






















































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

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

Nissan Terrano II nýskr.07/98 bs.
Ek.102.þús.km. Verð.1.120.000
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

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

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

Opel Combo1.7DTH nýskr.04/05 bs.
ek.6.þús.km. Verð.1.540.000
100%. Lánamöguleikar, hafið samband
við söluráðgjafa okkar í síma 525-8020

Isuzu Trooper 3.0 nýskr.06/99 bs.
ek.157.þús.km. Verð.1.690.000
100%. Lánamöguleikar, hafið samband
við söluráðgjafa okkar í síma 525-8020

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

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

Mazda 6 nýskr.12/03 ssk.
Ek.53.þús.km. Verð.1.780.000
100%. Lánamöguleikar, hafið samband
við söluráðgjafa okkar í síma 525-8020

Nissan Almera SLX nýskr.07/99 bs.
ek.88.þús.km. Verð.650.000
100%. Lánamöguleikar, hafið samband
við söluráðgjafa okkar í síma 525-8020

Hyundai Santa Fe nýskr.03/03 bs.
ek.41.þús.km. Verð.1.990.000
100%. Lánamöguleikar, hafið samband
við söluráðgjafa okkar í síma 525-8020

Ford Escape XLS nýskr.02/05 ssk.
Ek.27.þús.km. Verð.2.390.000
100%. Lánamöguleikar, hafið samband
við söluráðgjafa okkar í síma 525-8020

Isuzu Trooper 3.0 nýskr.08/00 ssk.
Ek.105.þús.km. Verð.1.970.000

100%. Lánamöguleikar,
hafið samband við söluráðgjafa okkar í
síma 525-8020

Nissan Terrano Luxury nýskr.06/03 ssk.
Ek.52.þús.km. Verð.2.990.000
100%. Lánamöguleikar, hafið samband
við söluráðgjafa okkar í síma 525-8020

Nissan Patrol Luxury nýskr.10/00 ssk.
Ek.125.þús.km. Verð.2.260.000 100%.
Lánamöguleikar, hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525-8020

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

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

Opel Vectra 1.6GL nýskr.12/01 bs.
ek.75.þús.km. Verð.970.000.Til-
boð.740.000 100%. Lánamöguleikar,
hafið samband við söluráðgjafa okkar í
síma 525-8020

Opel Vectra 1.6GL nýskr.06/98 ssk.
Ek.113.þús.km. Verð.780.000.Til-
boð.470.000100%. Lánamöguleikar,
hafið samband við söluráðgjafa okkar í
síma 525-8020

Opel Corsa 1.4 Swing nýskr.04/98 bs.
ek.108.þús.km. Verð.440.000.Til-
boð.290.000 100%. Lánamöguleikar,
hafið samband við söluráðgjafa okkar í
síma 525-8020

Opel Vectra 1.6GL nýskr.09/00 bs.
ek.90.þús.km. Verð.890.000.Til-
boð.690.000 100%. Lánamöguleikar,
hafið samband við söluráðgjafa okkar í
síma 525-8020

GMC ENVOY Envoy nýskr.03/02 ssk.
Ek.58.þús.km. Verð.3.320.000.Til-
boð.2.870.000 100%. Lánamöguleikar,
hafið samband við söluráðgjafa okkar í
síma 525-8020

Opel Zafira Comfort nýskr.06/00 bs.
ek.103.þús.km. Verð.1.180.000.Til-
boð.890.000100%. Lánamöguleikar,
hafið samband við söluráðgjafa okkar í
síma 525-8020

Peugeot 307 nýskr.11/04 bs.
ek.12.þús.km. Verð.2.350.000.Til-
boð.2.080.000 100%. Lánamöguleikar,
hafið samband við söluráðgjafa okkar í
síma 525-8020

Opel Zafira Comfort nýskr.07/02 bs.
ek.103.þús.km.V erð.1.390.000.Til-
boð.1080.000 100%. Lánamöguleikar,
hafið samband við söluráðgjafa okkar í
síma 525-8020

Opel Astra 1.6GL nýskr.05/03 ssk.
Ek.40.þús.km. Verð.1.260.000.Til-
boð.1.060.000100%. Lánamöguleikar,
hafið samband við söluráðgjafa okkar í
síma 525-8020

Ingvar Helgason
Sævarhöfða 2, 110 Rvk.

Sími: 525 8000
www.ih.is
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Peningabréf eru fjárfestingarsjó›ur í skilningi laga nr. 30/2003, um ver›bréfasjó›i og fjárfestingarsjó›i. Athygli fjárfesta
er vakin á flví a› fjárfestingarsjó›ir hafa r‡mri fjárfestingarheimildir skv. lögunum heldur en ver›bréfasjó›ir. Um frekari
uppl‡singar um sjó›inn, m.a. hva› var›ar muninn á ver›bréfasjó›um og fjárfestingarsjó›um og fjárfestingarheimildir
sjó›sins, vísast til útbo›sl‡singar og útdráttar úr útbo›sl‡singu sem nálgast má í afgrei›slum Landsbanka Íslands hf.
auk uppl‡singa á heimasí›u bankans, www.landsbanki.is.
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*Nafnávöxtun á ársgrundvelli frá 1. október-31 október 2005.

Ósætti um HM

Klúbbarnir
vilja bætur

Sauðfjárrækt í sókn

Afurðaverð hækkar
Undir nýrri forystu

Metnaður í
Sjóvá

Sögurnar... tölurnar... fólkið...
Miðvikudagur 16. nóvember 2005 – 33. tölublað – 1. árgangur Veffang: visir.is – Sími: 550 5000

Kaupir keðju | Baugur er langt
kominn með að kaupa skartgripa-
keðjuna MW Group. Kaupverðið
er um 20 milljónir punda eða rúm-
ir tveir milljarðar króna. 

Hækkar vexti | Landsbankinn
hefur hækkað vexti íbúðalána úr
4,15 prósentum í 4,45. Íbúðalána-
sjóður segir að miðað við núver-
andi ástand þurfi hann einnig að
hækka vexti. 

Meira fyrir launin | Kaupmáttur
launa jókst um 1,4 prósent milli
ára á almennum vinnumarkaði
samkvæmt nýrri launakönnun
Hagstofunnar. 

Þór forstjóri | Þór Sigfússon er
nýr forstjóri Sjóvár. Þorgils Óttar
Mathiesen, fráfarandi forstjóri,
keypt 40 prósenta hlut í fasteigna-
og þróunarfélaginu Klasa og tek-
ur við stjórnun félagsins. 

Stærstir í FL | Baugur og Hannes
Smárason eru stærstu hluthafar í
FL Group að loknu hlutafjárútboði
og eiga um helming hlutafjár. Alls
seldi félagið hlutafé fyrir 44 millj-
arða króna. 

Góð starfslok | Kostnaður vegna
uppgjörs á kaupréttarsamningi
við Styrmi Þór Bragason, fyrr-
verandi framkvæmdastjóra At-
orku, nam um 160 milljónum
króna.

Kögun kaupir | Kögun hefur
keypt 67 prósent hlutafjár í
norska hugbúnaðarfyrirtækinu
Hands ASA. Heildarkaupverð var
1,6 milljarðar króna. 

Nýtt útibú | Straumur–Burðarás
Fjárfestingabanki hefur í hyggju
að kaupa útibú í Kaupmannahöfn
vegna aukinna umsvifa bankans á
danskri grundu. 

Stofnandi easyJet við
Markaðinn:

Undirverðlagt
og ekki til sölu

„Ég hef ekkert meira um þetta
mál að segja nema það sem ég
hef áður sagt opinberlega. Hlut-
ur minn í easyJet er ekki til sölu
eins og sakir standa þar sem fé-
lagið er undirverðlagt,“ segir
Stelios Haji-Ioannou, stofnandi
og stærsti hluthafinn í breska
lággjaldaflugfélagsins easyJet
við Markaðinn. 

Ekkert hefur spurst til frekari
fjárfestinga FL Group í félaginu
en bréf í félaginu hafa hækkað
mjög undanfarna daga. Á mánu-
daginn var gengi bréfa í félaginu
311,25 en gengi bréfa hefur ekki
verið svo hátt í heilt ár og hefur
það ýtt undir kenningar um að FL
Group sé að bæta við hlut sinn í
félaginu.

Stelios segist engan áhuga
hafa á því að selja easyJet. „Ég
er auk þess eigandi að easy-vöru-
merkinu og easyJet er mér mjög
mikilvægt í því sambandi þar
sem það er stærsta vörumerkið
innan easy-keðjunnar,“ segir
Stelios. - hb

Björgvin Guðmundsson 
skrifar

„Miðlun verðbréfa og fyrirtækjaráðgjöf eru
stærstu þættirnir í starfsemi Merrion,“ sagði Sigur-
jón Árnason, bankastjóri Landsbankans, í gær þar
sem hann var staddur á Írlandi að kynna kaup bank-
ans á írska verðbréfafyrirtækinu Merrion Capital.

Samkvæmt samkomulagi sem hefur verið undir-
ritað kaupir Landsbankinn fyrst fimmtíu prósent í
Merrion en eignast eftirstandandi fimmtíu prósent
á næstu þremur árum. Í dag er fyrirtækið metið á
fjóra milljarða króna. Landbankinn borgar rúma
tvo milljarða króna í upphafi en greiðsla fyrir síð-
ustu fimmtíu prósentin ræðst af rekstrarárangri
Merrion á næstu árum.

Tekjur Merrion á þessu ári eru áætlaðar 1,7
milljarður króna og hagnaður eftir skatta um 435
milljónir króna. Við árslok gera áætlanir ráð fyrir
að eigið fé verði um 1,3 milljarðar króna.

Sigurjón segir þetta vera þriðja evrópska verð-
bréfafyrirtækið sem Landsbankinn kaupir og styrk-
ir stöðu bankans í Evrópu. Auðveldara sé að ná fót-
festu á erlendum mörkuðum með kaupum á verð-
bréfafyrirtækjum en bönkum sem séu hlutfallslega
dýrari. Starfsemi þessara fyrirtækja – Kepler
Equities, Teather & Greenwood og svo Merrion –
skarist ekki og þau geti notað tengingar hvert við
annað. Þetta séu framsækin fyrirtæki sem muni
hraða sókn Landsbankans í Evrópu á sviði fyrir-

tækja- og fjárfestingabankastarfsemi.
John Conroy, forstjóri Merrion, sagði í samtali

við Markaðinn að hann hefði hrifist mjög af áræði
og kunnáttu Landsbankamanna í aðdraganda þessa
samnings. Kaup Landsbankans myndi styrkja stöðu
Merrion til frekari sókna á írska markaðnum.

Starfsmenn Merrion eru í dag 75 talsins. Fyrir
kaupin áttu starfsmenn 70 prósent í fyrirtækinu en
bandaríski fjárfestingabankinn Allen & Company
30 prósent.

