá sjónarmiði ávöxt-
unar. Nema hann sé náttúrlega
að kaupa á sama tíma og hann
talar gengið niður. Þá get ég al-
veg skilið hvað hann er að pæla.
Ég hef nú ekki mikla trú á því. 

Ég skil ekkert í þessum lát-
um í honum yfir þessu öllu.
Hann varð alveg vitlaus þegar
Bjöggarnir tóku Kolkrabbann í
nefið. Aðgerð sem var til því-
líkra hagsbóta fyrir litlu hlut-
hafana að annað eins hefur
aldrei sést á Íslandi.

Ég held að ég hafi grætt
meira á því að elta Bjöggana í
atlögunni að Kolkrabbanum en
á nokkru öðru sem ég hef gert.
Enda var ég vel skuldsettur í
kaupunum í Burðarási á sínum
tíma.

Þessi saga um þrjá milljarð-
ana er ansi lífseig og maður
heyrt hana í mörgum útgáfum.
Ég hef reynt að fá hana stað-
festa, en ekki tekist. Sú útgáfa
sem er núna er að í júní hafi
þrír milljarðar farið á reikning
Fons til að kaupa Sterling. Ég
held reyndar að Pálmi hafi ekki
þurft slíkt lán og ef hann hefði
þurft þess, þá hefði verið nær-
tækara að Jón Ásgeir vinur
hans myndi redda honum þrem-
ur milljörðum svona í bili.
Myndi sjálfsagt gera það fyrir
hálft orð. Mér finnst þessi út-
gáfa ekki trúverðug. Auk þess
sem fyrrum stjórnarmenn
hættu ekki út af einhverri milli-
færslu, heldur fannst þeim
Hannes ekki hafa samráð við
sig og ganga hratt um gleðinnar
dyr.

Lykilspurningin um FL
Group er sú hvort menn hafa
trú á því sem þeir eru að gera
eða ekki. Ef þeir trúa á fyrir-
tækið þá kaupa þeir, ef ekki þá
selja þeir. Það hefur enginn orð-
ið ríkur á því að rífast á fund-
um, heldur með réttum fjárfest-
ingarákvörðunum, enda er ég
holdtekja þeirra.

Spákaupmaðurinn á horninu

S P Á K A U P M A Ð U R I N N

Þ J Ó Ð A R B Ú S K A P U R I N N

Í spánni töldum við að hægja færi á hækkunum á matvælaverði, en slæmt upp-
gjör Haga, eiganda einnar stærstu lágvöruverðsverslunar landsins gæti hugs-
anlega aukið á hækkanir á matvælum, en í uppgjöri félagsins kom fram að tap
félagsins hafi að mestu mátt rekja til verðstríðs á matvörumarkaðnum. 
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Guðni B. Guðnason hefur borið
hitann og þungan af uppbygg-
ing Anza sem sérhæfir sig í hýs-
ingu tölvukerfa og geymslu
gagna. Sóknarfæri eru í að
þjónusta erlend fyrirtæki frá Ís-
landi náist meira öryggi í fjar-
skiptum milli Íslands og um-
heimsins. Vaxandi þörf er fyrir
geymslu gagna fyrir einstakl-
inga, enda minningar nútíma-
fólks geymdar í tölvum. Hafliði
Helgason ræddi við Guðna um
kosti og möguleika í starfsemi
fyrirtækisins.
Þeim fyrirtækjum fjölgar stöðugt sem sjá sér
hag í að láta aðra um rekstur tölvukerfa
sinna. Anza sinnir slíkri útvistun tölvkerfa og
Guðni B. Guðnason, forstjóri Anza, segir sí-
fellt fleiri fyrirtæki átta sig á kosti hýsingar
tölvukerfa hjá sérhæfðum fyrirtækjum.

Upphaflega stofnaði Guðni fyrirtækið Álit
árið 1997. Hann sá þá um tölvukerfi Álvers-
ins í Straumsvík og nafnið orðaleikur úr ál og
it sem er skammstöfun fyrir upplýsinga-
tækni. „Fyrirtækið var stofnað utan um
hugmyndinga um útvistun sem
var þá ekki þekkt hér á
landi. Ég kynnti þáver-
andi forstjóra fyrirtækis-
ins, Christian Roth, þessar
hugmyndir mínar. Hann vildi
að ég segði upp fyrst og stofnaði fyrir-
tækið og síðar yrði tekin ákvörðun um hvort
álverið myndi eiga viðskipti við það,“ segir
Guðni. Hann segir að hann hafi ekki fengið
neina tryggingu fyrir viðskiptum í veganesti,
en samningar við Álverið í Straumsvík tókust
og vel gekk að afla nýrra viðskiptavina. „Árið
2001 var fyrirtækið komið með fimmtíu
starfsmenn og búið að byggja upp hýsingar-
aðstöðu í Ármúlanum.“ Fyrirtækið sameinað-
ist á þessum tíma tveimur internetþjónustu-
fyrirtækjum og netveitunni torg.is. 

GETA TREYST RÁÐGJÖFINNI
„Við höfum frá upphafi lagt áherslu á þrennt.
Rekstrarþjónustuna, þar sem við erum eins
og tölvudeild fyrirtækis. Ráðgjöf þar sem
það hefur verið styrkur okkar að vera ekki
með umboð fyrir nein merki. Það gerir það að
verkum að fyrirtækin hafa treyst okkur bet-
ur fyrir ráðgjöfinni, en ef við hefðum verið
söluaðilar fyrir einhvern ákveðinn búnað.
Annað sem við gerðum var að við buðum
fasta og fyrirsjáanlega samninga um rekstur
tölvukerfa. Það var nýjung í þessum bransa.
Ábyrgðin er þá okkar og ávinningurinn
einnig af því að geta hagrætt.“

Guðni segir ekki hafa verið einfalt að
sannfæra fyrirtæki um að fara með tölvu-
kerfin út úr húsi. „Þegar við byrjuðum voru
menn með vélarnar á borðinu hjá sér og
heyrðu í disknum og viftunni. Það var stórt
skref þegar serverar fóru að færast í önnur
herbergi, það að fara með vélarnar út úr húsi.
Sérstaklega vegna þess að fjarskiptakostnað-
urinn var mjög hár sem var mesta hindrunin
í upphafi.“

Flutningsgeta og kostnaður vegna fjar-
skipta hefur gjörbreyst á undanförnum
árum. „Það hefur þýtt að útvistun er komin á
nýtt skrið. Það hefur sjaldan verið eins líflegt
og á þessu ári. Það hafa komið um tuttugu
tækifæri inn á borð hjá okkur á þessu ári og

af því erum við búin að landa samningum í
um sextíu prósent tilvika. Það er að verða
vakning hjá fyrirtækjum sem eru farin að
gera sér grein fyrir því að tölvuafl er eins og
raforka. Menn vilja bara stinga í samband og
fá það sem þeir þurfa.“

ÖRYGGI AF HÆSTU GÆÐUM
Guðni segir hýsingu tölvukerfa hafa

ýmsa kosti í för með sér. „Við
erum með vottun sam-

kvæmt ákveðnu öryggis-
kerfi. Það þýðir að aðbún-

aður, eftirlit, slökkvikerfi
og varaafl er eins og best

verður á kosið. Oft hafa fyrirtæki ekki
bolmagn eða þekkingu til þess að halda úti al-
vöru umhverfi sem virkar og er í lagi.“

Hugmyndir hafa verið uppi um að setja
upp tölvuver hér á landi og þjónusta erlend
fyrirtæki. „Næsta skref fyrir okkur er að
taka við rekstri á kerfum sem aðilar utan Ís-
lands eru að nota. Sú þróun er í gangi og mik-
ill vöxtur í því. Það sem er að gerast núna er
að búnaður er að verða þannig að hægt er að
samnýta hann með mörgum kerfum. Það þýð-
ir að orkunotkun á hvern
fermetra hefur tífaldast á
tveimur, þremur árum.“
Guðni segir að því fylgi að
hitamyndun aukist og þörf á
kælingu þar með. „Núna
erum við að sigla inn í tíma
þar sem við getum sagt að
orka sé farin að skipta meg-
in máli í vali á því hvar slík
tölvuver eru staðsett.“

HINDRUN Í GAGNAFLUTN-
INGUM
Guðni segir að hindrun þess-
arar þróunar séu fyrst og
fremst að fjarskiptin til og
frá landinu séu ekki nógu
stöðug, þrátt fyrir tilkomu
Farice-sæstrengsins. „Það
eru fjöldamörg dæmi um það
að sambandið hafi rofnað og það er ekki hægt
að bjóða fyrirtækjum upp á það sem ætla að
fara selja slíka þjónustu héðan. Við erum þeg-
ar að reka kerfi héðan, en til þess að fara út í
stóra markaðssetningu þarf að fara í þessi
mál.“ Raforkan skiptir miklu. „Annað er stað-
setning landsins. Hér eru ekki hryðjuverk og
það ásamt orkunni gerir okkur að góðum
kosti.“ Guðni segir að unnið sé að því að auka
flutningsöryggið til og frá landinu. „Ég held
að við verðum ekki í góðri stöðu fyrr en við

erum komin með annan kapal sambærilegan
við Farice sem ræður við að taka við umferð
ef hinn bilar.“ Hann segir fjarskiptakostnað-
inn milli landa einnig standa í veginum. „Ef
menn vilja gera alvöru úr þessu, þá væri það
mjög sterkur leikur að ná stóru fyrirtæki í
hýsingu hér á landi sem þýddi að þyrfti að
byggja stórt hús sem væri hagkvæmt. Til
þess þarf að niðurgreiða fjarskiptasamband-
ið um tíma til þess koma á fót alvöru um-
hverfi fyrir þessa starfsemi. Um leið og við
erum búin að koma okkur fyrir mætti fara að
borga fullt verð aftur.“ Strengurinn er bara
einn og ekki samkeppni í gagnaflutningum til
og frá landinu. 

VARÐVEISLA MINNINGANNA
Síminn er stærsti eigandi Anza. Guðni segir
eignarhaldið hjálpa til, einkum nú þegar
möguleiki sé á stærri erlendum verkefnum.
Þá sé einkavæðing fyrirtækisins jákvæð fyr-
ir möguleika Anza til þess að eflast og sækja
fram í alþjóðlegri samkeppni.

Stafræn gögn skipa alltaf stærri sess í líf
okkar. Fjölskyldualbúmið er í heimilistölv-
unni. „Það sem verður heitasta atriðið á

næsta ári er gagnaafritun.
Við erum að hleypa af stokk-
unum þjónustu fyrir litla að-
ila og einstaklinga. Við töl-
um um kynslóð hinna týndu
gagna. Það er að verða gríð-
arleg þörf fyrir einhverja
sem afrita alls kyns gögn
fólks og geyma þau með ör-
uggum hætti og á formi sem
er aðgengilegt hverju sinni.“ 

Anza er í hraðri uppbygg-
ingu. Guðni segist þrátt fyr-
ir það gefa sér tíma til tóm-
stunda. „Fyrirtækið er orðið
vel skipulagt og ég hef meiri
tíma nú en oft áður. Ég hef
mörg áhugamál. Ég spila
golf á sumrin og er í hesta-
mennsku á veturna.“ Hann

segist einnig stunda fótbolta
og badminton og var á árum áður keppnis-
maður í sundi. „Svo hef ég gaman af mat og
ferðalögum. Ég er líka aðeins að fikra mig
áfram í hundarækt.“ Eiginkona Guðna, Ásta
Björnsdóttir, rekur ballettskóla sem kenndur
er við móður hennar Sigríði Ármann. Guðni
segir gefandi að reka svoleiðis starfsemi.
Hann segist ekki hafa farið varhluta af ball-
ettuppeldi hjá eiginkonu og tengdamóður.
„Þú getur rétt ímyndað þér um hvað er rætt í
jólaboðunum,“ segir Guðni og brosir.

Hádegisverður fyrir tvo
á Gallerý Fiski

Steiktar jurtakryddaðar gellur

Drykkir
Vatn

Alls 3.180 krónur
▲

H Á D E G I S V E R Ð U R I N N

Með Guðna B.
Guðnasyni

forstjóra Anza

Virðisrýrnunar-
próf stjórnenda
Aurasálin fagnar þeirri tímabæru
ákvörðun Fjármálaeftirlitsins að
setja stjórnendur fjármálafyrir-
tækja í próf. Aurasálina hefur
nefnilega lengi grunað að yfir
fjármálafyrirtækjunum ríktu
menn sem skorti þekkingu á
mörgum sviðum. Þessir stjórn-
endur væru að auki alltof hátt
launaðir. Það er tími til kominn
að láta þessa hálaunamenn sýna
og sanna almenningi og stjórn-
völdum að þeir séu rauverulega
starfi sínu vaxnir. 