Kepler Equities, þar sem Landsbankinn tók við
stjórnartaumunum á mánudaginn, er með starfsemi
í sex borgum Evrópu og New York. Teather &
Greenwood starfar í London og Edinborg. Halldór J.
Kristjánsson, bankastjóri Landsbankans, hefur sagt
að þessi tvö fyrirtæki greini yfir 665 hlutafélög og
hafi viðskiptasambönd við yfir 900 fagfjárfesta. Nú
bætist Merrion í þennan hóp fyrirtækja sem eru
undir stjórn Landsbankans.

Halldór sagði í kynningu á kaupunum í gær að
framtíðarspá fyrir evrópskan hlutabréfamarkað
væri hagstæð og því fælist tækifæri fyrir
Landsbankann til að þróa enn frekar
verðbréfamiðlun í Evrópu. Kaupin á Merrion féllu
vel að öðrum fjárfestingum og með samþættingu á
viðskiptasamböndum og þekkingu þessara
fyrirtækja skapaðist virðisauki fyrir viðskiptavini.

Í tilkynningu kemur fram að markaðshlutdeild
Merrion sé 5-7 prósent á þeim sviðum sem félagið
starfar á.

F R É T T I R  V I K U N N A R
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Aftur í 
FL Group

Þrír fyrrverandi stjórnarmenn í
FL Group, sem gengu út úr eig-
endahópnum í sumar, eru komnir
aftur inn sem hluthafar í kjölfar
hlutafjárútboðs sem fór fram á
dögunum.

Fjárfestingafélagið Saxbygg,
sem er í eigu Saxhóls og Bygg-
ingafélags Gylfa og Gunnars,
hefur keypt um eitt prósent í FL
Group. Tveir af eigendum Sax-
byggs, Jón Þorsteinn Jónsson og
Gylfi Ómar Héðinsson, sátu í
gömlu stjórninni en tveir með-
eigendur þeirra, Einar Jónsson
og Gunnar Þorláksson, áttu sæti í
varastjórn.

Einnig hefur félag í eigu
Pálma Kristinssonar, fyrrver-
andi stjórnarmanns, fest kaup á
hlutum í flugfélaginu.

Saxbygg átti um fjórðungshlut
í FL Group á sínum tíma, seldi
hann á genginu sextán í lok júní
en keypti í útboðinu á 13,6. - eþa

Landsbankinn með
starfsemi í tólf löndum
Landsbankinn kaupir írska verðbréfafyrirtækið Merrion.
Írland er tólfta landið sem Landsbankinn hefur starfsemi í.

Tveir nýir hluthafar munu
koma í hluthafahóp Morgun-
blaðsins fyrir hluthafafund í
næstu viku. Þetta eru Straum-
ur-Burðarás, en stærstu eigend-
ur þar eru Björgólfsfeðgar.
Hinn hluthafinn er rithöfundur-
inn og athafnamaðurinn Ólafur
Jóhann Ólafsson. Alls er um að
ræða um það bil 34 prósenta
hlut sem skiptast mun jafnt á
milli nýju hluthafanna. Ólafur
Jóhann hefur áður starfað með
Björgólfsfeðgum meðal annars
í tilboði um kaup á Símanum.

Hluthafar Árvak-
urs sem gefur út
Morgunblaðið breyttu
samþykktum félags-
ins sem kváðu á um
forkaupsrétt hluthafa
og opnuðu þannig fyr-
ir aðkomu nýrra hlut-
hafa. Engar hömlur
eru því á meðferð
hlutafjár í félaginu.

Straumur og Ólafur
Jóhann verða því í
hópi stærstu hluthafa, ásamt
fjölskyldu Huldu Valtýsdóttur

og venslafólki Krist-
ins Björnssonar sem
einnig er stór hlut-
hafi í Straumi. Fjór-
ir stórir hópar munu
því standa að eign-
inni í Árvakri.

Stefnt er að því
að halda framhalds-
hluthafafund í
næstu viku og þá
verður ný stjórn
kosin á grundvelli

nýrrar samsetningar hluthafa-
hópsins. -hh

Ólafur Jóhann kaupir í Mogganum
Ólafur Jóhann og Straumur-Burðaraás verða stórir hluthafar í Árvakri.

ÓLAFUR JÓHANN
ÓLAFSSON
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Björgvin Guðmundsson 
skrifar

KB banki hefur ekki skilað full-
nægjandi skýrslum til Fjármála-
eftirlitsins (FME) varðandi þátt-
töku bankans í öðrum rekstri.
Fjármálaeftirlitið gaf út leiðbein-
andi tilmæli í júní í fyrra um
hvernig þessari upplýsingagjöf
skyldi háttað. 

Jónas Fr. Jónsson, forstjóri
FME, sagði á ársfundi í síðustu
viku að misbrestur hefði orðið á
þessu en nefndi ekkert fyrirtæki
á nafn. Fjármálafyrirtækjum
væru sett ákveðin mörk í lögum.
Heimild til hliðarstarfsemi mið-
aðist að því að ljúka viðskiptum
eða endurskipuleggja starfsemi
viðskiptaaðila. Ágreiningur væri
uppi um túlkun á heimild fjár-
málafyrirtækja til þátttöku í hlið-
ar- og tímabundinni starfsemi.

Helgi Sigurðsson, lögfræðing-
ur KB banka, segir að forsvars-
menn bankans hefðu óskað eftir
fundir með Fjármálaeftirlitinu í
bryjun september síðastliðinn til
að ræða fyrirkomulag á þessari
upplýsingagjöf. Bankinn teldi sig
hafa uppfyllt allar kröfur um
upplýsingaskyldu. Síðast í fyrra-
dag hafi skýrslu verið skilað til
Fjármálaeftirlitsins varðandi
þetta efni sem vonandi sé full-
nægjandi. Aðilar séu að þokast

nær hver öðrum varðandi fram-
kvæmd á þessu.

Haukur Þór Haraldsson, fram-
kvæmdastjóri hjá Landsbankan-
um, segir að yfirlit yfir þátttöku í
atvinnurekstri og hliðarstarf-
semi hafi verið sent Fjármálaeft-
irlitinu þrisvar sinnum frá því að
tilmælin voru gefin út. Það sé í
samræmi við reglurnar sem
kveði á um að senda eigi þessar
upplýsingar á sex mánaða fresti.

Sömu svör er að fá hjá Völu
Pálsdóttur, fjárfestatengli hjá Ís-

landsbanka. Bankinn hafi sent
Fjármálaeftirlitinu þessar upp-
lýsingar frá því að tilmælin voru
gefin út. Ef verulegar breytingar
verði á eignasamsetningu sé
bankinn skyldugur til að senda
FME uppfært yfirlit.

Guðrún Björk Stefánsdóttir,
forstöðumaður reikningshalds og
hagdeildar Sparisjóðs Reykjavík-
ur og nágrennis (SPRON), segir
að FME hafi fengið þessar upp-
lýsingar frá þeim samkvæmt
reglum sem gilda.

Vika Frá áramótum

Actavis Group 1% 13%
Bakkavör Group 0% 85%
Flaga Group 20% -32%
FL Group 5% 49%
Grandi 1% 17%
Íslandsbanki 3% 39%
Jarðboranir -1% 9%
Kaupþing Bank 1% 35%
Kögun 1% 19%
Landsbankinn 2% 93%
Marel 2% 30%
SÍF 1% -11%
Straumur 7% 57%
Össur 3% 29%
*Miðað við gengi í Kauphöll á mánudaginn

G E N G I S Þ R Ó U N

Misbrestur á upplýs-
ingagjöf KB banka
KB banki hefur ekki skilað fullnægjandi upplýsingum til
Fjármálaeftirlitsins um þátttöku í öðrum rekstri.

Fyrirtækið Norð-
urskel í Hrísey
hyggst hefja út-
flutning á kræk-
lingi til Evrópu á
næstunni ef vel
tekst til við veið-
ar. „Við erum ný-
búnir að fá nýtt
hlutafé inn í fé-
lagið og erum með
erlenda sérfræð-
inga til að fara yfir þessi mál
með okkur og þeim líst mjög vel
á aðstæður til veiða. Við erum
búnir að vera að veiða í fimm ár
en þetta eru ekki nema örfá tonn

á ári sem við höfum verið að
veiða en við vonumst til þess að
nú fari þetta vaxandi,“ segir
Víðir Björnsson, framkvæmda-
stjóri Norðurskeljar. - hb

Þriðji ársfjórðungur var sá besti
í sögu Actavis. Uppgjör Actavis
var gott að mati greiningardeild-
anna einkum þær þættir sem
snúa að tekjum og rekstrarhagn-
aði fyrir afskriftir (EBITDA). 

Tekjur félagsins stórjukust á
þriðja ársfjórðungi með tilkomu
samheitalyfjafyrirtækisins
Amide inni í bækurnar en þær
námu um 11,7 milljörðum króna
sem er tæplega átta prósentum
meira en markaðsaðilar væntu.
Rekstrarhagnaður samsteypunn-
ar fyrir afskriftir var um 3,5
milljarðar króna sem var um
fjórtán prósentum meira en spáð

hafði verið.
EBITDA-framlegð var um 30

prósent og hefur aldrei verið
hærri á einum fjórðungi. Hún er
einnig vel umfram markmið fé-
lagsins um 26 prósenta fram-
legð. Fyrir árið í heild er hlut-
fallið fjórðungur af rekstrartekj-
um. Hækkunin skýrist af Amide
þar sem framlegðin er mun
meiri en annars staðar í fyrir-
tækinu.

Stjórnendur Actavis reikna
með að fjórði ársfjórðungur
verði einnig góður. Gengi Actav-
is hafði hækkað um tvö prósent
um hádegisbil í gær. - eþa

„Af framansögðu er ljóst að við
núverandi aðstæður er tæpast
svigrúm til að lækka vaxtaálag
Íbúðalánasjóðs. Þó væri mögu-
legt að taka upp valkvætt upp-
greiðsluálag; það er að bjóða
þeim er þess óskuðu að greiða
uppgreiðslugjald og með því
væri hægt að lækka útlánavexti
sjóðsins um 0,25 prósentustig til
þeirra lántakenda sem vilja nýta
sér þennan möguleika,“ segir í

svari félagsmálaráðherra við
fyrirspurn Jóhönnu Sigurðar-
dóttur, þingmanns Samfylkingar-
innar, varðandi Íbúðalánasjóð.

Íbúðalánasjóður leggur 0,60
prósent álag á útlán sín. 0,15 pró-
sent eru vegna rekstrarkostnað-
ar, 0,20 prósent vegna afskriftaá-
hættu og 0,25 prósent til að mæta
uppgreiðsluáhættu. Nú eru vext-
ir íbúðalána 4,15 prósent en yrðu
3,9 prósent yrði uppgreiðsluálag-

ið aflagt.
Árni Magnússon, félagsmála-

ráðherra, segir í svari sínu að
hann geti sett í reglugerð ákvæði
sem heimili Íbúðalánasjóði að
bjóða lántakendum lægra vaxta-
álag gegn því að viðkomandi af-
sali sér rétti til uppgreiðslu nema
gegn gjaldi. Viðskiptabankarnir
geri það. Þó hafi ekki verið tekin
ákvörðun um að nýta þessa heim-
ild. – bg

Kræklingur til Evrópu

Mikil tekjuaukning hjá Actavis
Rekstarhagnaður vel umfram væntingar

KB banki hefur að undanförnu
boðið fólk sérsniðin tilboð í
bankaviðskipti einstaklinga og
hafa meðal annars sent dreifi-
bréf í öll hús þar sem viðskipta-
vinir þurfa aðeins að hringja í
eitt símanúmer en bankinn muni
svo sjá um flutninginn og um-
stangið eftir að samþykki liggur
fyrir.