Það er margt sem styður þá trú
Aurasálarinnar að mikið skorti á
þekkingu stjórnenda fjármála-
fyrirtækja. Fyrir það fyrsta
virðast þeir standa í þeirri trú
að hlutverk þeirra sé að há-
marka arð hluthafa sinna. Þetta
er misskilningur. Hlutverk
þeirra er ekki að hámarka arð
hluthafa sinna. Sú gengdarlausa
verðmætaaukning sem hluthafar
bankanna hafa fengið stríðir
gegn því sem Aurasálin vill kalla
hóflegan arð til hluthafa. 

Nú kynnu margir að halda að
þessi skoðun Aurasálarinnar
væri nýtilkomin og sprottin af
því að Aurasálin seldi bréf sín í
ríkisbönkunum fyrir löngu síð-
an. Svo er alls ekki. Aurasálin
hefur margoft lýst þeirri skoðun
sinni að koma verði böndum á
ofsagróða bæði fyrirtækja og
einstaklinga, auk þess sem stilla
verði launum stjórnenda í hóf.

Boðað próf Fjármálaeftirlitsins
fellur vel að þeirri heildarhug-
mynd Aurasálarinnar að koma
verði böndum á vöxt og hagnað í
fyrirtækjum og þeirra launa
sem slíkum vexti fylgir. Prófið
getur einmitt þjónað því hlut-
verki að menn fái sanngjörn
laun fyrir hæfileika sína og
framlag til samfélagsins. 

Þannig myndi hæsta einkunn á
prófi gefa sem svarar þreföldum
mánaðarlaunum lægstu launa og
launin svo lækka eftir niður-
stöðu prófsins þar til falleinkunn
er náð. Eins konar virðisrýrnun-
arpróf stjórnenda. Fall þýðir
náttúrlega að fyrirtæki ber að
reka viðkomandi starfsmann.
Einu á þó að gilda hvort hluthaf-
ar vilja hafa viðkomandi áfram í
vinnu, því Aurasálinni þykir
augljóst að hagsmunir hluthafa
og almennings fara ekki saman,
þar sem hluthafar hugsa einung-
is um eigin hag. 

Næsta mál er auðvitað að semja
prófið og er Aurasálin tilbúin að
ljá sínar vinnufúsu hendur til
þess. Prófið þarf að vera erfitt.
Það er ljóst. Í fyrsta lagi þarf
það að vera um reglur sem fyr-
irtækin starfa eftir. Þær eru
augljólega of fáar nú um stundir
og nauðsynlegt að fjölga þeim
verulega til þess að prófið verði
erfitt.  Auk þess þarf að vera
liður í prófinu sem lýtur að
þekkingu stjóranna á kjörum og
veruleika almennings. Þar getur
Aurasálin orðið að góðu liði.

A U R A S Á L I N

Guðni B. Guðnason
Starf: Forstjóri Anza

Fæðingardagur: 30. september 1961
Maki: Ásta Björnsdóttir

MIKLIR MÖGULEIKAR Anza rekur nú þegar tölvuhýsingu fyrir erlend fyrirtæki. Guðni B. Guðnason segir að auka þurfi
öryggi gagnaflutninga til og frá landinu ef hægt eigi að vera að fara í markaðsókn með slíka þjónustu erlendis. Geymsla
gagna fyrir einstaklinga svo sem myndaalbúms fjölskyldunnar er einnig á döfinni.
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Innanlandsflutningar eru okkar fag.
Flytjum hvað sem er, hvert sem er, hvenær sem er.

Tökum ekkert aukagjald.
Vatnagarðar 6 Reykjavík Sími: 581 3030

www.adalflutningar.is

Vatnagarðar 6 • Reykjavík • Sími: 5813030

Jón 
Víkingur 
Sími: 
892 1316

Sveinbjörn 
Freyr
Sími: 

895 7888

Fullinnréttuð og björt hæð með öllum lögnum, um 
350 fm. með sameign, hæðinni fylgir 7 bílastæði í bíla-
kjallara og 4 sérmerkt stæði. Lyfta. Laus strax.

Allar nánari upplýsingar veita:

Skrifstofuhúsnæði  til leigu 
Frábærar staðsetningar

FAXAFEN 5 - 108 Reykjavík - Miðsvæðis

Fullinnréttuð snyrtileg hæð með öllum lögnum, um 
234 fm. með sameign. í þessu vel þekkta húsi í Skeif-
unni. Laus strax.
ÞVERHOLT 14 - 105 Reykjavík -  Við Hlemm

Bros sérhæfir sig í sölu 
og merkingum á fatnaði,
auglýsingavörum og fánum

SÍÐUMÚLA 33 • 108 REYKJAVÍK • SÍMI 581 4141 • WWW.BROS.IS 

ER ÞITT FYRIRTÆKI

SÝNILEGT?

Enska – danska – sænska – norska – þýska
Sérhæfing í fjármálum, lögfræði,
læknisfræði, lyfjafræði, verkfræði,

þýðingar úr norðurlandamálum á ensku
Sími 587 3690 Fax 587 3691 baf@centrum.is
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RÁÐHERRAR
FYLGJAST MEÐ
Vel var mætt á árs-
fund Rannsóknar-
seturs verslunarinn-
ar. Bæði Árni M.
Mathiesen fjármála-
ráðherra og Val-
gerður Sverrisdóttir
viðskipta- og iðnað-
arráðherra fylgdust
með umræðum og
héldu erindi.

Eimskip og
TM semja um
farmtryggingar
Eimskip, dótturfélag Avion
Group, hefur tekið að sér sölu
farmtrygginga fyrir Trygginga-
miðstöðina hf. Samningurinn
felur í sér aukna þjónustu við
viðskiptavini Eimskips, einfald-
ari iðgjaldaskrá og í mörgum til-
fellum hagstæðari iðgjöld en
áður hefur þekkst á almennum
markaði hérlendis. Jafnframt
tekur Eimskip að sér afgreiðslu
og uppgjör tjónamála að
ákveðnu marki fyrir hönd TM.
Þessi nýbreytni á að vera til ein-
földunar fyrir þá sem flytja vör-
ur með Eimskip og auka fjár-
hagslegt öryggi vörueigenda. 

Bæði félögin telja að breyt-
ingin leiði til aukningar í sölu
farmtrygginga og verður lögð
áhersla á að farmtryggingar
verði sjálfsagður þáttur í flutn-
ingsferlinu.
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FYLGST MEÐ UM-
RÆÐUM Ársfundur
Rannsóknarseturs
verslunarinnar var
haldinn í síðustu
viku. Hér fylgjast
meðal annars Sigurð-
ur Þ. Jónsson, fram-
kvæmdastjóri Sam-
taka verslunar og
þjónustu og Jóhann-
es Gunnarsson, fram-
kvæmdastjóri Neyt-
endasamtakanna
með umræðum.
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Skattar og gjöld hafa löngum þótt
með því hæsta sem þekkist hér á
landi. Undanfarin ár hafa þó orðið
talsverðar breytingar þar á. Einkum
hafa orðið breytingar á álagningu
tekjuskatts einstaklinga og fyrirtækja.
Rannsóknarsetur verslunarinnar hélt
ársfund sinn á dögunum þar sem
kynnt var ný skýrsla setursins um
álagningu skatta og gjalda í þjónustu
og verslun hér á landi. Hjálmar
Blöndal kynnti sér skýrsluna.
Rannsóknarsetur verslunarinnar hélt sinn fyrsta
ársfund í liðinni viku. Aðalefni fundarins var viða-
mikil skýrsla sem setrið hafði gert og bar heitið
Skattlagning vöru og þjónustu á Íslandi. Að Rann-
sóknarsetri verslunarinnar standa verslunarfyrir-
tækin Hagar, Kaupás og Samkaup en auk þeirra
Samtök verslunar og þjónustu og Iðnaðar- og við-
skiptaráðuneytið. Auk þess kemur Viðskiptaháskól-
inn á Bifröst að starfi þess en þar hefur setrið að-
setur og þeir þrír starfsmenn sem þar vinna.

Skattamál hafa verið ofarlega í umræðunni á ár-
inu ekki síst þar sem finna má í stjórnarsáttmála
ríkisstjórnarinnar ákvæði um að taka skuli til end-
urskoðunar virðisaukaskattskerfið til hagsbóta fyr-
ir allan almenning eins og það er orðað í stjórnar-
sáttmálanum. Hafa á því verið skiptar skoðanir
hvernig taka eigi kerfið til endurskoðunar og hafa
heyrst ýmis sjónarmið í þeim efnum. Allt frá því að
lækka beri neðra þrep virðisaukaskatts um helming
eða niður í sjö prósent og yfir í það að jafna verði
skattþrepin, sjö og fjórtán prósent.

ÍSLANDSMET Í SKATTLAGNINGU
Viðamikil skýrsla setursins er fyrsta rannsóknar-
skýrsla þess í ritröð um ytra umhverfi smásölu-
verslunar. Athyglinni er eins og áður segir beint að
skattlagningu á vöru og þjónustu á Ís-
landi. Í stuttu máli má segja að niður-
staða skýrslunnar sé sú að skattlagn-
ing vöru og þjónustu sé einna mest hér
á landi í samanburði við nágranna-
löndin. Þar eru það einkum matvörur
sem eru skattlagðar svo hátt hér á
landi og sérstaklega landbúnaðarvör-
ur sem framleiddar eru hér á landi. Þar vega tollar
þyngst en ýmsar aðrar vörur sem framleiddar eru
á öðrum slóðum, svo sem kaffi, sykur og aðrar land-
búnaðarvörur, eru tollfrjálsar hér á landi. 

Þá er vörugjald mjög umfangsmikið hér á landi
en af þeim níu löndum þar sem skattheimtan var
könnuð, kom í ljós að vörugjald er langfyrirferðar-
mest á eldsneyti, áfengi og tóbak. Vörugjald á
áfengi er hæst hér og í Noregi en vörugjald á bens-
ín er undir meðaltali landanna níu á Íslandi. 

Eins og kemur fram í inngangi skýrslunnar hafa
skattar í gegnum aldirnar verið áberandi í pólitískri
og hagfræðilegri umræðu. Í skýrslunni er einkum
reynt að nálgast viðfangsefnið út frá hagfræðilegu
sjónarhorni og stuðst við kenningar þar um. 

FIMM HUNDRUÐ PRÓSENT MJÓLKURTOLLUR
Í skýrslunni má finna samanburð á einu og öðru
sem við kemur skattlagningu og tollum. Þar á með-

al má sjá samanburð á gjaldtöku á mjólk með innan
við sex prósent fitu. Þar kemur í ljós að hún ber
langhæsta skatta allra þeirra landa sem skýrslan
nær til hér á landi eða 481 prósent toll sem er eins
og fram kom í máli Jóns Þórs Sturlusonar á fundin-
um, væntanlega ástæðan fyrir því að aldrei sést
önnur en íslensk mjólk í verslunum hér á landi. Þá
er 100 prósent tollur á frosnar nautalundir en að-
eins Norðmenn ná að setja hærri tolla á frosnar
nautalundir sem þar eru um 120 prósent. En það er
ekki svo að allar vörur beri toll. Jón Þór benti á að
samræmið í skattlagningu væri einnig oft á tíðum
einkennilegt. Eins konar þjóðsögur í skattlagningu
væru til. Þannig skipti máli hvernig neytendur
glóðuðu brauðið sitt. Því brauðristar bera enga tolla
eða vörugjald en ef menn vildja glóða brauðið sitt
lárétt í einhvers konar samlokugrilli verður sá sem
flytur það inn að greiða af því bæði toll- og vöru-
gjald!

TILLÖGUR TIL ÚRBÓTA
Rannsóknarsetur verslunarinnar bendir á að skil-
virkasta leiðin hvað við kemur álagningu neyslu-
skatta sé að skattleggja vörur í öfugu hlutfalli við
verðteygni eftirspurnar. Í skýrslunni er bent á að

þetta sé sú leið sem sjaldnast er farin
þar sem stjórnvöld horfa einnig til
jöfnunarsjónarmiða bæði fyrir neyt-
endur og svo innlenda framleiðendur.
Segir að aðrar aðgerðir en lækkun
matarskatts hljóti að vera skilvirkari í
því augnamiði að auka jöfnuð. Enda sé
það svo að hlutdeild ólíkra hópa matar-

og drykkjarvöru í innkaupakörfunni virðist vera
nokkuð svipuð hjá ólíkum tekjuhópum. 

Er því lagt til í skýrslunni að samræma virðis-
aukaskattinn þannig að matarskattur hækki til sam-
ræmis við almennan virðisaukaskatt svo ná megi
fram meiri hagkvæmni í virðisaukaskattskerfinu.
Ljóst er að hugmyndir um að hækka neðra þrep
virðisaukaskatt yrðu líklega ekki mjög vinsælar hjá
almenningi en Árni M. Mathiesen fjármálaráðherra
líkti þeim við pólitískt sjálfsmorð á hinum sama
fundi. En rök rannsóknarsetursins eru þó góð og
gild og kemur ýmislegt áhugavert fram í niðurstöð-
um skýrslunnar. Skýrslan er áhugavert innlegg í þá
umræðu sem mun væntanlega fara fram á næst-
unni þegar ljóst verður hverjar þær áherslur verða
sem til skoðunar eru hjá stjórnvöldum um að lækka
eða breyta álagningu virðisaukaskatts fyrir al-
menning.

Veffang Rannsóknarseturs verslunarinnar er: http://rsv.bifrost.is
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Skattlagning
vöru- og
þjónustu

Af hverju er lækkun matar-
skatts ekki góð ráðstöfun? 

Öll skattlagning veldur sóun að
einhverju leyti og út frá hag-
kvæmnissjónarmiðum ætti að
hanna skattkerfi þannig að
tekna sé aflað með sem
minnstri sóun. Samkvæmt
kenningum um
hagkvæma
skatta á að
leggja hærri
skatt á vörur
þar sem neysla
er tiltölulega
ónæm fyrir
verðbreytinum
(verðteygni eft-
irspurnar er
lág). Skattar
hafa bein áhrif á
verð, og því
minna sem
skattar brengla
hegðun neyt-
enda því minni
sóun valda þeir.
Matvörur hafa
sérlega lága
verðteygni og
því sérlega hag-
kvæmt að skatt-
leggja matvörur
meira en aðrar
neysluvörur. 
Ýmis önnur rök
skipta líka máli svo sem hug-
myndir um jöfnuð. Á það hefur
jafnan verið bent að lækkun
matarskatts kæmi lágtekjufólki
sérstaklega vel því efnaminni
heimili verji stærri hluta af sín-
um tekjum í matvöruverslun-
um en gengur og gerist.
Nýjasta neyslukönnun Hagstof-
unnar sýnir þó nokkuð aðra
mynd af neysluútgjöldum
heimilanna, en flestir virðast
gera sér í hugarlund. Þar kem-
ur fram að hlutfall matar- og
drykkjarvöru í neysluútgjöld-
um er nær það sama hjá fjöl-
skyldum með lágar og háar
tekjur. Vissulega eru heildar-
neysluútgjöld stærri hluti af
tekjum láglaunafólks en matar-
útgjöldin skera sig ekkert úr. 
Úr því að engu meiri jöfnuður
felst í því að lækka virðisauka-
skatt á matvæli en að lækka
virðisaukaskatt almennt virðist
eðlilegra að hækka matarskatt-
inn og lækka almennan virðis-
aukaskatt sem því nemur, enda
myndi slík ráðstöfun auka hag-
kvæmni skattheimtunar án
þess að valda auknum ójöfnuði.

Hvernig er skattlagning á mat-
vöru hér á landi í samanburði
við nágrannalöndin? 

Skattlagning á matvöru er með
ýmsum hætti í löndunum í
kringum okkur. Flest lönd eru
með matvöru í lægra þrepi
virðisaukaskatts og nokkuð
lægri prósentu en hér á landi.
Danmörk sker sig nokkuð úr en
þar er aðeins eitt skattþrep og
leggst 25% virðisaukaskattur á
matvæli sem og aðra neyslu-
vöru. Á Íslandi vega tollar og
vörugjöld mjög þungt í heildar-
skattlagningu á margar mat-

vörur. Ef allt er tiltekið er
skattlagning á matvæli tiltölu-
lega há á Íslandi, sérstaklega á
vörur sem einnig eru fram-
leiddar hérlendis.

Hvers vegna er heppilegt að
skattur leggist þyngra á neyslu

en tekjur? 
Skattlagning á
neyslu í stað
tekna felur í sér
hvata til sparnað-
ar. Aukinn þjóð-
hagslegur sparn-
aður getur annað
hvort, eða bæði,
dregið úr við-
skiptahalla eða
eflt fjármagns-
stofn þjóðarinnar.
Hvort tveggja
stuðlar að auknum
hagvexti til lang-
frama.

Hvernig stuðlar
afnám vörugjalda
að auknu gagnsæi
í skattlagningu? 
Álagning vöru-
gjalda er á mörg-
um sviðum ákaf-
lega handahófs-
kennd og órökrétt.
Til dæmis er vöru-

gjald á þráðlausum búnaði fyrir
farsíma en ekki á farsímunum
sjálfum. Það skýtur óneitanlega
skökku við að öryggistæki sem
ætlað er að draga úr óæskileg-
um áhrifum farsímanotkunar sé
sérstaklega skattlagt umfram
farsíma. Ennfremur eru mörg
dæmi um mismunun í vöru-
gjaldi á vörum sem hafa sams
konar notagildi, eins og á
brauðristum og samlokugrill-
um, mismunandi flokkum af
kakódufti og svo framvegis.
Slíkt misræmi hefur í för með
sér undarlega neyslustýringu
sem á sér engin efnisleg rök.

Hvað er framundan hjá Rann-
sóknarsetri verslunarinnar? 

Næsta starfsár Rannsóknaset-
ursins verður fjörlegt. Margs
konar úttektir og rannsóknir
eru í býgerð og stefnan er sett
á að stórbæta talnaefni um
verslunargeirann sem slíkan.
Næsta stóra skýrsla verður um
samband kostnaðarverðs inn-
fluttra vara og innlends verð-
lags. Að undanförnu hafa verið
dregnar allt of sterkar og víð-
tækar ályktanir af einföldum
samanburði á milli þróunar
verðlags og gengis. Það er því
löngu tímabært að gera ítarlega
athugun á þessu sviði fyrir Ís-
land. Safnað hefur verið ítar-
legum gögnum um verðþróun í
helstu viðskiptalöndum og við-
skiptamynstur fyrir 34 vöru-
tegundir. Gögnin verða notuð til
að meta hversu sterkt sam-
bandið er, hversu mikil töf í því
er fólgin og hvort að þau al-
þýðuvísindi að verð hækki jafn-
an hraðar en það lækkar í takt
við kostnaðarbreytingar stand-
ist nákvæma skoðun.

Betra að skattleggja
neyslu en tekjur

T Ö L V U P Ó S T U R I N N

Til Jóns Þórs
Sturlusonar

framkvæmdastjóra Rannsóknar-

seturs verslunarinnar á Bifröst

Skattlagning matvöru 
nær alltaf mest á Íslandi

JÓN HELGI GUÐMUNDSSON Í BYKO OG RÁÐHERRARNIR
VALGERÐUR SVERRISDÓTTIR OG ÁRNI M. MATHIESEN fylgj-
ast með umræðum á ársfundi Rannsóknarseturs verslunarinnar.
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Hafa á því verið skiptar skoðanir hvernig taka eigi kerfið til endurskoðunar og
hafa heyrst ýmis sjónarmið í þeim efnum. Allt frá því að lækka beri neðra þrep
virðisaukaskatts um helming eða niður í sjö prósent og yfir í það að jafna verði
skattþrepin, sjö og fjórtán prósent ... Þannig skiptir máli hvernig neytendur
glóðuðu brauðið sitt, því brauðristar bera enga tolla eða vörugjald en ef menn
vilja glóða brauðið sitt lárétt í einhvers konar samlokugrilli verður sá sem
flytur það inn að greiða af því bæði toll og vörugjald!

AUGL†SINGASÍMI

550 5000
Mest lesna vi›skiptabla›i›

FYLGIR FRÉTTABLA‹INU ALLA MI‹VIKUDAGA
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HVERGI 
LÆGRA VERÐ

Aðalflutningar
Öryggi alla leið

Tryggðu framgang fyrirtækisins með því að huga 

að öllum þáttum í rekstri þess. Vátryggingar eru 

nauðsynlegur þáttur í rekstri og er mikilvægt að 

rekstraraðilar geri sér grein fyrir þeirri áhættu sem 

þeir geta staðið frammi fyrir og skyldum sem þeir 

þurfa að uppfylla. VÍS býður fyrirtækjum og ein- 

staklingum með atvinnurekstur vátryggingavernd 

sem löguð er að þörfum hvers atvinnurekanda.

Atvinnutryggingar VÍS 

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

Tryggðu alla þætti 
 fyrirtækisins!
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Höfðabakki 3 | 110 Reykjavík | Sími 557-8200 | www.logoprent.is

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

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

Golfæfingasett m/Pútter
Verð: 3.862 kr.

Klukka m/bíl sem hreyfist
Verð: 1.195 kr.

Fjölhæfur skiptilykill
Verð: 1.295 kr.

Borðklukka m/snúningskúlu
Verð: 1.550 kr.

ÍSLANDSBANKI OPNAR NÝJAR SKRIFSTOFUR Í CITY Meðal gesta við opnunina voru
forsetahjónin, herra Ólafur Ragnar Grímsson og Dorrit Moussaieff. Með þeim á myndinni
eru Einar Sveinsson, stjórnarformaður Íslandsbanka, Bjarni Ármannsson, forstjóri Íslands-
banka og Steinunn Þórðardóttir, nýráðinn framkvæmdastjóri Íslandsbanka í London.



Riskið í dílum
Stefán Svavarsson, einn helsti
fræðimaður landsins á sviði end-
urskoðunar og stjórnarformað-
ur Fjármálaeftirlitsins, er um-
hugað um íslenskt málfar. Kom
það skýrt fram í ræðu hans á
ársfundi Fjármálaeftirlitsins á
mánudaginn þegar hann sagði
alltof algengt í umræðu um fjár-
hagsleg málefni fyrirtækja að
menn sletti ensku. Vonlaust
væri að nota ebitda eða jafnvel
e-bytta þegar unnt væri að segja
rekstrarhagnaður án afskrifta.
Nefndi hann dæmi um orðnotk-
un í opinberri umræðu sem hann
hefði heyrt og væri ótæk: „Ebit-
dan verður að duga fyrir vakk-
inu af hæfilegu kapitali, einkum
ef riskið er mikið í struktueruð-
um dílum og þegar hedgið er illa
unnið.“

Sambankahlaup
Stór hópur manna úr fjármála-
lífinu flaug til New York fyrir
síðustu helgi og hljóp þar mara-
þon á sunnudaginn. Þetta var
sannkallað sambankahlaup því
þarna sameinuðust menn úr
nokkrum fjármálafyrirtækjum.
Þorvaldur Lúðvík Sigurjónsson,
Guðmundur Þ. Guðmundsson og
Stefán Ákason, sem allir starfa
hjá KB banka, tóku vel á því. Vil-
helm Þorsteinsson og Jóhannes
Baldursson, hjá Íslandsbanka,
létu sig ekki vanta. Ekki heldur
Ómar Sigtryggsson frá MP
banka né Halldór Friðrik Þor-
steinsson hjá HF Verðbréfum.
Helgi Eysteinsson hjá Úrval –
Útsýn getur líka hlaupið því
hann fylgdi köppunum eftir, sem
allir kláruðu hlaupið. Nokkrir
„hittu vegginn“ eftir 35 kíló-
metra enda NY-hlaup talin erfið
vegna mikils hæðarmismunar.
Hlaupið var í gegnum fimm
hverfi og var það mikil upplifun.
Spurningin sem vaknar er hvort
Landsbankamenn geti ekkert
hlaupið?

Hækkun í hafi
Danskir fjölmiðlar láta sitt ekki
eftir liggja þegar tækifæri er til
að sá tortryggni um íslenska
fjárfesta í Danmörku. Þeir tóku
því gagnrýni Vilhjálms Bjarna-
sonar, aðjúnkts við Háskóla Ís-
lands, fagnandi og gerðu henn
góð skil sem og þeimi sögusögn-
um sem hafa verið í gangi um FL
Group og Sterling.
Svona til þess að gefa Vilhjálmi
aukið vægi var hann af Dönun-
um tiltlaður lektor sem er föst
staða við háskóla. Fjarlægðin
gerir víst fjöllin blá og mennina
mikla og þegar viðskiptalífið var
í föstum skorðum þægilegra
hafta, þá var virðisauki af þessu
tagi kallaður hækkun í hafi. 

160% 93 7,6%aukning í eignum Straums-Burðar-
áss frá áramótum. 

þúsund gistinætur á íslenskum hótelum í
september. 

samdráttur í verðmæti útfluttra
sjávarafurða fyrstu níu mánuði
ársins.