„Við teljum að við séum með
það góð kjör og þá betri kjör en
aðrir að við viljum fá tækifæri til
að sýna fólki hvað við getum boð-

ið því,“ segir Friðrik Halldórs-
son, framkvæmdastjóri við-
skiptabankasviðs KB banka.
Hann segir að viðtökurnar hafi
verið góðar og hann telji að KB
banki sé að auka markaðshlut-
deild sína. Aðspurður segir Frið-
rik að bankinn bjóðist þó ekki til
að taka á sig kostnað við að flytja
fasteignalán til bankans. „Það
eru ekki allir sem hafa skyldur
við sína banka og þá teljum við
að við getum náð að bjóða þeim
betri kjör.“

SKRIFSTOFUR KB BANKA Í BORGARTÚNI Forsvarsmenn KB banka hafa verið að funda
með fulltrúum Fjármálaeftirlitsins vegna deilna um hvernig þátttaka bankans í öðrum at-
vinnugreinum skuli flokkuð.

Útrásarvísitala Markaðarins
hækkaði um 4,6 prósent á milli
vikna en mest hækkuðu bréf í
deCode eða um 8,2 prósent og þá
bréf í finnska fjarskiptafyrir-
tækinu Saunalahti eða um 7,4
prósent.

Að meðaltali hækkuðu bréf
um 2,1 prósent en vægi finnska

bankans Sampo vegur þyngst í
vísitölunni en hann hækkaði um 3
prósent. Mest lækkaðu bréf í
sænska félaginu Cherryföretag
eða um 3,8 prósent. 

Útrásarvísitala Markaðarins
mælist nú 114,63 stig og er það
hæsta gildi hennar frá því í lok
september. - hb

TM Software
selur Libra

TM Software hefur selt dótturfé-
lag sitt, Libra ehf., til sænska fyr-
irtækisins OMX Technology en
móðurfélag þess rekur kauphall-
irnar í Stokkhólmi, Kaupmanna-
höfn, Helsinki og á Eystrasalts-
löndunum.

Í samkomulagi félaganna
vegna kaupanna felst að OMX
Tecnohology mun nú bjóða sam-
norrænar lausnir fyrir bak-
vinnslu fjármálafyrirtækja en
Libra er í viðskiptum við yfir 20
fjármálafyrirtæki og stofnanir á
Íslandi og býður fyrirtækið breitt
úrval hugbúnaðarlausna. - hb

Getur lækkað vexti Íbúðalánasjóðs
Félagsmálaráðherra segist geta lækkað vexti Íbúðalánasjóðs um 0,25 prósent.
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Hagnaður
Skandia eykst
Sænska fjármálafyrirtækið
Skandia hagnaðist um 2,6 millj-
arða á þriðja ársfjórðungi sem er
um ellefu prósenta meiri hagnað-
ur miðað við sama tíma í fyrra.
Hagnaður fyrir skatta eykst hins
vegar um 70 prósent. Þetta er
umfram væntingar stjórnenda
félagsins.

Afkoma vátryggingastarfsem-
innar var góð og skilar stórum
hluta hagnaðarins en stjórnendur
Skandia segja að mesti vöxturinn
liggi á Bretlandseyjum.

Hagnaður samstæðunnar fyrir
skatta  jókst um 30 prósent. - eþa

FRÁ HRÍSEY Norðurskel í Hrísey ætlar að veiða kræklinga.

Tíu af fjórtán félögum hækka
Útrásarvísitala Markaðarins hækkar um 5 prósent.

KB býður í bankaviðskipti
Greiðir ekki fyrir flutning fasteignalána.
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1 Gjaldeyrisveltureikningur

yfirdráttur í erlendri mynt
Gjaldeyrisveltureikningur sameinar kosti almennra gjaldeyrisreikninga og tékkareikninga.
Reikningurinn er sni›inn a› flörfum fyrirtækja sem eiga í vi›skiptum erlendis og flurfa á
sveigjanleika a› halda.

 – kraftur til flín!

Allar nánari uppl‡singar eru veittar á Fyrirtækjasvi›i KB banka í síma 444 7000. Einnig er hægt a› senda tölvupóst á fyrirtaeki@kbbanki.is

A›gangur a› skammtímafjármagni í formi yfirdráttarheimildar í öllum helstu gjaldmi›lum

Stighækkandi vextir á innlánum í erlendum gjaldmi›lum eftir upphæ›

Í KB Netbanka er hægt a› fylgjast me› stö›u reikninganna, framkvæma erlendar símgrei›slur og millifæra:

- á milli gjaldeyrisveltureikninga
- yfir á almennan gjaldeyrisreikning
- yfir á tékkareikning í íslenskum krónum

Ávinningur

N‡jung fyrir
fyrirtæki
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Björgvin Guðmundsson 
skrifar

Meira en helmingur allra lántak-
enda hjá Íbúðalánasjóði greiðir
hærri ársvexti en fimm prósent.
Langflestir lántakendur sjóðsins,
eða um 40 prósent, greiða 5,10
prósent vexti af íbúðalánum sín-
um. Sé miðað við fimm milljón
króna lán til fjörtíu ára hjá
Landsbankanum er hægt að
lækka greiðslubyrði um rúmar
fjögur þúsund krónur á mánuði
með því að endurfjármagna þessi
lán á 4,45 prósent vöxtum. KB
banki og Íslandsbanki bjóða enn
lægri vexti af íbúðalánum eða
4,15 prósent sem myndi lækka
greiðslubyrðina enn meir.

Upplýsingar um fjölda og kjör
lántakenda eru birtar í svari fé-
lagsmálaráðherra við fyrirspurn
Jóhönnu Sigurðardóttur, þing-
manns Samfylkingarinnar, á Al-
þingi. Í svarinu kemur jafnframt

fram að með samanburði á fjölda
þinglýstra kaupsamninga og
fjölda nýrra lána Íbúðalánasjóðs
á fyrstu níu mánuðum þessa árs
megi áætla að markaðshlutdeild
sjóðsins í nýjum íbúðalánaveit-
ingum sé um 44 prósent á höfuð-
borgarsvæðinu en yfir 90 pró-
sent á landsbyggðinni. Í fyrra
hafi þetta hlutfall verið 65 á höf-
uðborgarsvæðinu en yfir 95 pró-
sent á landsbyggðinni.

Samkvæmt töflu yfir upp-
greiðslur lána hjá Íbúðalánasjóði
má sjá að uppgreiðslur hafa held-
ur minnkað þegar liðið hefur á
árið 2005. Á landsbyggðinni hafa
verið greidd upp lán fyrir um
27,4 milljarða króna fyrstu níu
mánuði ársins. Á höfuðborgar-
svæðinu hafa lán að andvirði 76,3
milljarðar króna verið greidd
upp hjá Íbúðalánasjóði sömu
mánuði. Samtals hafa verið
greidd upp lán fyrir hundrað
milljarða króna það sem af er

þessu ári.
Íbúðalánasjóður gerir ráð fyr-

ir að heildavaxtatekjur á þessu
ári verði tæpir 32 milljarðar
króna. Í fyrra voru heildarvaxta-
tekjur sjóðsins rúmir 38 milljarð-
ar króna. Í áætlunum sjóðsins
segir að hreinar vaxtatekjur í ár
verði 1,9 milljarðar króna. Íbúða-
lánasjóður greiðir hvorki tekju-
né eignaskatt.

Yfir hundrað milljarðar
í uppgreiðslur íbúðalána
Meira en helmingur lántakenda hjá Íbúðalánasjóði greiðir
yfir fimm prósent vexti. Uppgreiðslur hafa minnkað.

Félag fasteignasala hefur óskað
eftir því við eftirlitisnefndar Fé-
lags fasteignasala að kannað
verði hvort að innheimtufyrir-
tækið Intrum justitia eða skyldir
aðilar séu að kaupa upp fast-
eignasölur í höfuðborginni.
Haukur Geir Garðarsson, vara-
formaður Félags fasteignasala,
segir að félagið hafi sent eftir-
litsnefndinni fyrirspurn 25.
ágúst síðastliðinn og hafi síðan
þá ítrekað erindið. „Við höfum
ekkert heyrt og við erum mjög
óanægð með hvað það tekur lang-
an tíma að fá svar. Það er sterkur
orðrómur um að Intrum, sem er
að stærstum hluta til í eigu bank-
anna, sé að koma inn á fasteigna-
markaðinn en það er skýrt í lög-
um að slíkt er þeim óheimilt,“
segir Haukur.

Í Markaðnum hefur verið
greint frá því að framkvæmda-
stjóri Intrum ásamt hæstaréttar-
lögmanni hjá félaginu ætli sér að
opna fasteignasölur undir nafn-
inu Domus en þeir hafa neitað
því að Intrum komi nokkuð þar
nærri og að fjárfestingarnar og
reksturinn séu á þeirra eigin
nafni.

Haukur Geir segir að Félag
fasteignasala vilji fá skýr svör
við því hvort að Intrum og þar
með bankarnir ætli sér að reka

fasteignasölur hér á landi með
óbeinum eða beinum hætti og að
félaginu sé fyrst og fremst um-
hugað um neytendavernd.

„Ég get ekki tjáð mig um ein-
stök erindi en þetta mál var
ábending og Félagi fasteignasala
ber samkvæmt lögum að senda
ábendingar. Við skoðum öll mál
og meira hef ég ekki um málið að
segja,“ segir Þorsteinn Einars-
son, formaður eftirlitsnefndar-
innar. - hb

Kanna þátt Intrum
á fasteignamarkaði

Mikið tap varð á rekstri
sænska lággjaldaflugfé-
lagsins FlyMe á þriðja
ársfjórðungi en félagið
tapaði um tvö hundruð
milljónum króna fyrir
skatta á tímabilinu. Frá
áramótum nemur tapið
um 650 milljónum króna.
FlyMe, sem er að stórum
hluta í eigu íslenskra að-
ila, sýndi einnig mikinn
taprekstur á síðasta ári
þótt heldur hafi dregið
úr honum.

Á sama tíma hefur veltan
stóraukist á milli ára eða nærri
þrefaldast á fyrstu níu mánuð-

um ársins. Franco
Fedeli, stjórnarformað-
ur FlyMe, reiknar með
að flugfélagið tapi álíka
upphæð á seinni hluta
ársins og því er ekki út-
lit fyrir viðsnúning á
fjórða ársfjórðungi. En
stjórnendur félagsins
gera ráð fyrir að á seinni
hluta næsta árs skili fé-
lagið hagnaði.