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

410 4000  |  www.landsbanki.is 

Við færum þér fjármálaheiminn

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

netið á stærsta verðbréfamarkaði heims, Wall Street í Bandaríkjunum, og á 

mörkuðum í Svíþjóð, Finnlandi og Danmörku. 

Kynntu þér málið á www.landsbanki.is

B A N K A H Ó L F I Ð



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

Drifskaftaefni

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

Settu saman sjálfur
handriðakerfi tilbúið til uppsetningar.
Verðdæmi handrið á mynd 3m, 10.970
pr.m Ryðfrítt stál, ál, galvanhúðað stál,
trélistar og gler, hentar vel á stiga og
svalir. Engin bið, ótrúlega hagstæð verð.
Stigalagerinn, Dalbrekku 26, s 564
1890

60 doka plötur 3 m. Einu sinni notaðar
til sölu. Uppl. í s. 483 3910.

Til sölu er 6 ára gamalt 28” sjónvarp í
góðu standi. Selst á 12.000. Uppl. í s.
869 1230.

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

Hundaföt á frábæru verði. Ólar, hunda-
hús, kort o.fl. www.dekurdyr.com 568
7000.

Óska eftir ísskáp gefins, má vera bilað-
ur. Uppl. í s. 896 8568.

Óska eftir góðu 10 feta snókerborði
undir 100.000 krónur. Einnig vantar 8
feta poolborð undir 60.000 krónum. Er
opin fyrir öllu t.d skiptum, tilboðum,
staðgreiðslu. Áhugasamir hafi samband
í síma 868 9449.

Óska eftir að kaupa verk eftir Alfreð
Flóka. Uppl. í síma 662 3184.

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

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

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

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.

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

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

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

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

Tek að mér þrif í heimahúsum, flutn-
ingsþrif o.fl. Mikil reynsla. Símar 899
3652 - 849 5227.

Tek að mér þrif í heimahúsum. Uppl. í s.
690 2271.

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

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

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

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

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

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.

Set upp innréttingar, parketlegg og
mála. Uppl. í s. 824 1956.

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

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

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

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

Tölvur

Stífluþjónusta

Parket og smíðar ehf
Gluggar, hurðir, loft og veggir.
Parketslípun, parketlögn og al-
menn smíðavinna. Tilboð eða

tímavinna.
Sími 896 9819.

Húsaviðhald

Búslóðaflutningar

Meindýraeyðing

Þrifvirkni Hreingerningar
þjónusta.

Tökum að okkur öll almenn þrif,
gluggaþvott sem og fyrirtækja og
heimilisþrif, stigaganga og teppa-

hreinsanir. Tilboð. Tímavinna.
Allar nánari Uppl. í s. 869 3868

& 861 6512 eða senda fyrir-
spurnir á trifvirkni@hot-

mail.com

Hreingerningar

Málarar

Ræstingar

Jólaskemmtanir

Vélar og verkfæri

Sjónvarp

Hljóðfæri

Óskast keypt

Gefins

Verslun

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

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

Örlagalínan 908 1800 &
595 2001

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

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

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

Englaljós til þín.
Ertu óhamingjusamur/söm? Viltu vita
meira?Tarot lestur og fáðu svör við
spurningunum þínum. 908 5050. Lára
kl. 16:00 til kl. 24:00.

Miðla til þín, því sem þeir sem farnir eru
segja mér um framtíð þína. Einkatímar.
Erla s. 587 4517.

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

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

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

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

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

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

Borðstofuborð og 6 stólar til sölu. Uppl.
í s. 869 1688.

Til sölu eldhús/borðstofuborð og 6
stólar frá Miru. Borðið er 170x90, verð
60 þús. Uppl. í s. 690 0883 & 564 1267.

Til sölu brúnt Chesterfield leðursófasett
3+1+1, íslensk smíði. Vel með farið.
Verð 40 þús. Uppl. í s. 696 8554 & 554
6138.

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

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

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.

4ra mánaða blendingur fæst gefins
(hvolpur). Uppl. í s. 856 2754.

Poodle hvolpar 7 vikna fara ekki úr hár-
um. S. 663 4085 & 862 8088 e.kl.18.

Hundaræktunin í
Dalsmynni

Var beðin um að selja 4 mán, Boston
Terrier hvolp. Uppl. í s. 566 8417.

Til sölu Hvolpar
3 80%ísl hvolpar, 2 fallegir kolottir gæj-
ar og 1 svört blesótt pæja. Verð 4.000
kr. Von um gott heimilli. Uppl. í s. 690
4190 e.kl. 14.

Papillon tík
Papillon tík óskast til kaups. Uppl. í s.
895 2445.

Sibir ísskápur gas/12v/220v + vaskur
m. 2 gashellum. Verð 40 þ. Uppl. í s.
863 0752.

BAIKAL tvíhleypurnar 3” einn gikkur,
hlaupval, lausar þrengingar. Traustar
byssur. Tilboð kr. 44.900. Sjóbúðin Ak-
ureyri s. 462 6120. www.sjobudin.is

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

Til leigu gott húsnæði 90 fm, sem getur
bæði hentað sem íbúð fyrir laghenta
eða vinnustofa. Glæsilegt útsýni yfir
grafarvoginn. S. 892 0655.

50 fm. Studíoíb. til leigu í Lindahv. Kóp.
Aðeins reglusamt og reyklaust fólk
kemur til greina. leiga kr. 60 þús. Uppl.
í s. 697 7714 Elín.

Til leigu 2 herb. íbúð á sv. 103, ekki
yngri en 55 ára koma til greina. Uppl. í
s. 568 6165.

Tveggja herberja íbúð í vesturbæ
Reykjavíkur er til leigu. Leigist í allt að
eitt ár. Upplýsingar í síma 868 2168.

Ungt par með öruggar greiðslur og
meðmæli óskar eftir rúmgóðu húsnæði
með sérgarði f/hund í rólegu hverfi Rvk
eða við þéttbýlismörk greiðslugeta allt
að 110.000, Alma Rós S. 868 0271.

Heimir og Þorgeir ehf óska eftir 2 herb.
íbúð í Hafnarfirði fyrir starsmann sinn.
Öruggum greiðslum heitið uppl í síma
696-9933

48 ára, rólega og reglusama konu vant-
ar 2 herbergja íbúð miðsvæðis eða í
Hlíðunum, frá og með 1 janúar. Sími
898 4078.

60 fm íbúð til leigu á Brekkunni á Akur-
eyri. Reykleysi og reglusemi skilyrði.
Íbúð laus 2 des. Uppl. í s. 893 6152.

Óska eftir 3ja herb. íbúð á bilinu 50-70
þús. Öruggar greiðslur. S. 692 7303.

Óska eftir íbúð til leigu, frá og með 1.
des. Uppl. í s. 864 5687 eftir kl. 17.

Starfsmann Sölufélags garðyrkjumanna
vantar 3 herb íbúð til leigu frá og með
1. desember. Helst í póstnúmeri 104
eða nágrenni þess. Upplýsingar gefur
Dagbjartur í síma 822 8845.

Reglusöm og skilvís kona með barn
óskar eftir íbúð til leigu. Uppl. í s. 696
3480.

Rúmlega 50 kona óskar eftir lítilli íbúð
á Rvk. svæðinu. Reglulegar greiðslur. S.
863 2829.

Vantar góða 2ja herb. íbúð miðsvæðis í
Reykjavík. Öruggar mánaðargreiðslur
og reglusemi. Gr. geta 60 þ. á mán. S.
869 1199.

Skrifstofuherbergi til leigu í Ármúlan-
um. Góð aðstaða, hagstæð kjör. S. 899
3760.

30-50 fm hreinlegt atvinnuhúsnæði
óskast í Reykjavík. Uppl. í s. 897 0513.

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

Vantar góðar sölukonur í Sock Shop
seiniparta og um helgar. Sveigjanlegur
vinnutími, góður mórall og fín laun í
boði fyrir þær réttu. Sendið umsóknir á
ari@leistar.is

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

Viltu vinna með hressu
fólki á skemmtilegum

vinnustað?
Þá erum við að leita að þér. Okk-
ur vantar starfsmann í hlutastarf í

vaktavinnu sem er jákvæður,
hress og skemmtilegur. 18 ára

aldur er skilyrði.
Hlöllabátar Bíldshöfða. Upp-
lýsingar á staðnum og í síma

892 9846.

Sagtækni auglýsir.
Steinsteypusögun!

Góður starfsmaður óskast í stein-
steypusögun og kjarnaborun. Gott

kaup fyrir góðan aðila. Góður
vinnustaður.

Upplýsingar í s. 893 3236.

Sjómenn
Einn vanan háseta vantar á Eld-
hamar til netaveiða frá Grindavík

strax.
Uppl. í s. 894 2013.

Atvinna í boði

Geymsluhúsnæði

Atvinnuhúsnæði

Húsnæði óskast

Húsnæði í boði

www.sportvorugerdin.is

Fyrir veiðimenn

Byssur

Ferðalög

Ýmislegt

Dýrahald

Barnavörur

Fatnaður

Húsgögn

Kennsla

Fæðubótarefni

Heilsuvörur

Trésmíði

Rafvirkjun

Spádómar
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SAMLESNAR AUGLÝSINGAR

Tjöruhreinsir 1 ltr_398 kr. 
Olís

Mundu eftir Gulu síðun-
um í símaskránni. Já.

Hamborgarabúllan allir
kátir
Hamborgara-
búlla_Tómasar

Kuldaskór
Dynjandi

Atlantsolía
Ávalt ódýr.

made_in_iceland.is

Jólahlaðborð og lifandi
tónlist í Bláa lóninu,
heilsulind.
Bláa lónið.

Fyrsti vinningur er tvöfald-
ur og gæti orðið 160
milljónir.
Víkingalottó.

Himnaríki,
Hafnafjarðaleikhúsið

Pallbílaréttindi.
ekill.is

Allt fyrir kaffistofuna.
Kerfi 564-1400

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

Villeroy&Boch hreinlætis-
tæki.
Baðheiamar Fosshálsi.

Veldu góða skó.
Iljaskinn Háaleitisbraut.

Nýjar vörur-
Belladonna.

Ókeypis prjónaklúbbur
Tinna.is

Réttur dagsins hamborg-
arar
Hamborgara-
búlla_Tómasar

Carters ungbarnafatnaður.
Móðurást Hamraborg.

Gjafavörur fyrir jólin.
Gallerí húsgögn, Dalvegi
18

Bingó í kvöld. Allir vel-
komnir.
Vinabær.

Útsala útsala! 25% afslátt-
ur.
Róbert Bangsi.

Kuldagallar
Dynjandi

Fjölbreytt úrval.
Gler_í_gegn.

Heildarlausnir í skrifstofu-
húsgögnum
Á. Guðmundsson, Bæj-
arlind, Kópavogi

Handklæðaofnar í miklu
úrvali.
Ofnasmiðja Reykjavíkur.

Þroskandi jólagjafir fyrir
unga sem aldna.
Skólavörubúðin.is

Hvað myndir þú gera við
160 milljónir??
Víkingalottó.

Baðkör í úrvali.
Baðheimar, Fosshálsi.

Baðmottur, 50% afsláttur.
Baðheimar, Fosshálsi.

Húfur, vettlingar, treflar.
Skarthúsið.

Inniskór í úrvali.
Iljaskinn Háaleitisbraut.

Hamborgarabúllan ásta-
kveðjur
Hamborgara-
búlla_Tómasar

Allt fyrir mömmuna og
litla krílið.
Móðurást Hamraborg.

Bingó í kvöld
Vinabær.

Knickerbox 10 ára.
20% afsláttur frá mánu-
degi til sunnudags.
Knickerbox Laugavegi,
Knickerbox Kringlunni.

Dagljósarlampar með
stækkunargleri.
Skólavörubúðin.is

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

Hamborgarabúllan áfram
Ísland
Hamborgarbúll-
an_Tómasar

Rúðusköfur frá 223 kr.
Olís

Glerlist.is
Gler_í_gegn

Tökum vel á móti hópum
í jólahlaðborð. Borðskort í
Bláa lónið,
heilsulind innifalin.
Bláa lónið.

Úrval af sængurgjöfum.
Móðurást Hamraborg.

Frostlögur 1 ltr_499 kr.
Olís

Gallery húsgögn, Dalvegi
18

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

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

ÞINN MARKHÓPUR?

Eitt símtal – meiri útbreiðsla – lægra verð

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

á einfaldan og ódýran hátt.