Boðað hefur verið til
hluthafafundar í FlyMe í
næsta mánuði þar sem

stærstu hluthafarnir munu
leggja til að hlutafé verði tífald-
að. - eþa

Tilvalinn fjárfestingarkostur fyrir flá sem vilja binda
fé í skamman tíma án mikillar áhættu. Enginn munur
er á kaup- og sölugengi og innstæ›an er alltaf laus
til útborgunar.

10,4%
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P E N I N G A M A R K A ‹ S S J Ó ‹ U R

Peningamarka›ssjó›ur er fjárfestingarsjó›ur skv. lögum nr. 30/2003, um ver›bréfasjó›i og
fjárfestingarsjó›i. Rekstrarfélag sjó›sins er Rekstrarfélag Kaupflings Banka hf. Fjárfestingarsjó›ur
telst vera áhættusamari fjárfesting en ver›bréfasjó›ur skv. lögunum. Meiri áhætta fjárfestingarsjó›s
er fólgin í r‡mri fjárfestingarheimildum sem geta m.a. leitt til minni áhættudreifingar en í ver›bréfasjó›i.
Nánari uppl‡singar um framangreint má nálgast í útbo›sl‡singu e›a útdrætti úr útbo›sl‡singu sjó›sins
í útibúum KB banka e›a á www.kbbanki.is.

* Nafnávöxtun á ársgrundvelli fyrir tímabili› 30/9/05-31/10/05

 – kraftur til flín!

*

GUÐMUNDUR BJARNASON, FOR-
STJÓRI ÍBÚÐALÁNASJÓÐS Íbúðalána-
sjóður segir að miðað við útistandandi lán
á íbúðalánamarkaði megi áætla að mark-
aðshlutdeild Íbúðalánasjóðs hafi verið 56
prósent á fyrsta ársfjórðungi 2005 og bank-
anna 31 prósent. Lífeyrissjóðir hafi um 13
prósent.
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HÚSNÆÐI INTRUM Forsvarsmenn Intrum
neita því að fasteignasölur séu reknar af fé-
laginu heldur reki framkvæmdastjórinn þær
í eigin nafni.

Stofnandi Karen Millen, Kevin
Stanford, sem er umsvifamikill í
íslensku viðskiptalífi, hefur selt
eitt prósent í Marks & Spencer.
Hagnaður af sölunni nemur um
1,2 milljörðum króna. 

Standford keypti hlutina í
Marks & Spencer á meðalverðinu
348 pens á hlut og seldi þá í síð-

asta mánuði þegar gengið fór
yfir 400 pens. Gengi verslana-
keðjunnar er komið yfir 440
pens.

„Já, hlutabréfin hafa hækkað
síðan ég seldi. En stundum lækka
þau líka. Ég er mjög sáttur með
minn hlut,“ segir Stanford í sam-
tali við Sunday Telegraph. - eþa

Gengi bréfa í Landsbanka Ís-
lands hækkaði í Kauphöll Ís-
lands í kjölfar frétta um að bank-
inn hafi fest kaup á írska verð-
bréfafyrirtækinu Merrion Capi-
tal. Bréf í bankanum náði á tíma
genginu 23,6 krónur á hlut en
þar með hafði bankinn hækkað
um 100,25 prósent frá áramótum
og þannig hefur bankinn tvöfald-
ast í verði. 

Sé litið til síðastliðinna tólf

mánuða og miðað við sama gengi
á hlut hefur bankinn hækkað um
104,53 prósent en ekkert annað
félag í Kauphöllinni getur státað
af álíka hækkunum. Bréf í
Bakkavör hafa hækkað næst-
mest allra félaga eða um 88,33
prósent frá áramótum og um
91,53 prósent á síðustu tólf mán-
uðum.

Úrvalsvísitalan hafði hækkað
um 42,91 prósent frá áramótum

um miðjan dag í gær og var
4.801 stig og hefur úrvalsvísital-
an aldrei mælst svo há áður. 

Fjármálafyrirtæki hafa
hækkað mest allra atvinnu-
greina í Kauphöllinni, að meðal-
tali um 50,4 prósent en iðnaðar-
og framleiðslufyrirtæki að með-
altali um 41,9 prósent það sem af
er ári. - hb

Silfur hafsins
veiðist vel

Síldveiðar hafa gengið vel það sem
af er vertíð og er búið að veiða um
helming úthlutaðs kvóta sem er um
110 þúsund tonn. Bæði veiðar og
vinnsla gengu vel í fyrra. Þá var
aflaverðmætið um 2,4 milljarðar
króna samkvæmt Greiningu Ís-
landsbanka. Þrátt fyrir að verð á
frystum síldarafurðum hafi lækk-
að undanfarna tvo mánuði, gengi
krónunnar hafi styrkst um fimmt-
án prósent á einu ári og hátt olíu-
verð er það enn hátt. Íslandsbanki
reiknar með að aflaverðmætið í ár
verði svipað að því gefnu að allur
kvótinn verði veiddur. - eþa

Kepler-kaup-
in frágengin

Kaup Landsbankans á 82 prósenta
hlut í evrópska verðbréfafyrirtæk-
inu Kepler Equities eru að fullu
frágengin eftir að eftirlitsaðilar í
Frakklandi, Sviss og á Íslandi gáfu
samþykki sitt. Kepler er þar með
orðið hluti af samstæðu Lands-
bankans.

Bjarni Þ. Bjarnason, Halldór J.
Kristjánsson og Sigurjón Þ. Árna-
son hafa tekið sæti í stjórn Keplers
og verður sá síðastnefndi formað-
ur stjórnar. Aðrir eigendur
Keplers eru starfsmenn en Lands-
bankinn mun eignast allt hlutaféð á
næstu fimm árum. - eþa

Stanford hagnast um
einn milljarð á M&S 

FlyMe brennir peningum
Velta fyrirtækisins hefur þrefaldast milli ára

PÁLMI HARALDS-
SON Þrátt fyrir að
velta FlyMe hafi þre-
faldast milli ára er
mikið tap á rekstrin-
um.

BJÖRGÓLFUR GUÐMUNDSSON Banka-
ráðsformaður Landsbankans getur vel við
unað því bankinn hefur tvöfaldast að virði
frá áramótum.

Landsbankinn tvö-
faldast frá áramótum

Úrvalsvísitalan hækkar í 4.800 stig.



Aðgangur að stærsta fjármálamarkaði heims
Nú getur þú stundað verðbréfaviðskipti í Netbanka Íslandsbanka með 
skráð hlutabréf á Bandaríkjamarkaði. Með þessu opnast aðgangur að stærsta 
fjármálamarkaði heims með yfir 8.000 fyrirtækjum sem samsvara 55–60% 
af heimsmarkaði hlutabréfa! 

Eitt viðmót – hvort sem verslað er með sjóði ISB eða innlend og erlend hlutabréf
Viðmótið er hluti af Netbankanum sjálfum og því færðu einstæða heildaryfirsýn yfir eignir þínar 
heima og erlendis á einum stað sem auðveldar þér að taka réttar ákvarðanir á réttum tíma.

Exxon Mobil • Marel • General Electric •  Microsoft • BP • Citigroup • Actavis Group • Royal Dutch • Johnson 
& Johnson • Pfizer • Össur • Wal-Mart • HSBC • Straumur-Burðarás • Bank of America • SÍF • Toyota • 
Íslandsbanki • Intel • GlaxoSmithKline • Nýherji • Procter & Gamble • Kögun • Chevron • IBM • Royal Dutch 
Pet. • Novartis • JP Morgan • FL GROUP  • Nestle • Cisco • Og fjarskipti  • Coca Cola • Amgen • Bakkavör 
Group • Wells Fargo • Flaga Group • Pepsi • Genentech Inc. • Verizon • Hampiðjan • Google Inc. •  Time 
Warner Inc. • Telefonica • Home Depot • Icelandic Group • Hewlett-Packard • Dell • Vinnslustöðin

Þú færð nánari upplýsingar um verðbréfaviðskipti í 
Netbankanum hjá Eignastýringu Íslandsbanka, 
í Þjónustuveri í síma 440 4000 eða á isb.is.
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Ekki núna elskan, er að kaupa
í Marel og Microsoft

Helstu kostir:
• Einfalt að byrja 
• Eitt viðmót fyrir kaup í erlendum 
 og innlendum verðbréfum 
• þú sérð um þín verðbréfaviðskipti sjálf(ur)
• Heildaryfirlit yfir alla verðbréfaeign
• Möguleiki á láni til verðbréfakaupa
• Lægri þóknanir fyrir viðskipti í Netbanka
• Auðvelt að kaupa og selja gjaldeyri
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– íslensk sókn um allan heim

www.aviongroup.is

Stær› er styrkur. Avion Group samanstendur 

af afkomusvi›um sem tengjast flug- og sjóflutn-

ingum, flutningsfljónustu og leiguflugi. fiannig eru 

yfir 60 flugvélar innan vébanda Avion Group. 

Me› stær›inni samn‡tum vi› sérflekkingu, 

stjórnun og rekstur – og höldum áfram a› dafna 

sem eitt framsæknasta fyrirtæki Evrópu. 

1 af 61
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Ítalska flugfélagið Alitalia hefur tilkynnt um nýtt
hlutabréfaútboð fyrir 1 milljarð evra. Mun ítalska
ríkisstjórnin kaupa um helming útgefinna hluta
eða fyrir 489 milljónir evra sem nemur rúmlega 35
milljörðum íslenskra króna. Rekstrarörðugleikar
hafa plagað flugfélagið og nam tap þess í fyrra 800
milljónum evra eða 58,5 milljörðum króna. Flugfé-
lagið reynir nú að rétta úr kútnum og er liður í
sparnaðaráætlun félagsins meðal annars að leggja
niður 3700 störf. 

Samkeppnisaðilar flugfélagsins segja að kaup
ítölsku ríkisstjórnarinnar brjóti lög um ríkisað-
stoð. Samkvæmt reglum Evrópusambandsins
mega flugfélög einungis einu sinni þiggja ríkisað-
stoð undir kjörorðunum „eitt skipti í síðasta
skipti“. Alitalia fékk fjárhagsaðstoð frá ítölsku
ríkisstjórninni árið 1997 en Evrópuráðið hefur
engu að síður samþykkt þátt ítalska ríkisins í út-
boðinu. - hhs
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Alitalia fær innspýtingu
Ítalska ríkisstjórnin kaupir hluti fyrir 35 milljarða íslenskra króna.