Domino’s Pizza óskar eftir starfsmönn-
um í fullt starf og í hlutastarf. Um er að
ræða verslun Domino’s í Spönginni.
Frábær starfsandi og skemmtilegur
vinnustaður fyrir hressa og duglega ein-
staklinga. Áhugasamir hafi samband við
Þórberg Sigurðsson verslunarstjóra í
síma 822 5506

Ræsting
Viljum bæta við okkur fólki í ræstingar
Uppl. og umsóknir á staðnum eða á
www.kringlukrain.is

Viltu sjá árangur í starfi? Eigum laus
nokkur störf við ræstingar, afkastahvetj-
andi laun. Nánari uppl. hjá Sólar ehf
581 4000 eða www.solarservice.org

Ertu að leita að aukavinnu með skólan-
um, kvöld og helgarvinna. Ef þú hefur
áhuga hafðu þá samband í s. 846 2117.

Starfskraftur óskast á sólbaðsstofu.
Vinnutími 13-19 ekki yngri en 20 ára.
Uppl. í s. 567 8780.

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

Starfskraftur 30+ óskast í lager-, fram-
leiðslu- og útkeyrslustörf. Upplýsingar í
síma 565 7744.

Ræstingar
Vantar duglegt fólk í ræstingar á daginn
50-100% vinna. Viðkomandi verður að
hafa bíl til umráða. Góð laun í boði.
Uppl. s. 824 1455 eða sendið mail á
nostra@nostra.is

Starfsmaður óskast í efnalaug, 50-60%
starfshlutfall, möguleiki á meiri vinnu.
Uppl. í s. 564 6871 eftir kl. 18.30.

Matsvein & Háseta vantar
Matsvein og Háseta vantar á línubát.
Uppl. í síma 862 2591 & 855 5791.

Verslunarstarf
Starfsfólk óskast í skóverslun í Smára-
lind og á Laugavegi. Umsóknir sendist á
netfang ozio@ozioshoes.com

Atvinna - Vesturbær
Starfskraftur óskast til ýmissa starfa í
fatahreinsun. Unnið mánudaga-föstu-
daga. Ekki unnið á laugard. Uppl. á
staðnum, Hraði fatahreinsun Ægissíðu
115. S. 552 4900.

Vantar starfskraft í afgreiðslu í sjoppu
með grilli. Svæði 110. Á kvöldin og um
helgar. Góð laun. S. 567 9999.

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

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

Hársnyrtisveinn óskar eftir því að kom-
ast að á góðri stofu þann 1 des. næst-
komandi. Uppl. í síma 868 1887, (Guð-
rún).

22 kvk óskar eftir aukavinnu á kvöldin
og um helgar. Uppl. í s. 848 8225.

29 ára vélstjóri óskar eftir starfi. Er með
VS3- réttindi. Sími 865 0046.

29 ára karlmaður óskar eftir íhlaupa-
vinnu. Uppl. í s. 862 0869.

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 pant-
anasími 568 6635 opið alla daga 15.00
- 23.00

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.

Sjáðu verðin. Finndu gæðin. Veitinga-
staðurinn Glóð-inn við Vesturbæjarlaug.

Einkamál

Atvinna óskast

Leikskólinn Jöklaborg
Leikskólakennari/leiðbeinandi
óskast til starfa á leikskólann

Jöklaborg. Jöklaseli 4. Rvk.
Uppl. gefur leikskólastjóri í s.

557 1099

NK kaffi kringlunni.
Starfsfólk óskast á NK Kaffi í

Kringlunni í fullt starf, einnig vant-
ar í helgarstarf. Ekki yngri en 18

ára.
Upplýsingar á staðnum eða í
síma 568 9040 & 693 9091.

energia/smáralind
Óskum eftir starfsfólki í sal og

eldhús.
Upplýsingar í s. 864 6600 &

896 4000 eða senda á
energia@energia.is.

Gullnesti, Grafarvogi
Óskar eftir starfsfólki í fullt starf

fram að áramótum.
Upplýsingar í síma 567 7974.

Mosfellsbakarí
Mosfellsbakarí á Háaleitisbraut

58-60, Rvk. óskar eftir góðu fólki
til starfa í afgreiðslu. Vinnutíminn
er frá 13:00-18:30 virka daga og

einn dag aðra hverja helgi frá
7:30 - 16:30.

Nánari upplýsingar veitir Ellisif
í síma 553 5280 eða 660 2153.

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. Bakaríið
Hjá Jóa Fel, Kleppsvegi 152.

Viltu skella þér á samn-
ing hjá Jóa Fel?

Jói Fel óskar eftir áhugasömum
nema og aðstoðarmanni í sal.

Áhugasamir hafi samband við
Jóa Fel í síma 897 9493 sem

allra fyrst.

Stuðningur/sérkennsla.
Leikskólinn Grænaborg óskar eftir

stuðningaðila í 100% starf.
Upplýsignar gefur Gerður leik-
skólastjóri í síma 551 4470 /

894 8450.

ATVINNA
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Póst- og blaðberar óskast
Um er að ræða hressandi útiveru við

útburð á blöðum og pósti milli kl. 6 og

7 á morgnana.  Hafðu samband í síma

585 8330 eða fylltu út umsókn á

www.posthusid.is

Pósthúsið ehf
Suðurhrauni 12a

210 Garðabæ
sími 585 8300

fax 585 8309
posthusid@posthusid.is

Pósthúsið er ungt og öflugt
dreifingarfyrirtæki á sviði

blaða-, bréfa og
vörudreifingar.

Hjá Pósthúsinu starfa um
eitt þúsund og fjögur

hundruð manns
að uppbyggingu á

fjölbreyttum
og skemmtilegum

vettvangi.

Pósthúsið ehf. Suðurhrauni 12a,

210 Garðabæ,

sími 585 8300, fax 585 8309

posthusid@posthusid.is

TIL SÖLU



10
TILKYNNINGAR

Glæsileg 3ja herbergja eign á einum eftir-
sóttasta stað í Grafarholtinu. Íbúðin er 78,6 fm með um 25 fm einkalóð. 
Íbúðin er sérlega vel skipulögð, björt, opin og með vönduðum innrétting-
um. Allar innréttingar sérsmíðaðar.  Samliggjandi stofa og eldhús. Gengið 
er út um eldhús í stóran garð með nýjum leiktækjum. Þvottaherbergi með 
sérsmíðuðum skáp og hillum. Baðherbergi er flísalagt hólf í gólf með 
baðkari.  Rúmgóð flísalögð geymsla. Glæsilegt útsýni. Verð 19,3 millj.

Fr
u

m

HÁTÚN 6A
SÍMI 5 12 12 12 - Netfang: foss@foss.is
FAX 5 12 12 13 - Bragi Björnsson, 

  lögmaður og lögg.fast.

MARÍUBAUGUR

Heiðarskóli 40 ára
Þann 9. nóvember n.k. verða 40 ár liðin frá því að
Heiðarskóli í Leirársveit tók til starfa. 
Þessara tímamóta verður minnst laugardaginn 
12. nóvember n.k.

Klukkan 13:00 þann dag verður skólinn opnaður íbúum
skólasvæðisins, fyrrverandi og núverandi nemendum og
starfsfólki, svo og öllum öðrum velunnurum skólans.
Þar verða nemendur við leik og störf fram til klukkan 15:00.
Þar verður hægt að sjá vinnu nemenda og myndir úr skóla-
starfinu.
Hátíðardagskrá hefst í Heiðarborg um klukkan 15:00 
Kaffiveitingar verða í Heiðarborg að lokinni hátíðardagskrá. 

Verið velkomin
Skólastjóri

Haustfundur Heilsuhringsins
verður haldinn í Norræna húsinu fimmtudaginn 

10. nóvember kl. 20.00. 
Fyrirlesarar:

Hildur Guðmundsdóttir
Næring á meðgöngu

og
Margrét Aðalsteinsdóttir

Meðvitund um efnislegt og andlegt samfélag

Allir velkomnir – Aðgangur ókeypis
Stjórnin

Stöðuverðir

Bílastæðasjóður óskar eftir stöðu-
vörðum í heilsdags- og hlutastörf. 

STARFSSVIÐ
• Eftirlit með bifreiðastöðum og notkun gjaldskyldra bíla-

stæða utanhúss
• Álagning stöðvunarbrotagjalda
• Ritun umsagnar vegna stöðvunarbrota
• Samskipti við viðskiptavini og starfsmenn Bílastæðasjóðs

HÆFNISKRÖFUR 
• Ökuréttindi
• Stundvísi, reglusemi og almennt hreysti 
• Færni í mannlegum samskiptum, þjónustulund og

áræðni
• Skriffærni á íslensku
• Æskilegt er að viðkomandi hafi gott vald á ensku og

einu norðurlandamáli

ANNAÐ
Vinnutími er frá 9:00 til 18.00 og starfið hentar jafnt kon-
um sem körlum

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar
og Starfsmannafélags Reykjavíkurborgar. Umsóknarfrestur er
til 23. nóvember n.k. og skal senda umsóknir til Bílastæða-
sjóðs Reykjavíkur merkt ìStöðuvörðurî, Hverfisgötu 14, 101
Reykjavík. Hægt er að nálgast umsóknareyðublöð í af-
greiðslu okkar eða senda umsókn á haukura@reykjavik.is.
Nánari upplýsingar veitir Haukur Ástvaldsson aðalvarðstjóri í
síma 585-4500. 

Bílastæðasjóður er sjálfstætt fyrirtæki í eigu Reykjavíkurborgar.

Megintilgangur er að stýra nýtingu bílastæða í því skyni að útvega
gestum og viðskiptavinum miðborgarinnar vel staðsett skammtí-
mastæði þar sem nauðsyn krefur. Bílastæðasjóður fer jafnframt

með eftirlit með bifreiðastöðum í því skyni að greiða fyrir umferð
gangandi jafnt sem akandi vegfarenda

ATVINNA
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Staða leikskólastjóra við
leikskólann Sólborg Ísafirði

Staða leikskólastjóra er laus frá og með 1. janúar
2006. Sólborg er fjögurra deilda skóli með börn á
aldrinu 1-6 ára og eru einkunnarorð skólans: virð-
ing-gleði-sköpun.
Leitað er að leikskólastjóra sem er með leikskóla-
kennaramenntun, með reynslu af stjórnun skóla og
starfsmannastjórnun, lipran í mannlegum samskipt-
um og með góða faglega þekkingu á málefnum
leikskóla.

Umsóknir skulu berast til: Sigurlínu Jónasdóttur
leikskólafulltrúa, Skóla- og fjölskylduskrifstofu Ísa-
fjarðarbæjar, Hafnarstræti 1, Ísafirði. Leikskólafulltrúi
veitir nánari upplýsingar í s. 450 8001, netfang:
leikskolafulltrui@isafjordur.is.

Við bjóðum flutningsstyrk, þróttmikla leik,-
grunn, -og menntaskóla, öflugt íþrótta- og
menningarlíf, frábæra fjallaloftið okkar og
margrómaða ísfirska lognið.

Umsóknarfrestur er til 30. nóvember 2005.

FASTEIGNIR

Til sölu mjög gott steinsteypt parhús á tveimur hæðum að stærð 147 fm. auk 32 fm. bílskúrs. Húsið 
skiptist  m.a. í 4 góð svefnherb. á efri hæð, góða stofu, garðstofu, þvottaherb., snyrtingu, baðher-
bergi og eldhús með borðkrók. Falleg ræktuð lóð með góðri verönd. Laust fljótlega. Verð 35 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG KL. 16:30 TIL 18:30
SKÓLAGERÐI 23 – PARHÚS KÓP.

Suðurlandsbraut 54 
Sími 568 2444
asbyrgi@asbyrgi.is - www.asbyrgi.is

Ingileifur Einarsson, löggiltur fasteignasali

Vestfjarðavegur nr. 60, 
Bjarkalundur-Eyri, Reykhólahreppi.

Mat á umhverfisáhrifum
– athugun Skipulagsstofnunar

Vegagerðin hefur tilkynnt til umfjöllunar Skipulags-
stofnunar matsskýrslu um Vestfjarðaveg nr. 60,
Bjarkalundur-Eyri, Reykhólahreppi.

Tillaga að ofangreindri framkvæmd og skýrsla um
mat á umhverfisáhrifum hennar liggur frammi til
kynningar frá 9. nóvember til 21. desember 2005 á
eftirtöldum stöðum: Á skrifstofum Reykhólahrepps,
Tálknafjarðarhrepps, Vesturbyggðar, í Þjóðarbók-
hlöðunni og hjá Skipulagsstofnun. Matsskýrslan er
aðgengileg á heimasíðu Náttúrustofu Vestfjarða:
www.nave.is.