Fyrirtæki Land Gengi Gjald- (Gengi Breyting
miðill gjaldmiðils)

BTC Búlgaría 10,45 Lev 37,22 1,65%
Carnegie Svíþjóð 106,50 SEK 7,63 7,47%
Cherryföretag Svíþjóð 25,60 SEK 7,63 -1,42%
deCode Bandaríkin 9,40 USD 62,13 10,96%
EasyJet Bretland 3,11 Pund 108,42 6,17%
Finnair Finnland 10,63 EUR 72,95 -0,35%
French Connection Bretland 2,43 Pund 108,42 2,31%
Intrum Justitia Svíþjóð 68,25 SEK 7,63 2,81%
Keops Danmörk 19,30 DKR 9,78 5,26%
Low & Bonar Bretland 1,10 Pund 108,42 1,73%
NWF Bretland 6,20 Pund 108,42 0,39%
Sampo Finnland 13,65 EUR 72,95 4,22%
Saunalahti Finnland 2,60 EUR 72,95 9,48%
Scribona Svíþjóð 16,20 SEK 7,63 7,05%
Skandia Svíþjóð 42,70 SEK 7,63 5,90%
Miðað við gengi bréfa og gjaldmiðla á mánudag

Ú T R Á S A R V Í S I T A L A 1 1 4 , 6 3 4 , 6 0 %

ALITALIA REYNIR AÐ SNÚA VIÐ BLAÐINU Ítalska flugfélagið
hefur tilkynnt um nýtt hlutabréfaútboð fyrir 1 milljarð evra. 

Deilur standa nú yfir um hver skuli greiða laun knattspyrnumanna
meðan á leikjum heimsmeistarakeppninnar í fótbolta stendur. Sem
kunnugt er verður hún haldin í Þýskalandi 2006. Þetta
kemur fram í skýrslu ráðgjafafyrirtækisins Deloitte
& Touche LLP sem sagt er frá á vefsíðu Bloomberg.
Ljóst er að miklar fjárhæðir eru í spilinu. Einungis af
sjónvarpsútsendingum mun keppnin geta af
sér 1,7 milljarða dollara. 65 prósent þeirrar
upphæðar koma frá evrópskum útsendingar-
aðilum.

Mörg stærstu knattspyrnulið Evrópu þrýsta
nú á alþjóðaknattspyrnusambandið FIFA og
landssambönd um bætur fyrir leikmannamissinn.
Benda þau jafnframt á að leikmennirnir snúi oftar
en ekki aftur þreyttir og jafnvel slasaðir. Þykir
þeim óeðliegt að þurfa að standa undir þeim
kostnaði sem af þessu hlýst. 

FIFA hefur reynt að friða klúbbana með því
að samræma dagatal sitt svo að þeir fái frí
þær helgar sem landsliðin eiga leiki. - hhs

Stærsta smásölukeðja heims,
Wal-Mart, hefur tilkynnt um
minnsta vöxt hagnaðar á þriðja
ársfjórðungi í meira en fjögur
ár. Fellibylirnir Katrín, Rita og
Wilma áttu sinn þátt í því en
loka varð tíu verslunum af
þeirra völdum. Kostnaður af
því var 40 milljónir dollara eða
um 2 og hálfur milljarður ís-
lenskra króna. Hækkandi olíu-
verð hafði einnig áhrif á neyslu-
venjur almennings. Sérfræð-
ingar hafa einnig bent á að Wal-

Mart þurfi að fríska upp á vöru-
úrval sitt til að standast aukna
samkeppni.

Hagnaður á þriðja ársfjórð-
ungi jókst um 3,8 prósent og var
2,37 milljarðar bandaríkjadala.
Á sama tíma árið 2004 var hagn-
aðurinn 2,3 milljarðar. Hagnað-
araukning Wal-Mart hefur að
meðaltali verið 16 prósent á
ársgrundvelli síðustu þrjú ár.
Hlutabréf í fyrirtækinu hafa
fallið um 7,2 prósent það sem af
er árinu. - hhs

Wal-Mart í lægð
Minnsti vöxtur hagnaðar á þriðja ársfjórðungi í

fjögur ár.

LÍTILL VÖXTUR WAL-MART Hækkandi
olíuverð og fellibyljir hafa haft slæm áhrif á
rekstur Wal-Mart á þriðja ársfjórðungi.

Ósætti um greiðslur
leikmanna á HM
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Japanski tölvuleikjahönnuðurinn Shigeru Mi-
yamoto fæddist þann 16. nóvember árið 1952.
Hann er goðsögn í lifandi lífi meðal tölvuleikjaað-
dáenda og oft kallaður faðir nútímatölvuleikja.
Meðal sköpunarverka hans eru Donkey Kong,
Mario, Legend of Zelda og Pikmin fyrir Nintendo.
Gagnvirkni er einkenni verka hans og spilararnir
þurfa að sýna kænsku til að uppgötva eitt og annað
sem falið er í borðunum. Auk þess er söguþráður í
leikjunum sem var nánast óþekkt áður en Mario
varð til. 

Árið 1980, þegar Nintendo var spila- og leik-
fangafyrirtæki, kom Miyamoto sér í mjúkinn hjá
Hiroshi Yamauchi, forstjóra fyrirtækisins í Japan.
Yamauchi var góðvinur föður Miyamoto og réði
hann sem listrænan ráðgjafa árið 1980. Hann fékk
það verkefni að hanna tölvuleiki fyrir spilaleikja-
sali í Bandaríkjunum sem voru gríðarvinsælir á
þeim tíma. Niðurstaðan varð Donkey Kong sem
naut strax mikilla vinsælda eins og flest börn og
unglingar þessa tíma þekkja. Aðalkarakter leiks-

ins, Jump Man, sem síðar meir hlaut nafnið Mario,
sló rækilega í gegn. Frá því að hann fyrst sást í
Donkey Kong hefur hann birst í meira en hundrað
leikjum fyrir mismunandi gerðir leikjatölva. Mi-
yamoto varð fljótlega ein skærasta stjarna Nin-
tendo og skapaði marga leiki sem enn eru í háveg-
um hafðir. 

Miyamoto er nú framkvæmdastjóri greiningar-
og þróunardeildar Nintendo. Þrátt fyrir að vera
stjarna meðal tölvuleikjahönnuða og maðurinn á
bak við fleiri milljóna dollara uppbyggingu fyrir-
tækisins er hann afar auðmjúkur maður. Hann er
sagður krefjast þess að fá hógværar launagreiðsl-
ur og kemur oftar en ekki hjólandi í vinnuna. Mi-
yamoto var meðal þeirra fyrstu til að fá stjörnu í
malbikið á „Walk of Game“ í San Franciskó sem er
hliðstætt „Walk of Fame“ í Hollywood þar sem all-
ir frægustu leikarar heims fá stjörnu. - hhs

S Ö G U H O R N I Ð

Faðir nútíma-
tölvuleikja
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JAPANSKI TÖLVULEIKJA-
HÖNNUÐURINN SHIGERU
MIYAMOTO Meðal sköpunar-
verka hans eru tölvuleikirnir
Donkey Kong, Mario, Legend of
Zelda og Pikmin fyrir Nintendo. 

Lögmannsstofan Buys er nú að þróa þrjú vélmenni,
þau Stacy, Dave og Nathan, til að kanna hvort gervi-
greind geti reynst eins vel og raunverulegir lög-
menn við lögfræðistörf. Þessi vélmenni munu bjóða
fram lögfræðiráðgjöf á netinu fyrir viðskiptavini
stofunnar frá og með næsta ári. Forsvarsmenn fyr-
irtækisins segja marga kosti við að hafa lögmann af
þessu tagi frekar en hinn hefðbundna. „Vélmenni
sofa aldrei, þau hafa nánast óþrjótandi minni og
verða klárari dag frá degi.“ Í upphafi verða vél-
mennin notuð til að svara einföldum spurningum
frá almenningi og setja fram gögn á tölvutæku
formi. Gervigreindartækni gerir þeim kleift að
taka ákvarðanir og komast að lagalegri niðurstöðu
upp á eigin spýtur. - hhs

Þróa lögmenn með gervigreind

LÖGMENNIRNIR STACY, DAVE OG NATHAN. Á næsta ári
verður hægt að fá lögfræðiaðstoð byggða á gervigreind þeirra á
internetinu.

Dalai Lama ávarpar
vísindaráðstefnu

Andlegur leiðtogi Tíbeta, Dalai
Lama, var aðalræðumaður ár-
legrar ráðstefnu taugasérfræð-
inga í Washington á dögunum.
Dalai Lama, sem er þekktur fyrir
áhuga sinn á vísindum, sagðist
trúa því að trúin sjái fyrir heil-
brigði hugarins og vísindin um
heilbrigði líkamans. Rík þörf
væri því fyrir bæði atriði í lífi
okkar. 

Boðun Dalai Lama til ráð-
stefnunnar var ekki með öllu
óumdeild, einkum þar sem sam-
band trúar og vísinda er umdeilt
mál í Bandaríkjunum. Um fimm
hundruð taugasérfræðingar af
kínverskum uppruna lögðu jafn-
framt fram formlega kvörtun til
skipuleggjenda ráðstefnunnar.
Ráðstefnan fór þó friðsamlega
fram og hélt Dalai Lama sjálfur
sig fjarri allri umræðu um trú-
mál og pólitík. - hhs

DALAI LAMA, ANDLEGUR LEIÐTOGI
TÍBETA Var aðalræðumaður á árlegri ráð-
stefnu bandarískra taugasérfræðinga.

Stærsta símafyrirtæki heims,
Vodafone Group Plc., skilaði
verra uppgjöri fyrir fyrstu
sex mánuði ársins en vænt-
ingar stóðu til um. Hagnað-
ur á tímabilinu var 2,78 millj-
arðar punda, rúmir 300 millj-
arðar ís-
lenskra króna
og 4,35 pens á
hlut, samanborið við 3,62 millj-
arða punda eða 393,4 milljarðar
íslenskra króna og 5,39 pens á
sama tíma árið 2004. Samkvæmt

yfirlýsingu frá félaginu hef-
ur hægt nú á vexti sölu fé-
lagsins þriðja árið í röð.
Sala á tímabilinu jókst
um níu prósent og fór úr

18,3 milljörðum í 16,7
milljarða punda. Hlutabréf í

f é l a g i n u
féllu um 4,3
p r ó s e n t

strax við opnun markaðar í
London í gær. Var það mesta pró-
sentulækkun á einum degi síðan
24. maí. - hhs

Hægir á vexti Vodafone Group
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„Þegar Milestone hóf að skoða mögulega
fjárfestingu í Sjóvá var okkur auðvitað
ljóst að fyrirtækið var álitlegur fjárfest-
ingakostur og gott og spennandi fyrir-
tæki í stöðugum rekstri. Það hefði mikla
þekkingu á þessum markaði og hæft
starfsfólk,“ segir Karl Wernersson,
stjórnarformaður Sjóvár og einn aðaleig-
andi þess. 

Með aðkomu nýrra eigenda hafa tals-
verðar breytingar átt sér stað á skipulagi
Sjóvár og stjórnendateyminu. Í síðustu
viku var tilkynnt að Þór Sigfússon taki við
af Þorgils Óttari Mathiesen sem forstjóri
fyrirtæksins. Ráðning Þórs og Helga
Bjarnasonar, tryggingastærðfræðings í
starf aðstoðarforstjóra er að mati Karls
endapunkturinn á þeirri vinnu sem fram
hefur farið við að straumlínulaga rekstur-
inn og skerpa áherslur.