Allir hafa rétt til að kynna sér framkvæmdina og leg-
gja fram athugasemdir.
Athugasemdir skulu vera skriflegar og berast eigi
síðar en 21. desember 2005 til Skipulagsstofnunar,
Laugavegi 166, 150 Reykjavík. Þar fást ennfremur
nánari upplýsingar um mat á umhverfisáhrifum.

Birt samkvæmt lögum um mat á umhverfisáhrifum,
nr. 106/2000.

Skipulagsstofnun

Starfsmann vantar
Óskum eftir hressum starfsmanni á besta

aldri við þrif og gæslu í íþróttahúsi HK
Digranesi. Nánari upplýsingar gefa Birgir

eða Þórunn í síma 554-2230.



A. Kópavogstún.                   
1.
Einbýlishús við C-götu.
Um er að ræða 8 lóðir fyrir 1 hæðar einbýlis-
hús við C-götu (E1 í skipulagsskilmálum); C-
gata 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 og 15. Hámarks grunn-
flötur er áætlaður 175 m2. Gera skal ráð fyrir
einni bílageymslu á lóð. Lágmarks gatnagerðar-
og yfirtökugjöld á einbýlishús miðað við 700
m3 eru áætluð um 12.1 milljónir kr.

2.
Einbýlishús við C-götu.
Um er að ræða 5 sjávarlóðir við Kópavog fyrir 1
hæðar einbýlishús við C-götu (E2 í skipulags-
skilmálum); C-gata 2, 4, 6, 8 og 10. Hámarks
grunnflötur er áætlaður 230 m2. Gera skal ráð
fyrir einni bílageymslu á lóð. Ekki er gert ráð fyr-
ir kjallara undir húsunum. Lágmarks gatnagerð-
ar- og yfirtökugjöld á einbýlishús miðað við 700
m3 eru áætluð um 17.1 milljónir kr.

3.
Parhús við B-götu.
Um er að ræða byggingarrétt fyrir 2 hæða par-
hús við B-götu (R2 í skipulagsskilmálum); B-
gata 2-4, 6-8, 10-12, 14-16 og 18-20. Hámarks
grunnflötur er áætlaður 135 m2 og hámarks flat-
armál 200 m2. Gera skal ráð fyrir einni bíla-
geymslu á lóð. Lágmarks gatnagerðar- og yfir-
tökugjöld á parhús miðað við 600 m3 eru áætluð
um 7.6 milljónir kr.

4.
Parhús við B-götu.
Um er að ræða byggingarrétt fyrir 2 hæða par-
hús við B-götu (R1 í skipulagsskilmálum); B-
gata 1-3, 5-7, 9-11, 13-15 og 17-19. Hámarks
grunnflötur er áætlaður 140 m2 og hámarks
flatarmál 230 m2. Gera skal ráð fyrir einni bíla-
geymslu á lóð. Lágmarks gatnagerðar- og yfir-
tökugjöld á parhús miðað við 600 m3 eru 
áætluð um 7.6 milljónir kr.

5.
Fjórbýlishús við A-götu.
Um er að ræða 2 lóðir. Á lóð nr. 1 við A-götu
(F1 í skipulagsskilmálum) sem er um 1.300 m2

að flatarmáli skal byggja 2 hæða fjölbýlishús
með fjórum íbúðum. Bílgeymsla er ráðgerð í
kjallara. Á lóð nr. 2-4 við A-götu (F2 í skipulags-
skilmálum) sem er um 2.100 m2 að flatarmáli,
skal byggja tvö 2 hæða fjölbýlishús með fjórum
íbúðum í hvoru húsi. Gert er ráð fyrir bíl-
geymslu í kjallara. Lágmarks gatnagerðar- og 
yfirtökugjöld á íbúð miðað við 300 m3 eru 
áætluð um 4.6 milljónir kr.

6.
Fjölbýlishús við D-götu.
Annars vegar er um að ræða lóð um 6.000 m2
að flatarmáli D-gata 2-4 og 6-8 (F3 í skipulags-
skilmálum). Á lóðinni skal byggja 4 og 5 hæða
fjölbýlishús auk kjallara með 18 íbúðum í hvoru
húsi eða með samtals 36 íbúðir. Gert er ráð fyr-
ir 2 bílastæðum á íbúð sem er 80 m2 eða stær-
ri en 1 stæði ef íbúðin er minni. Hluti bílastæða
skulu vera í bílageymslu neðanjarðar. Hins veg-
ar er um að ræða liðlega 3.000 m2 lóð D-gata
10 og 12 (F7 í skipulagsskilmálum). Á lóðinni
skal byggja 4 og 5 hæða fjölbýlishús auk kjallara

með samtals 18 íbúðum. Gert er ráð fyrir 2 bíla-
stæðum á íbúð sem er 80 m20 eða stærri en 1
stæði ef íbúðin er minni. Hluti bílastæða skulu
vera í bílageymslu neðanjarðar. Lágmarks
gatnagerðar- og yfirtökugjöld á íbúð miðað við
300 m3 eru áætluð um 4.6 milljónir kr.

7.
Fjölbýlishús við D-götu.
Annars vegar er um að ræða lóð sem er liðlega
4.000 m2 að flatarmáli við D-götu 3, 5 og 7 (F5,
F6, í skipulagsskilmálum). Á lóðinni skal byggja
5 hæða fjölbýlishús auk kjallara. Í D-götu nr. 3
verða 20 íbúðir og í D-götu 5 og 7 verða 10
íbúðir í hvoru húsi eða samtals 40 íbúðir á lóð-
inni. Miðað er við 2 bílastæði á íbúð og 60
stæði í bílageymslu neðanjarðar. Hins vegar er
um að ræða um 2.300 m2 lóð við D-götu nr. 9
(F8 í skipulagsskilmálum). Á lóðinni skal byggja
5 hæða fjölbýlishús auk kjallara og þakhæðar
með samtals 17 íbúðum. Miðað er við 2 bíla-
stæði á íbúð. Gert er ráð fyrir 26 stæðum í bíla-
geymslu neðanjarðar. Lágmarks gatnagerðar-
og yfirtökugjöld á íbúð miðað við 300 m3 eru
áætluð um 2.9 milljónir kr.

8.
Fjölbýlishús við E-götu.
Um er að ræða eina lóð liðlega 9.000 m2 að
flatarmáli við E-götu (F8 í skipulagsskilmálum).
Á lóðinni skal byggja fjögur stakstæð fjölbýlis-
hús nr. 1, 3, 5 og 9 við E-götu. Húsin verða 5
hæða auk kjallara og þakhæðar. Í hverju húsi er
gert ráð fyrir 17 íbúðum eða samtals 68 íbúð-
um á lóðinni. Gert er ráð fyrir 2 bílastæðum á
íbúð sem er 80 m2 eða stærri en 1 stæði ef
íbúðin er minni. Milli húsanna er ráðgerð sam-
eiginleg bílageymsla með liðlega 100 bílastæð-
um. Lágmarks gatnagerðar- og yfirtökugjöld á
íbúð miðað við 300 m3 eru áætluð um 4.6
milljónir kr.

B. Hvörf.                              
1.
Einbýlishús við Dimmuhvarf.
Um er að ræða 2 lóðir fyrir 2 hæða einbýlishús
við 13 og 13 A. Flatarmál lóða er frá 1.100-
1.600 m2 og grunnflötur bygginga er að há-
marki 260 m2. Á lóðum gilda skilmálar sam-
þykktir í bæjarstjórn 27. október 1992. Í skilmál-
unum eru ekki afmarkaðir sérstakir byggingar-
reitir fyrir fyrirhuguð hús heldur tilgreinar
ákveðnar fjarlægðir frá lóðamörkum sem húsin
skulu vera innan við. Gera skal ráð fyrir einni
bílageymslu á lóð, innbyggðri í húsið eða stak-
stæðri (fer eftir staðsetningu). Lágmarks gatna-
gerðar- og yfirtökugjöld á einbýlishús miðað við
750 m3 eru áætluð um 7.3 milljónir kr.

2.
Einbýlishús við Breiðahvarf.
Um er að ræða lóðina Breiðahvarf 6 sem er um
1.200 m2 að flatarmáli. Á lóðinni skal byggja
einbýlishús á 1-2 hæðum 170-200 m2. gert er
ráð fyrir einni bílageymslu á lóðinni, innbyggðri
í húsið eða stakstæðri.
Lágmarks gatnagerðar- og yfirtökugjöld á ein-
býlishús miðað við 750 m3 eru áætluð um 8.5
milljónir kr.

C. Þing.                                
1.
Einbýlishús við Dalaþing 1A.
Um er að ræða 1 lóð 1-2 hæða einbýli við Dala-
þing 1 A með möguleika á byggingu hesthúss
á lóðinni. Flatarmál lóðar er um 1300m2. Há-
marks grunnflötur íbúðarhúss er 250 m2 (bíl-
geymsla meðtalin) og grunnflötur hesthúss er
að hámarki 80 m2 og má það rúma 4-6 hesta
ásamt litilli hlöðu. Lágmarks gatnagerðar- og yf-
irtökugjöld á einbýlishús miðað við 850 m3 eru
áætluð um 9.4 milljónir kr.

2.
Einbýlishús við Engjaþing 2.
Um er að ræða 1 lóð fyrir 1 hæða einbýlishús
með risi við Engjaþing 2. Flatarmál lóðar er
um 600 m2. Hámarks grunnflötur bygginga um
140 m2. Gera skal ráð fyrir einni bílageymslu á
lóð, innbyggðri í húsið. Lágmarks gatnagerðar-
og yfirtökugjöld á einbýlishús miðað við 600
m3 eru áætluð um 6.6 milljónir kr.

3.
Parhús við Frostaþing.
Um er að ræða byggingarrétt fyrir parhús á
einni hæð við Frostaþing 1A og 1B. Hámarks
grunnflötur er 190-250 m2. Gera skal ráð fyrir
einni bílageymslu á lóð. Lágmarks gatnagerðar-
og yfirtökugjöld á parhús miðað við 600 m3 eru
áætluð um 5.2 milljónir kr.

Gert er ráð fyrir að ofangreindar lóðir á Kópa-
vogstúni verði byggingarhæfar í september
2006 og hluti á árinu 2007. Lóðir í Þingum
verða byggingarhæfar í júní 2006. Lóðirnar að
Breiðahvarfi 6 og Dimmuhvarf 13 og 13A eru
byggingarhæfar. 

Skipulagsuppdrættir, skipulags- og byggingar-
skilmálar ásamt umsóknareyðublöðum og út-
hlutunarreglum, fást afhent gegn 1000 kr. gjaldi
á Bæjarskipulagi Kópavogs, Fannborg 6, 2 hæð
frá kl. 8-16 mánudaga til fimmtudaga og á
föstudögum frá 8-14 frá miðvikudeginum 9.
nóvember 2005. Umsóknum skal skilað á
sama stað fyrir kl. 16:00 miðvikudaginn 23.
nóvember 2005.

Vakin er athygli á reglum Kópavogsbæjar um
úthlutun á byggingarétti fyrir íbúðarhúsnæði. 

Þá er jafnframt vakin sérstök athygli á því að
umsóknum einstaklinga um byggingarrétt þarf
að fylgja staðfesting banka eða lánastofnunar
á greiðsluhæfi. Fyrir umsækjendur einbýlis-
húsalóða kr. 35 milljónir og fyrir umsækjendur
parhúsa kr. 30 milljónir. Fyrirtækjum ber að
skila ársreikningi sínum fyrir árið 2004 og eða
milliuppgjöri fyrir árið 2005 árituðum af lög-
giltum endurskoðendum. Yfirlýsing frá banka
og lánastofnunar um greiðsluhæfi og lána-
möguleika umsækjenda skal vera án fyrirvara.

Byggingarrétti á ofangreindum lóðum verður
úthlutað með fyrirvara um samþykkt
deiliskipulag.

Bæjarstjórinn í Kópavogi

Kópavogstún. Hvörf. Þing.
Úthlutun á byggingarrétti.
Kópavogsbær auglýsir byggingarétt til úthlutunar á eftirtöldum lóðum: 





MIÐVIKUDAGUR 9. nóvember 2005

Hærri útgjöld munu fækka
störfum og auka ver›bólgu
Ari Edwald, framkvæmdastjóri
Samtaka atvinnulífsins, segir í
frétt á heimasíðu SA að ef útgjöld
fyrirtækja hækki í tengslum við
launahækkanir á vinnumarkaði,
muni það einungis verða til þess
að fækka störfum og auka verð-
bólgu.

„Seðlabankinn mun væntan-
lega hækka stýrivexti sína enn
meira en ella verði aukið við
samningsbundnar hækkanir í
kjarasamningum, sem umsvifa-
laust mun hækka gengi krónunn-
ar,“ segir Ari.