FJÁRFESTING TIL LANGS TÍMA
Karl bendir á að það hafi legið fyrir að Sjó-
vá væri kannski ekki nógu góður fjárfest-
ingarkostur fyrir Íslandsbanka vegna
reglna um að eign fjármálafyrirtækis í
öðru fjármálafyrirtæki skerði eigið fé
þess fyrrnefnda. Íslandsbanki var að vaxa
hratt og ein leið í því að sækja meira eigið
fé var að selja Sjóvá. Enda kom á daginn
að um 200 milljarðar losnuðu þegar hlut-
urinn var seldur. „Af þeim sökum vaknaði
sá áhugi hjá Milestone að ganga fram fyr-
ir skjöldu og gerast kjölfestuhluthafi og
leiðandi afl í Sjóvá,“ segir Karl. 

Karl leggur ríka áherslu á að Milestone
komi inn í félagið til þess að vera þar til
langs tíma. Sjóvá hefur um árabil verið
eitt af sterkustu fyrirtækjum landsins.
Ímynd fyrirtækisins er mjög sterk, inn-
viðirnir traustir og starfsfólk býr yfir
gríðarlegri reynslu og þekkingu. Að auki

hefur afkoman verið afar góð á síðustu
árum og félagið skilað góðri arðsemi.

Karl er spurður að því hvernig fjárfest-
ingin í Sjóvá falli að fyrri fjárfestingum
hans. Hann segir að fjárfestingar hans
hafi miðast við það að kaupa eins stóran
hlut og hægt var hverju sinni. Markmið
hans er alltaf að hafa áhrif. „Þetta tæki-
færi sem við fengum til að kaupa stóran
hlut í Sjóvá gaf okkur möguleika að koma
að einu stærsta og öflugasta fyrirtæki
landsins með þeim hætti að geta haft áhrif
á reksturinn til lengri tíma.“

Margir töldu að Karl hefði greitt full-
hátt verð Sjóvá á sínum tíma eða 17,5
milljarða króna fyrir tvo þriðju hluta
hlutafjár en hann lítur ekki svo á: „Þetta
er stærsta tryggingafélag landsins sem
var metið á 26 milljarða. Til samanburðar
var markaðsvirði TM um 22 milljarðar. Af
okkar hálfu var þetta talið gott kaupverð.
Mikil tækifæri felast í félaginu og það hef-
ur staðið undir okkar væntingum varðandi
rekstur og hagnað það sem af er ári.“

NÝ FORYSTA
Þór Sigfússon, nýr forstjóri hjá Sjóvá, seg-
ir að tilfinningin að skipta um starfsvett-
vang sé mjög góð. „Ég hef hitt flesta
starfsmenn og líst vel á aðstæður. Við
Helgi finnum hlýja strauma og teljum að
það séu miklir möguleikar hér. Helgi kem-
ur inn með reynslu úr tryggingargeiran-
um og mun einbeita sér að þeirri starf-
semi. Það er mitt hlutverk að leiða hópinn.
Við teljum að hópurinn í kringum okkar
búi yfir fjölbreyttri reynslu og fjölbreytni
í aldri.“

Stærsta breytingin á skipuriti félagsins
felst í því að það er betur aðgreint annars
vegar á milli vátryggingastarfseminnar
og hins vegar fjárfestingastarfseminnar.

Innan fjárfestingasviðsins eru tvær sjálf-
stæðar einingar og tvær sjálfstæðar
tekjueiningar eru innan vátryggingasviðs-
ins auk stoðeininga sem styðja við þann
flókna rekstur sem felst í tryggingastarf-
semi.

Karl segir að tækifæri liggi í trygg-
ingastarfseminni. „Það er áskorun að gera
betur í tryggingaþættinum. Það dylst eng-
um sem skoðar afkomu íslenskra trygg-
ingafélaga undanfarin ár að afkoman af
vátryggingarekstri er neikvæð. Hún er
ekki ásættanleg,“ segir hann. 

Ýmsir möguleikar eru fyrir hendi að
taka til í þeim ranni. Allir kostnaðar- og
tekjuliðir hafa verið teknir til endurskoð-
unar í samvinnu við starfsfólk. „Vinnan er
hafin og væntum við þess að sjá árangur
erfiðsins á næstu tólf til átján mánuðum.“ 

ÁHERSLA Á VERND
Tryggingamarkaður í eðli sínu er nokkuð
þroskaður markaður þar sem mikil sam-
keppni ríkir. Bæði Karl og Þór nefna að
áherslan á aukna vernd er sterkari hjá
neytendum í dag heldur en hún var. Tæki-
færin felast í því að bjóða upp á nýjar og
fjölbreyttari tegundir trygginga þannig að
hagsmunir hvers einstaklings og hverrar
fjölskyldu séu uppfylltir betur en gert er í
dag.

„Við sjáum að allir þeir fjöldamörgu Ís-
lendingar sem halda til starfa í útlöndum
uppgötva að það sem þeir litu á sem sjálf-
sagðan hlut, eins og öryggi og þau lífsgæði
sem fólust í því hér heima, er ekki það
sama í öðrum löndum. Ég lít svo á að Sjó-
vá, sem leiðandi fyrirtæki, hafi mjög stóru
hlutverki að gegna í þessum efnum hér
heima og það getur verið í tengslum við
margháttað forvarnarstarf og við getum
séð fyrir okkur í framtíðinni að félagið

hafi meiri afskipti af fjárfestingum á þeim
sviðum,“ segir Þór.

Hann nefnir sem dæmi aðkomu Sjóvár
að fjárfestingum í umferðarmannvirkjum
í framtíðinni. „Um allan heim eru umferð-
armannvirki að verða einkarekin. Hvers
vegna skyldi ekki eitt öflugasta fyrirtæki
landsins sem hefur hagsmuni af betri um-
ferðarmenningu og -mannvirkjum ekki
koma með beinni hætti að slíkum þáttum í
framtíðinni?“

METNAÐUR HEIMA FYRIR
Karl er spurður um sókn Sjóvár á erlend-
ar slóðir: „Við munum einbeita okkur á
næstu mánuðum að því að ná fullkomnum
tökum á rekstri vátryggingafélagsins áður
en ráðist verður í mikla útrás á vátrygg-
ingasviði. Það er nægur metnaður fyrir
því að vinna á innanlandsmarkaði.“

Þór bendir á að félagið hafi hafið útrás
á ákveðnu leyti, það er að fylgja sínum fé-
lögum eftir í útrás. „Við teljum mikilvægt
í þessu að við getum aðstoðað þau hvar
sem þau eru og boðið heildstæða þjónustu
fyrir þau. Þetta er verkefni okkar í útrás
og einmitt þess vegna leggjum við áherslu
á náið samstarf við alþjóðlega aðila sem
hafa yfirburðaþekkingu á þessu sviði.“ 

Sjóvá hefur nýverið gert samning við
Royal & SunAlliance sem tryggir að Sjóvá
getur boðið upp á þjónustu í 130 löndum.
„Þetta þýðir að þau fyrirtæki sem við
þjónum geta tryggt starfsstöðvar sínar í
öllum þessum löndum.“

Einnig sjá menn mikla möguleika felast
í dótturfélögum Sjóvár á borð við Securit-
as og fasteignafélaginu Klasa sem Þorgils
Óttar mun stýra og vera einn stærsti eig-
andi að. „Það félag hefur á einu ári vaxið
úr engu í að það verða með eignir upp á 5,5
milljarða,“ nefnir Karl að lokum. 

Sjóvá undir nýrri forystu
Hið rótgróna tryggingafélag Sjóvá-Almennar hefur farið í gegnum talsverðar breytingar á árinu í
kjölfar eigendaskipta. Karl Wernersson, stjórnarformaður Sjóvár, segist hafa mikinn metnað fyrir því
að efla félagið sem hann lítur á sem langtímafjárfestingu. Eggert Þór Aðalsteinsson hitti þá Karl og
Þór Sigfússon, nýskipaðan forstjóra, að máli og spjallaði við þá um fyrirtækið.

ÞÓR SIGFÚSSON, NÝR FORSTJÓRI
SJÓVÁR, OG KARL WERNERSSON,
STJÓRNARFORMAÐUR „Þetta tækifæri
sem við fengum til að kaupa stóran hlut í
Sjóvá gaf okkur möguleika að koma að
einu stærsta og öflugasta fyrirtæki landsins
með þeim hætti að geta haft áhrif á rekst-
urinn til lengri tíma,“ segir Karl.
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Mikil gróska er í sauðfjárrækt á Íslandi um
þessar mundir. Bú eru að stækka og margir
bændur eru að hugsa leiðir til að hagræða í
rekstri sínum. Jafnvægi á kjötmarkaði hefur
leitt til þess að salan á lambakjöti hefur auk-
ist eftir samdrátt undanfarin tvö ár. Vöruþró-

un hefur einnig aukið eftir-
spurn eftir tilbúnum kjöt-
réttum. Bændur fá fyrir
vikið hærra verð fyrir af-
urðir sem þeir leggja inn í
sláturhús. Einnig hefur
hagræðing og fækkun slát-
urhúsa leitt til þess að hægt
er að greiða bændum
hærra verð. Þetta er mat
viðmælenda Markaðarins
sem þekkja vel til í sauð-
fjárrækt.

Jóhannes Sigfússon, for-
maður Landssambands
sauðfjárbænda, segir mik-
inn hug í sauðfjárbændum
um þessar mundir. Margir
séu að endurskipuleggja
reksturinn til að fækka
handtökum við búskapinn.

Fjárfestingar hafi legið niðri undanfarin ár
vegna lélegrar afkomu. Hann sjái merki þess
að þetta sé að breytast nú. Menn séu farnir að
fjárfesta aftur í greininni, sem sé mjög já-
kvætt. Það sé forsenda framfara og betri af-
komu.

Sindri Sigurgeirsson, bóndi í Bakkakoti í
Borgarfirði, segir bændur loksins vera að fá
tekjuauka eftir mögur ár þegar tekjur dróg-

ust saman. Eftir fækkun sláturhúsa séu þau
betur í stakk búin að borga hærra verð fyrir
lambakjötið. Aukin eftirspurn eftir lamba-
kjöti hafi líka leitt til verðhækkunar upp á ell-
efu prósent. Lækkun útflutningsskyldu hafi
líka leitt til kjarabóta fyrir bændur. Kjarabót-
in nemi þá um tuttugu prósent, en bændur fá
mun lægra verð fyrir útflutt kjöt en það sem
selt er á Íslandi.

HAGRÆÐING SKILAR SÉR TIL BÆNDA
Steinbjörn Tryggvason, sláturhússtjóri á
Hvammstanga, tekur undir með Sindra, að
hagræðing hjá sláturhúsum sé að skila bænd-
um meiri tekjum fyrir afurðir sínar. Fækkun
sláturhúsa þýði að meira magn fer í gegnum
húsin og rekstur þeirra batni. Húsin keppi
um kjöt frá bændum. Samt sé ekki mikill
verðmunur í boði fyrir kjötið yfir það heila.
Einhver mismunur sé eftir gæðaflokkum. Sjö
sláturhús á landinu geti nú slátrað sauðfé.

Steinbjörn segir að söluaukningin hafi ver-
ið mikil undanfarið og ennþá sé feikna sala.
Kjötfjöllin séu liðin tíð og kjötið hafi klárast
undanfarin þrjú ár. Búið sé að slátra mestu í
ár og honum líst vel á framhaldið. Búast megi
við að verðið til bænda hækki áfram. Þetta
hljóti að leiða til viðsnúnings í rekstri sauð-
fjárbúa.

Sláturhússtjórinn segir að sláturhúsið skili
hagnaði af rekstri sínum. Kröfur um aðbúnað
séu alltaf að aukast sem hafi þýtt miklar fjár-
festingar. Slátrun sauðfjár sé árstíðabundin
og því nýtist þessi fjárfesting ekki nema hluta
úr ári. En þetta hafi sloppið og í því sambandi
hafi fækkun sláturhúsa skipt miklu máli.

TÍMABÆR HÆKKUN AFURÐA
Erna Bjarnadóttir, sviðsstjóri hjá Bændasam-
tökum Íslands, segir að sláturleyfishafar hafi
hækkað verð um tíu til tólf prósent. Það, og
lækkun útflutningsskyldu, hafi þýtt tuttugu
prósent hærra verð fyrir afurðirnar. Þá hafi
verið greitt hæsta verð fyrir meira magn af
innlögðu kjöti en áður. Þetta sé tímabær
hækkun því kostnaður hafi hækkað meira en
tekjur undanfarin tvö ár. Hægt sé að líta á að
verðlækkanir frá árinu 2003 séu að ganga til
baka.

Erna segir að árin 2003 og 2004 hafi verið
mögur fyrir sauðfjárbændur. Miðað við veltu
á árinu 2004 hafi hver kind verið að skila um
10.700 krónum í tekjur. Þá eigi eftir að borga
allan kostnað og borga laun. Hagnaður búa
fari mikið eftir því hvað mikið er afskrifað. 

Hún segir tækniþróun hafa átt sér stað
innan greinarinnar og hagkvæmni stærri búa
að skila sér. Árin 1997-1998 hafi verið um 40
bú með fleiri en 501 ærgildi. Fjöldi þessara
búa sé núna orðinn 61. Meðalbúið sé klárlega
að stækka. Þessi þróun sé samt ekki eins hröð
og í mjólkurframleiðslu, þar sem mikil tækni-
þróun hafi orðið um leið og búin stækkuðu.

ÁLAGSTÍMAR GERA STÆKKUN ERFIÐA
Jóhannes Sveinbjörnsson, bóndi á Heiðarbæ
á Suðurlandi, er einn þeirra framsæknu
bænda sem hafa verið að hagræða í rekstri
sínum með það að markmiði að auka tekjur
búsins án þess að vinna og kostnaður aukist
mikið um leið. Hann hefur innleitt véltækni
við fóðrun. Heyrúllur eru hífðar með hlaupa-
ketti og settar í gjafagrindur. Þar er plastið
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Sauðfjárbændur eru ekki öfundsverðir af tekjum sem þeir fá fyrir framleiðslu á lambalærum sem eru
á borðum margra landsmanna um helgar. Þó hefur verð á afurðum þeirra hækkað á þessu ári.
Einnig hefur hagræðing átt sér stað í greininni og margir leita leiða til að fækka handtökum við bú-
störf. Björgvin Guðmundsson metur stöðuna í sauðfjárrækt.

Kindin skilar um sjö þúsund krónum
Hagnaður sauðfjárbúa í fyrra var að meðaltali 800 þúsund krónur.

Sauðfjárrækt í sókn

F R A M L E G Ð  Á  H V E R J A  K I N D
F J Á R H Æ Ð I R  Í  T Ö F L U N N I  E R U  Í  K R Ó N U M .

TEKJUR
Bústærð 201-300 401-500

Dilkakjöt 3.983 3.272
Umsýslukjöt 907 1.324
Greiðslur frá ríki 5.668 4.777
Ull 573 501
Gærur/slátur 157 167
Heimanot 170 179
Annað 77 125
Afurðir af kind 11.534 10.341

KOSTNAÐUR
Heimaaflað fóður 2.033 2.061
Kjarnfóður 155 134
Annað 116 95
Fóðurkostnaður 2.304 2.291

Dráttarvélar 93 90
Verkfæri 92 75
Aðrar rekstrarvörur 68 103
Rekstrarkostnaður 254 269

Lyf og dýralæknar 128 128
Sláturkostnaður 70 81
Sjóðagjöld 249 178
Flutningur á afurðum 164 170
Önnur þjónusta 123 72
Þjónustugjöld 733 629

Breytilegur kostnaður samtals 3.291 3.188

Framlegð á kind 8.230 7.163

Framlegð eru tekjur að frádregnum breytilegum kostnaði. Tölur eru fengnar í
skýrslu Hagþjónustu landbúnaðarins og eiga við fyrir árið 2004.

Samkvæmt nýútkomnum búreikn-
ingum, sem hagþjónusta landbúnað-
arins vinnur, var hagnaður sér-
hæfðra sauðfjárbúa 806 þúsund
krónur í fyrra. Á þá eftir að greiða
eigendum laun. Hlutfall hagnaðar af
heildartekjum var 18,9 prósent sam-
anborið við 20,9 prósent í heildarúr-
taki búa árið 2003 og 23,7 prósent
árið 2002. Tekjur bænda hafa hækk-
að með hækkandi afurðaverði á
þessu ári og lækkandi útflutnings-
skyldu. Aukin sala á kindakjöti og
hagræðing við slátrun er að skila sér
til baka til bænda. 

Þegar afkoma sömu sauðfjárbúa í
búreikningum er borin saman árin
2003 og 2004 kemur í ljós að hagnað-
ur fyrir laun eigenda hækkar lítil-
lega eða um 3,8 prósent. Skýringin
liggur aðallega í hærri búgreinatekj-
um en þær ná að vega upp á móti
kostnaðarhækkunum búanna. Af-
koma sauðfjárbúa í heildarúrtaki er
svipuð og verið hefur undanfarin ár.

Sindri Sigurgeirsson, bóndi í
Bakkakoti í Borgarfirði, segir að árið
2004 hafi verið erfitt ár fyrir sauð-
fjárbændur. Í ár séu bændur fyrst að
fá greitt fyrir hagræðingu innan
greinarinnar. Lambakjöt hafi verið
vinsælt upp á síðkastið sem hefur
skilað bændum ellefu prósenta verð-
hækkun á afurðum. Bændur þurfi
ekki heldur að flytja eins mikið út

samkvæmt útflutningsskyldu, en
þeir fá mun lægra verð fyrir það kjöt
en það sem er innlagt í sláturhúsin.

Sindri segir þó að margir kostnað-
arliðir hafi hækkað eins og rúlluplast
og olía, sem séu stórir liðir í rekstri
sauðfjárbúa. Til dæmist hafi plast-
rúlla kostað 4.800 krónur árið 2003
en 7.200 krónur í sumar. 

Búgreinatekjur sauðfjárbúa
hækkuðu um 6,5 prósent í fyrra og
framlegð jókst um 3,3 prósent. Hálf-
fastur kostnaður jókst um 1,3 pró-

sent og afskriftir um 7,8 prósent
milli ára. Fjárfestingar búanna juk-
ust lítið í krónum talið á milli ára eða
um 150 þúsund krónur og munar þar
helst um fjárfestingar í vélum og
tækjum.

Heildarskuldir sauðfjárbúa í hlut-
falli við heildartekjur voru um 119
prósent árið 2004 en voru 113
prósent árið 2003. Samkvæmt þessu
hækka skuldir því hraðar en tekjur á
milli ára.

RÍKISSTYRKT SAUÐFÉ Ríkið styrkir sauðfjárbændur, sem eiga rétt á beingreiðslum, um 4.600 krón-
ur fyrir hvert ærgildi. Þó er enginn framleiðslukvóti í gildi og geta bændur framleitt það magn sem
þeir vilja. 



Þar sem þú finnur meistara

og fagmenn til verksins

Þar sem þú finnur meistara

og fagmenn til verksins

Íslenskur hátækniiðnaður:
Að vera eða fara
- þarna er efinn!
Morgunverðarfundur um stöðu hátækniiðnaðar á Íslandi

föstudaginn 18. nóvember á Hótel Nordica.

Sjá nánar á www.si.is

Nútímalegir og kvenlegir
Aurum-skartgripir
Bls. 2

Ósköp venjulegar skyrtur
Verslun Indriða
Bls. 4

Með uppsprettu um hálsinn
Dýrfinna Torfadóttir
Bls. 4

Með viðinn í höndunum
Tréleikföng
Bls. 8

Súkkulaðimeistari í Mosfellsbænum
Hafliði Ragnarsson
Bls. 10

Smíðar í höndunum
Guðbrandur J. Jezorki
Bls. 12

EFNISYFIRLIT

[ SÉRBLAÐ UM ÍSLENSKAN IÐNAÐ – MIÐVIKUDAGUR 16. NÓVEMBER 2005 ]

Íslenskur iðnaður

Íslensk hönnun
       og framleiðsla
   er góð gjöf



Úlfar er lærður rafvirki og útvarps-
virki af gamla skólanum eins og
hann segir sjálfur, og er með að-
stöðu fyrir trévinnslu í bílskúrnum
hjá sér. Þar vinnur hann með efni-
viðinn og skapar þessi listaverk, en
Úlfar mun eiga nokkur verk á
næstu sýningu á vegum verkefnis-
ins Handverk og hönnun, sem hald-
in verður fljótlega. Dæmi um hluti
sem Úlfar býr til eru t.d. skálar, vas-
ar, lampar, staup og fleira. 

Úlfar vinnur með ís-

lenskan efnivið og hefur þess vegna
tekið upp á að líma hluti saman til
þess að geta búið til stærri verk.
Verk hans eru öll búin til úr íslensk-
um viði. Úlfar kaupir mest frá Hall-
ormsstað og er það þá birki og
lerki sem hann vinnur mest með.
Hann hefur einnig unnið úr gull-
regni, sem Úlfar segir að sé einn
glæsilegasti viður sem hægt sé að

fá á Íslandi og
tekur fram

að mjög gott sé að vinna með gull-
regn.