Hann segir enn fremur að að-
koma stjórnvalda að íbúðalána-
markaði sé með endemum því
Íbúðalánasjóður megi taka lán hjá

sér á lægri vöxtum en hægt er að
fá í ávöxtun með kaupum á bréf-
um sem gefin eru út af Íbúðalána-
sjóði. „Engar fréttir eru um að
ríkið hyggist fylgja ábyrgu for-
dæmi Landsbankans, sem dregur
nú í land varðandi lánshlutföll,“
segir Ari. - hb

SO YOU THINK YOU CAN DANCE
MIÐVIKUDAGA KL. 21.00

FRAMLEIÐENDUR AMERICAN IDOL KYNNA NÝJAN ÞÁTT ÞAR 
SEM LEITAÐ ER AÐ BESTA DANSARA BANDARÍKJANNA.

FYLGSTU MEÐ!

Norræni flugrisinn SAS hagnaðist
um tæpa fjóra milljarða króna á
þriðja ársfjórðungi sem er ríflega
fjórfalt meiri hagnaður en á sama
tíma í fyrra þegar afkoman var já-
kvæð um einn milljarð króna. 

Frá áramótum er hagnaður fé-
lagsins hins vegar ekki nema um
430 milljónir króna þannig að tapið
var verulegt á fyrri hluta ársins.

Þriðji ársfjórðungur er að jafn-
aði besti hluti ársins í rekstri SAS,
eins og annarra flugfélaga, en oftar
en ekki er tap á rekstri SAS á þeim
fjórða. Stjórnendur SAS búast við
að fyrirtækið skili hagnaði á árinu.

- eþa

Fjórföldun hagna›ar hjá SAS

SAS RÉTTIR ÚR KÚTNUM Hagnaður
SAS var tæpir fjórar milljarðar á þriðja árs-
fjórðungi sem er fjórfalt betri afkoma en á

sama tímabili í fyrra.

ARI ED-
WALD Segir
að launa-
hækkanir á
vinnumark-
aði muni
stuðla að því
að störfum
fari fækk-
andi og
verðbólga
hækkandi.
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VIÐ TÆKIÐ ÞÓRARINN ÞÓRARINSSON SEGIR ROCK STAR: INXS LÍTILSVIRÐA MICHAEL HUTCHENCE.

17.05 Leiðarljós 17.50 Táknmálsfréttir 18.00
Disneystundin 18.01 Líló og Stitch (46:65)
18.23 Sígildar teiknimyndir (8:42) 

SKJÁREINN

12.45 Í fínu formi 2005 13.00 Night Court
(12:13) 13.25 Fresh Prince of Bel Air (10:25)
13.50 Whose Line Is it Anyway? 14.15 Sjálf-
stætt fólk 14.45 Kevin Hill (7:22) 15.30 Tón-
list 16.00 Lizzie McGuire 16.25 Tracey McBe-
an 16.35 Könnuðurinn Dóra 17.00 Smá
skrítnir foreldrar 17.25 Heimur Hinriks 17.40
Pingu 17.45 Bold and the Beautiful 18.05
Neighbours

SJÓNVARPIÐ

21.25

LITTLE BRITAIN

▼

Gaman

20.40

SUPERNANNY US 

▼

Nýtt

21.00

SO YOU THINK YOU CAN DANCE 

▼

Keppni

20.00

AMERICA'S NEXT TOP MODEL 

▼

Raunveruleiki

18.10

UEFA CHAMPIONS LEAGUE

▼

Fótbolti

6.58 Ísland í bítið 9.00 Bold and the Beauti-
ful 9.20 Í fínu formi 2005 9.35 Oprah Win-
frey 10.20 Ísland í bítið 12.20 Neighbours

18.30 Fréttir Stöðvar 2 
19.00 Ísland í dag 
19.35 The Simpsons (7:23) 
20.00 Strákarnir
20.30 Eddan 2005 – kynningar Kynntar verða

tilnefningar til íslensku kvikmynda- og
sjónvarpsverðlaunanna,Eddunnar
2005.

20.40 Supernanny US (1:11) 
21.25 Oprah (3:145) 
22.10 Missing (1:18) Ný þáttaröð þessa

spennumyndaflokks sem fjallar um
leit bandarískualríkislögreglunnar að
týndu fólki og er í anda Cold Case.

22.55 Strong Medicine (5:22) (Samkvæmt
læknisráði 4)(Breathing Les-
sons)Vönduð þáttaröð um kraftmikla
kvenlækna sem berjast fyrir bættri
heilsukynsystra sinna. 

23.40 Stelpurnar (10:20) 0.05 Most Haunted
(9:20) 0.50 Footballer’s Wives (2:9) 1.35
Brown Sugar 3.25 Fréttir og Ísland í dag 4.30
Ísland í bítið 6.30 Tónlistarmyndbönd frá
Popp TíVí 

0.05 Kastljós 0.55 Dagskrárlok

18.30 Mikki mús (8:13) 
18.54 Víkingalottó
19.00 Fréttir, íþróttir og veður 
19.35 Kastljós
20.25 Edduverðlaunin 2005 (3:5) Kynntar

verða tilnefningar til Edduverðlaun-
anna, íslensku kvikmynda- og sjón-
varpsverðlaunanna 2005.

20.35 Bráðavaktin (8:22) 
21.25 Litla-Bretland (6:6) (Little Britain II)

Ný bresk gamanþáttaröð.
22.00 Tíufréttir
22.20 Handboltakvöld
22.40 Honeyboy Heimildamynd um blúsar-

ann David „Honeyboy“ Edwards. Með-
al þeirra sem koma fram í myndinni
eru B.B. King, Sam Carr og Willie Fost-
er. 

23.00 Laguna Beach (6:11) 23.25 My Super-
sweet (6:6) 23.50 David Letterman 0.35 Fri-
ends 4 (16:24) 

18.30 Fréttir Stöðvar 2 
19.00 Game TV Frábær þáttur fyrir

leikjafíklana!!
19.30 Game TV 
20.00 Friends 4 (16:24) 
20.30 Hogan knows best (6:7) (Hogans Vs.

City Hall) Hulk Hogan er ekki einungis
frægasti glímukappi heims. 

21.00 So You Think You Can Dance (6:12)
Framleiðendur American Idol eru
komnir hér með splunkunýjan raun-
veruleikaþáttþar sem þeir leita að
besta dansara Banaríkjanna. Dómar-
arnir ferðast víða umBandaríkin en
aðeins þeir 50 bestu fá að fara til
Hollywood þar sem niðurskurðurinn-
heldur áfram. 

22.10 Rescue Me (6:13) 

23.20 Jay Leno 0.05 Judging Amy (e) 0.55
Cheers – 8. þáttaröð (e) 1.20 Þak yfir höfuðið
(e) 1.30 Óstöðvandi tónlist 

19.20 Þak yfir höfuðið (e) 
19.30 Will & Grace (e) 

20.00 America's Next Top Model IV Fjórtán
stúlkur keppa um titilinn og enn er
það Tyra Banks sem heldur um stjórn-
völinn og ákveður með öðrum dóm-
urum hverjar halda áfram hverju sinni. 

21.00 Sirrý Spjallþáttadrottningin Sigríður
Arnardóttir snýr aftur með þáttinn
sinn Fólk með Sirrý.

22.00 Law & Order Bandarískur þáttur um
störf rannsóknarlögreglumanna og
saksóknara í New York. Kvenmanns lík
finnst í Austurbænum, lögregluna
grunar að konan hafi verið fylgdar-
dama.

22.50 Sex and the City – 1. þáttaröð 

17.55 Cheers – 8. þáttaröð 18.20 Innlit / útlit
(e)

6.00 Joe Somebody 8.00 Bruce Almighty
10.00 Possession 12.00 The School of Rock
14.00 Joe Somebody 16.00 Bruce Almighty
18.00 Possession 20.00The School of Rock
Grínmynd sem rokkar feitt. 22.00 Punch-
Drunk Love Rómantísk en dramatísk gaman-
mynd. 0.00 Payback Time (B. börnum) 2.00
Jay and Silent Bob Strike Bac (Str. b. börnum)
4.00 Punch-Drunk Love (B. börnum)

OMEGA E! ENTERTAINMENT

12.00 The E! True Hollywood Story 13.00 E! News 13.30
Hollywood Nights Gone Bad 14.00 101 Juiciest Hollywood
Hookups 15.00 101 Juiciest Hollywood Hookups 16.00 101
Juiciest Hollywood Hookups 17.00 101 Juiciest Hollywood
Hookups 18.00 Fight For Fame 19.00 E! News 19.30 It's
Good To Be 20.00 The E! True Hollywood Story 21.00 101
Sensational Crimes of Fashion! 22.00 Party @ the Palms
22.30 The Anna Nicole Show 23.00 Wild On 0.00 E! News
0.30 The Soup UK 1.00 Party @ the Palms 1.30 The Anna
Nicole Show 

AKSJÓN

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

7.00 Olíssport 7.30 Olíssport 8.00 Olíssport
8.30 Olíssport

19.50 HM 2002 (Brasilía – Þýskaland)
22.00 Olíssport Fjallað er um helstu íþrótta-

viðburði heima og erlendis. Það eru
starfsmenn íþróttadeildarinnar sem
skiptast á að standa vaktina en kapp-
arnir eru Arnar Björnsson, Benedikt
Hinriksson, Hörður Magnússon, Guð-
jón Guðmundsson.

22.30 Mastersmótið með Icelandair og Ian
Rush

17.40 Olíssport      18.10 UEFA Champions
League

▼

▼

STÖÐ 2 BÍÓ

Í hvaða kvikmynd hljómaði þessi setning:

ÚR BÍÓHEIMUM

Svar:
Dave úr kvikmyndinni The Full Monty árið 1997

„Anti-wrinkle cream there may be, but anti-fat-
bastard cream there is not. „

▼

▼

Frægðarsól áströlsku hljómsveitarinnar INXS reis hæst með plötunni
Kick árið 1987. Fantagóð plata sem lifir enn. Það gerir söngvari sveitar-
innar, Michael Hutchens, hins vegar ekki. Hann fannst látinn, hengdur á
hótelherbergi fyrir all nokkrum árum og þá lék nokkur vafi á því hvort
hann hefði stytt sér aldur eða látist í köfnunarástarleik með sjálfum sér.
Hutchens var flestum harmdauði enda fínn söngvari og sjálfsagt vænsti
drengur.
INXS hefur ekki beint átt sjö dagana sæla frá því söngvarinn féll frá en
hefur nú tekið upp á því að blása lífi í feril sinn með því að leita sér að
nýjum söngvara í raunveruleikasjónvarpsþætti með einhvers konar ídol
fyrirkomulagi. Þátturinn heitir Rock Star og er sýndur á skjá einum.
Þetta er náttúrlega galið og er með því bjánalegasta sem dúkkað hefur
upp í þessari útvötnuðu raunveruleikasjónvarpspælingu.
Fyrirsætan Tyra Banks er lágkúruleg og það virkar því einhvern vegin
eðlilegt að hún skuli stjórna þættinum America’s Next Top Model. Það
fer henni að evra sjálfhverf tík. Mér finnst hins vegar öllu verr komið
fyrir eftirlifandi meðlimum INXS sem sýna föllnum félaga sínum ekki

mikinn sóma með því að
fara á slíkar hausaveiðar
eftir nýjum söngvara. Þetta
er kannski ekki alveg jafn
galið og að Queen myndi
leyfa einhverjum leppalúð-
um að keppast um að fylla
skarð Freddie Mercury en
þetta er samt út í hött.
Þeir sem eru klárir vita
hvenær þeir eiga hætta en
eðlilegast er að gera það á
toppnum. Það er svo sem
allt í lagi að fjara út ef fólk er í stuði fram eftir aldri en að hórast svona
með forna frægð og reyna að ná vopnum sínum með svona bulli er
fyrir neðan virðingu allra rokkara með sál. Það er bara ekkert rokk í
svona þvælu.

Dagskrá allan sólarhringinn.

40 9. nóvember 2005  MIÐVIKUDAGUR

Rokkari sn‡st í gröfinni

14.00 Portsmouth – Wigan frá 5.11 16.00
Arsenal – Sunderland frá 5.11 18.00 West
Ham – WBA frá 5.11 

20.00 Þrumuskot (e) 
21.00 Að leikslokum (e)
22.00 Aston Villa – Liverpool frá 5.11 Leikur

sem fór fram síðast liðinn laugardag. 

0.00 Fulham – Man. City frá 5.11 2.00 Dag-
skrárlok

ENSKI BOLTINN

▼

ROCK STAR: INXS Það er lágkúruleg hug-
mynd að leita að staðgengli söngvara INXS
með ídol fyrirkomulagi.
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ERLENDAR STÖÐVAR

BYLGJAN FM 98,9

RÁS 1 FM 92,4/93,5 RÁS 2 FM 90,1/99,9

ÚTVARP SAGA FM 99,4 AÐRAR STÖÐVAR

12.20 Fréttir 12.45 Veður 12.57 Dánarfr. 13.00
Vítt og breitt 14.03 Útvarpssagan 14.30 Mið-
degistónar 15.03 Orð skulu standa 16.00 Frétt-
ir 16.13 Hlaupanótan 17.03 Víðsjá 18.00 Fréttir
18.25 Spegillinn 18.50 Dánarfr. 19.00 Vitinn
19.30 Laufskálinn 20.10 Sáðmenn söngvanna
21.00 Út um græna grundu 21.55 Orð kvöldsins
22.15 Bókaþátturinn 23.05 Fallegast á fóninn
0.10 Útvarpað á samtengdum rásum til morguns 

5.00 Reykjavík Síðdegis. 7.00 Ísland Í Bítið
9.00 Ívar Guðmundsson 

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

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

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

0.00 Fréttir 

FM 95,7 Effemm / Zúúber tónlistarstöðin

FM 102,2 Útvarp Latibær / Fjölskyldu útvarp

FM 102,9 Lindin / Kristilegt efni

FM 96,7 Létt / Tónlist og afþreying

FM 105,5 Útvarp Boðun / Kristilegt efni

FM 89,5 Kiss / Nýja bítið í bænum

FM 88,5 XA-Radíó / 12 spora efni

FM 91,9 XFM / Tónlist og afþreying

FM 104,5 Radíó Reykjavík / Tónlist og afþreying

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

TALSTÖÐIN FM 90,9

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

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

00.00 Hrafnaþing Ingva Hrafns e.

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

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

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

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

VIÐ MÆLUM MEÐ...
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Við kynnum Rio – enn einn glæsilegan 

fólksbíl úr smiðju KIA. Eins og alltaf fara hér saman 

gæði, kraftur og hagkvæmni. Rio er búinn aksturstölvu, 

átta öryggisloftpúðum, ABS hemlalæsivörn, álfelgum og  

öflugri en sparneytinni 1,6 lítra 112 hestafla CVVT 

bensínvél. KIA Rio kostar aðeins 1.498.000 kr. 

 

Nýr KIA Rio

KIA er sá bílaframleiðandi sem er í mestum vexti í 

heiminum í dag. Það er ekkert skrýtið þegar hægt 

er að bjóða þessi gæði á svona verði.

16.990 kr. á mánuði*

*Miðað við 20% útborgun og gengistryggðan bílasamning SP-Fjármögnunar.

 

KIA umboðið er eini viðurkenndi sölu- og þjónustuaðili KIA á Íslandi. 
3 ára ábyrgð.

Oprah Winfrey Stöð 2 kl. 21.15

SKY NEWS
Fréttir allan sólarhringinn.

CNN INTERNATIONAL
Fréttir allan sólarhringinn.

FOX NEWS
Fréttir allan sólarhringinn.

EUROSPORT
12.00 Tennis: WTA Tour Championships Los Angeles 13.30 Football:
Eurogoals 14.30 Weightlifting: World Championship Doha 16.30 All sports:
WATTS 17.00 Weightlifting: World Championship Doha 19.00 Skeleton:
World Cup Calgary 20.00 All Sports: Wednesday Selection 20.10 Sailing:
Inside Alinghi 20.15 Equestrianism: World Cup Verone 21.15 Polo: Beaufort
International 21.45 Golf: U.S. P.G.A. Tour the Tour Championship 22.45 Golf:
Challenge Tour 23.15 News: Eurosportnews Report 23.30 Sumo: Aki Basho
Japan

BBC PRIME
12.00 Ever Decreasing Circles 12.30 Butterflies 13.00 Ballykissangel 14.00
Teletubbies Everywhere 14.10 Bill and Ben 14.20 Yoho Ahoy 14.25 Monty the
Dog 14.30 Boogie Beebies 14.45 Fimbles 15.05 Tikkabilla 15.35 Stitch Up
16.00 The Life Laundry 16.30 Ready Steady Cook 17.15 The Weakest Link
18.00 Doctors 18.30 Eastenders 19.00 Changing Rooms 19.30 Rick Stein's
Food Heroes 20.00 On My Feet Again 20.50 How Mad Was King George?
21.40 Black Cab 21.50 Table 12 22.00 The Inspector Lynley Mysteries 23.30
Coupling 0.00 The Private Life of a Masterpiece 1.00 Renaissance

NATIONAL GEOGRAPHIC 
12.00 Air Crash Investigation 13.00 Lions Behaving Badly 14.00 When Ex-
peditions Go Wrong 15.00 Megastructures 16.00 Megastructures 17.00 Air
Crash Investigation 18.00 Megacities 19.00 Insects from Hell 19.30 Insects
from Hell 20.00 Seconds From Disaster 21.00 Megastructures 22.00 Meg-
astructures 23.00 When Expeditions Go Wrong 0.00 Megastructures 1.00
Megastructures

ANIMAL PLANET
12.00 Meerkat Manor 12.30 Monkey Business 13.00 Big Cat Diary 13.30
Predator's Prey 14.00 Nightmares of Nature 14.30 Animal Precinct 15.00
Animal Cops Detroit 16.00 Pet Rescue 16.30 Wildlife SOS 17.00 Amazing
Animal Videos 17.30 Big Cat Diary 18.00 Meerkat Manor 18.30 Monkey
Business 19.00 Animals A-Z 19.30 Predator's Prey 20.00 Weird Nature 20.30
Supernatural 21.00 Miami Animal Police 22.00 Meerkat Manor 22.30 Mon-
key Business 23.00 Venom ER 0.00 Pet Rescue 0.30 Wildlife SOS 1.00 Weird
Nature 1.30 Supernatural 

DISCOVERY
12.05 Dangerman 13.00 Rex Hunt Fishing Adventures 13.30 Lake Escapes
14.00 We Built This City 15.00 Extreme Machines 16.00 Scrapheap Chal-
lenge 17.00 A Bike is Born 17.30 A Bike is Born 18.00 American Chopper
19.00 Mythbusters 20.00 Aircrash 21.00 The Greatest Ever 22.00 Zero Hour
23.00 Mythbusters 0.00 Forensic Detectives 1.00 FBI Files 

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

VH1
12.00 So 80s 12.30 VH1 Hits 16.00 So 80's 17.00 VH1's Viewers Jukebox
18.00 Smells Like the 90's 19.00 VH1 Classic 19.30 Then & Now 20.00 All
Access 20.30 MTV at the Movies 21.00 Pop Up Videos 21.30 Beavis &
Butthead 22.00 VH1 Rocks 22.30 Flipside 23.00 Top 5 23.30 Fabulous Life
of ... 0.00 VH1 Hits 

CLUB
11.50 Awesome Interiors 12.20 Innertainment 12.45 Come! See! Buy! 13.10
Crimes of Fashion 13.35Arresting Design 14.00Staying in Style 14.30Wedd-
ings 15.00 Girls Behaving Badly 15.25 The Villa 16.10 The Roseanne Show
17.00 Yoga Zone 17.25 The Method 17.50 Hollywood One on One 18.15
Weddings 18.40 Girls Behaving Badly 19.05 Matchmaker 19.30 Lofty Ideas
20.00 Arresting Design 20.25 The Villa 21.15 Sextacy 22.10 Ex-Rated 22.35
Men on Women 23.00 Cheaters 0.00 Simply Indian 0.30 City Hospital 1.25
Girls Behaving Badly 1.50 Completely Hammered 

CARTOON NETWORK 
12.00 Cow and Chicken 12.30 Sheep in the Big City 13.00 Dexter's
Laboratory 13.30 The Powerpuff Girls 14.00 Pet Alien 14.30 Ed, Edd n Eddy
15.00 Teenage Mutant Ninja Turtles 15.30 Battle B-Daman 16.00 Sabrina,
The Animated Series 16.30 Atomic Betty 17.00 Foster's Home for Imaginary
Friends17.30Looney Tunes 18.00Duck Dodgers in the 24 1/2 Century 18.30
Charlie Brown Specials 19.00 What's New Scooby-Doo? 19.30 Tom and
Jerry 20.00 The Flintstones 20.30 Looney Tunes 21.00 Dastardly & Muttley in
Their Flying Machines 21.30 Scooby-Doo 22.00 Tom and Jerry 23.00
Dexter's Laboratory 23.30 The Powerpuff Girls 0.00 Johnny Bravo 0.30 Ed,
Edd n Eddy 1.00 Skipper & Skeeto 

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

MGM
11.35 Jessica 13.20 The Scalphunters 15.05 By Duty Bound 16.40 Zelig
18.00 Committed 19.35 Eddie & The Cruisers II 21.20 Exposed 23.00 Board
Heads 0.30 Taking of Beverly Hills 

TCM
20.00Ride, Vaquero! 21.30The Last Run 23.05The Angry Hills 0.50 It Started
with a Kiss 

HALLMARK
12.00 Walter and Henry 13.45 In the Beginning 15.15 The Flamingo Rising
17.00 Thicker Than Water 18.30 McLeod's Daughters 19.15 The Infinite
Worlds of H.G. Wells 20.45 3 A.M. 22.30 Lonesome Dove: The Series 23.15
My Own Country 1.00 3 A.M. 

BBC FOOD
12.00 Rachel's Favourite Food 12.30 Made to Order 13.00 Neil Perry Rock-
pool Sessions 13.30 My Favourite Chef 14.00 My Favourite Chef 14.30
Sophie's Weekends 15.00 Delia's How to Cook 15.30 Neil Perry Rockpool
Sessions 16.00 Wild and Fresh 16.30 Masterchef Goes Large 17.00 The Itali-
an Kitchen 17.30 Danny By the Sea 18.00 Chef at Home 18.30 The Best
19.00 The Naked Chef 19.30 Street Cafe 20.00 Forever Summer With Nig-
ella 20.30 Paradise Kitchen 21.00 Can't Cook Won't Cook 21.30 Galley Sla-
ves 22.00 Delia's How to Cook 22.30 Masterchef Goes Large 

DR1
12.05 Danske design – gennem tiden 12.20 Dansk Design – letter vi r¢ven?
12.55 Designagenterne 13.00 Danish Design – 2002 14.00 TV Avisen med
vejret 14.10 OBS 14.20 Genbrugsguld 14.50 Nyheder på tegnsprog 15.00
Dawson's Creek 15.45 Det Vildeste Westen 16.00 Braceface 16.20 Kurts
klamme krop 16.25 Helt sikkert DR 16.35 GO! 17.00 SKRÅL 17.20 KatjaKaj
og BenteBent 17.30 TV Avisen med Sport og Vejret 17.55 Dagens Danmark
18.25 TV Avisen 18.30 Rabatten 19.00 DR Dokumentar – Hævet over mis-
tanke 19.40 Nationen – klub DK 20.00 TV Avisen 20.25 Profilen 20.50 Hånd-
boldOnsdag: Viborg – FCK (k) 21.30 SportNyt 21.40 HåndboldOnsdag:
Viborg – FCK (k) 22.25 Onsdags Lotto 22.30 Musikprogrammet 23.10 Det
Vildeste Westen

SV1
12.05 Sören & Anders 13.20 Mitt i plåten! 14.55 Anslagstavlan 15.00 Rapport
15.10 Gomorron Sverige 16.00 Sverige! 16.30 Krokodill 17.00 BoliBompa
17.01 Kött på benen 17.30 Hjärnkontoret 18.00 Barbacka 18.30 Rapport
19.00 Packat & klart 19.30 Mitt i naturen 20.00 Extras 20.30 Wonder boys
22.20 Rapport 22.30 Kulturnyheterna 22.40 God morgon alla barn 23.40
Sändning från SVT24 

Aniston opnar sig
niston ræðir við Opruh um skilnað

hennar og Pitt

Fyrsti gestur vetrarins hjá Opruh Winfrey
var leikkonan Jennifer Aniston. Þátturinn
sló nær öll áhorfsmet á spjallþáttum í
Bandaríkjunum enda hefur mikil forvitni
ríkt í kringum skilnað Aniston og leikar-
ans Brads Pitts. Fyrrum parið hefur ekk-
ert viljað tjá sig en í viðtalinu við Opruh
talaði Aniston af einlægni um samband
sitt við Pitt, meintan þátt Angelinu Jolie í
skilnaðinum og framtíðina, hvort hún sé
farin að líta í kringum sig eða hvort aðrir
karlmenn séu jafnvel komnir inn í líf
hennar.
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