Ferlið við vinnslu er langt. Fyrst
þarf að saga efnið í búta en nauð-
synlegt er að viðurinn sé alveg þurr
svo hægt sé að vinna úr honum.
Úlfar vinnur mikið með hringlaga
form, en í slíkri vinnu þá sagar
hann viðinn í hringi og rennir þá á
rennibekk. Límir svo hring ofan á
hring, áður en hann rennir aftur,
svo úr verða þessi einstöku verk. 
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hönnun }

Margrét Guðnadóttir hefur vakið
athygli fyrir frumlega og skemmti-
lega hönnun á spiladósum sem spila
íslensk lög eins og Krummavísur og
Vísur Vatnsenda-Rósu. Tágarnar
sem eru hennar aðalefniviður hafa
leitt hana inn á skemmtilegar braut-
ir og hefur hún meðal annars útbú-
ið lampa og nú síðast spiladósir.
„Ég hef lagt mig alla fram við að
vinna spiladósirnar,“ segir Margrét
en hún hyggur á að útbúa þær í
fleiri útgáfum og bæta við nýjum
lögum. „Mér fannst algerlega þurfa
eitthvað þessu líkt hér á landi, og
eftir að ég byrjaði á þeim hafa þær
tekið allan minn tíma,“ segir Rósa.
Hönnun Margrétar er til sölu í
Kirsuberjatrénu, Safnaverslun Lista-
safn Íslands og í Jólahúsinu á
Skólavörðustíg.

Tónlistin dregur mann á tágar

FALLEGIR SVEPPALAMPAR.
GLÆSILEG STAUP ÚR GULL-
REGNI.

SKÁL UNNIN Í BÍLSKÚRN-
UM HJÁ ÚLFARI.

Skartgripir Guðbjargar Kr. Ingvars-
dóttur hafa vakið verðskuldaða at-
hygli allt frá því hún stofnaði versl-
unina Aurum í litlu bakhúsi við
Laugaveginn.
Árið 2003 flutti hún verslunina
niður í Bankastræti og kynnir nú
nýjar línur undir heitunum Svala
og Sæunn, í verslun sinni á næstu
dögum og á sérstakri hönnunar-
og tískusýningu á Hótel Borg á
sunnudaginn. „Í hönnun hluta
minna leitast ég við að flétta sam-
an leikandi létta hreyfingu, kven-
legan fínleika ásamt styrk og ein-
faldleika“ segir Guðbjörg sem situr
ekki auðum höndum og kynnir að
jafnaði þrjár nýjar línur á ári, og
allar bera þær kvenmannsnafn,
eins og Hekla, Blær, Líf og Dögg. Í
hverri línu eru hannaðir nokkrir
ólíkir munir sem hægt er að raða
saman eftir smekk hvers og eins.

Guðbjörg lærði gullsmíði og

skartgripahönnun í Danmörku „Ég
lærði skartgripahönnun á eftir gull-
smíðinni og legg ég mjög mikla
vinnu í hönnunina og gef henni
góðan tíma,“ segir Guðbjörg. Skart-
gripir hennar sem eru fínlegir og
minna jafnan á blóm eða gróður
eru mjög nútímalegir, og segir Guð-

björg að náttúruformin séu ríkjandi
í hönnun hennar. „Ég nota mikið
silfur, og vil ég kalla fram ákveðinn
léttleika, en gef gripunum dýpt með
því að hafa þá í þrívídd,“ segir
Guðbjörg. Hægt er að skoða skart-
gripi Guðbjargar á vefsíðunni
www.aurum.is.

Býr til falleg trélistaverk í bílskúrnum
Úlfar Sveinbjörnsson er trélistamaður í hjáverkum og býr til fallega muni úr íslenskum
efniviði.

Íslenskir ostar eru eitt af því sem
gott er og glæsilegt að færa góð-
um vinum að gjöf. Ekki spillir að
láta fljóta með úrvalsálegg á borð
við parmaskinku og
salamipylsur og góða
vínflösku. Þá er og
nauðsynlegt að vera
einnig með gott
brauð, annað hvort
heimabakað, úr bak-
aríi eða frystiborðum
verslana. Ostabúðin
við Bitruháls raðar
ostum, sultum, kjöt-
meti og fleiru í körfur
fyrir viðskiptavini
sína. Bæði er hægt að
fá tilbúnar körfur eða
velja sjálf/ur úr girni-
legu ostaborði versl-
unarinnar og nota
tækifærið í leiðinni til

að smakka á öllum ljúffengu ost-
unum. Körfurnar eru bæði stórar
sem smáar en eru gjöf sem hittir
alltaf í mark. 

Ljúffengur kostur
Ostakörfur til gjafa

Nútímalegir og kvenlegir
skartgripir í þrívídd
Guðbjörg Kr. Ingvarsdóttir gullsmiður og hönnuður kynnir nýja línu í skartgripum í
þessari viku, í verslun sinni Aurum í Bankastræti
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Innrömmun ekki flott lengur
LÁTTU LJÓSMYNDIRNAR ÞÍNAR NJÓTA SÍN Á STRIGA, PLEXI-
GLERI, FRAUÐPLASTI EÐA HVERJU SEM ER

Dikta er fyrirtæki sem sérhæfir sig
í myndvinnslu, skönnun og prent-
un. Hjá þeim er hægt að fá nánast
alla þjónustu í myndvinnslu, en
einnig er möguleiki á að fá mynd-
ir prentaðar á nánast hvað sem er.
Boðið er upp á prentun á fjölmörg
efni eins og plexigler, PVC-plast,
álplötur, frauðplast, MDF og fleira.
Hægt er að fá þetta í ýmsum
þykktum og litum og er veitt ráð-
gjöf við þessa þjónustu ef neyt-
andi hefur einhverjar hugmyndir.
Færst hefur í vöxt að fólk kjósi að
láta prenta myndir á fast efni frek-
ar en að fá þær innrammaðar á
vegg. En það er skemmtilegur
kostur ef fólk vill tilbreytingu frá

innrömmuðum myndum. Dikta
býður einnig upp á aðra óvenju-
lega kosti í prentun en hjá þeim er
m.a. prentvél sem getur prentað
beint á borðplötur, segl, tau og
striga og er þetta eini staðurinn á
landinu þar sem boðið er uppá
slíka þjónustu.

Gamlar eða snjáðar myndir eru
lítið vandamál ef viljinn er fyrir
hendi, en Dikta tekur að sér að
skanna slíkar myndir inn, lagfæra
þær og endurprenta á ljósmynda-
pappír. Stækkun er líka möguleiki
og er hægt að stækka gamlar
myndir af 35mm filmu upp í allt að
metra á breidd, en fer þó allt eftir
upplausn og gæðum myndar. 

Býr til ósköp
venjulegar skyrtur 
Indriði er klæðskeri með eigin búð á Skólavörðustígnum 
og vill hafa skyrturnar sínar sem venjulegastar.
Indriði Guðmundsson, opnaði fyrir
þó nokkru verslun á Skólavörðustíg
10. Þar hefur Indriði verið með
hreiður fyrir skyrturnar sínar, en
hann býr til skyrtur í öllum regn-
bogans litum.

Spurður að því hvað geri skyrt-
urnar hans öðruvísi en aðrar segir

hann, ,,Það er nákvæmlega ekki
neitt, ég bý til skyrtur sem eru ein-
faldar, þægilegar, góðar í sniðinu,
úr mjög góðum efnum og auðveld-
ar í straujun.“ En Indriði er klæð-
skeri úr Iðnskólanum í Reykjavík.
,,Í dag er mikið um það í fatasmíð
að klæðskerar eru að keppast við
það að hafa fötin sem mest öðru-
vísi, en ég bý hér til einfaldar skyrt-
ur sem ég vil bara hafa sem venju-
legastar,“ segir Indriði og tekur
fram að kúnnahópurinn saman-
standi ekki af neinum sérstökum
aldurshópi heldur mest af karl-
mönnum sem vilja góða vöru, ein-
faldleika í hönnun, þægindi og
góða þjónustu.

„Ég er mikið að vinna með end-
urunninn pappa sem ég bý til blóm
úr og set í hálsmen. Eins hef ég ver-
ið að vinna mikið úr fjörusteinum,
og set þá gull eða silfur utan um þá
og nota þá síðan í hálsmen,“ segir
Dýrfinna Torfadóttir, gullsmiður og
skartgripahönnuður.

Jafnframt er hún þessa dagana
ákaflega hrifin af palíettum og
perlum. „Þær nota ég með silfri og
gulli, og þræði síðan upp í hálsfest-
ar, og þá koma angar svona út um
allt, spretta upp eins og upp-
spretta,“ segir Dýrfinna, sem einnig
er sjóntækjafræðingur og sjón-
fræðingur, og vinnur við því sam-
hliða skartgripagerð.

Dýrfinna er vel kunn landanum,
enda hefur hún tekið þátt í fjöl-
mörgum sýningum, bæði einkasýn-
ingum og samsýningum, og hlotið
margvísleg verðlaun og viðurkenn-
ingar. Hún lærði fag sitt á Akureyri
og í Valdres í Noregi og lauk meist-
araprófi í gullsmíði árið 1983. Hún
er einn eftirtektarverðasti gullsmið-
ur og skartgripahönnuður landsins,
og hefur meðal annars unnið skart
úr íslenskri ull með ívafi hefðbund-
inna eðalmálma, sem og úr íslensk-
um steinum af ýmsu tagi. Stíll
hennar sem skartgripahönnuðar er
bæði sérstakur og persónulegur, og
einkennist af frumlegri og oft
óhefðbundinni efnismeðferð og
djarfri útfærslu.

Vörur Dýrfinnu eru fáanlegar
hjá Ófeigi á Skólavörðustíg, í versl-

uninni Mónu á Laugarvegi og jafn-
framt á Akranesi og á Ísafirði, en
hún býr á Akranesi, og vinnur þar
að skartgripagerð á eigin vinnu-

stofu, og rekur verslun á Ísafirði,
æskustöðvum sínum. Í þeirri versl-
un eru margs konar handunnir
skartgripir og gjafavara til sölu.

Dikta býður einnig 
uppá óvenjuega kosti í
prentun en hjá þeim er

prentvél sem getur prent-
að beint á borðplötur,

segl, tau og striga.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

„Ég bý til skyrtur sem eru einfaldar, þægilegar, góðar í sniðinu, úr mjög góðum efnum og
auðveldar í straujun,“ segir Indriði. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Með uppsprettu um hálsinn
Dýrfinna Torfadóttir, gullsmiður og skartgripahönnuður, finnur sér alls konar skemmti-
lega hluti til að vinna með. Í hennar höndum verða fjörusteinar, palíettur, perlur og
endurunninn pappír að gullfallegum skartgripum.

SKARTIÐ HENNAR Dýrfinnu Torfadóttur er bæði skemmtilegt og djarflegt, en útfærslur hennar og efniviður koma oft á óvart.

Dýrfinna Torfadóttir er ákaflega hugmyndarík, og vekja margir skartgripa hennar mikla at-
hygli.



Vatnsmelóna með Fetaosti
og hráskinku

½ vatnsmelóna, steinhreinsuð 
og skorin í teninga
1 bréf hráskinka, skorin í bita
½ agúrka skorin í teninga
2 dl Fetaostur
1 dl Óðalsostur í teningum
 
2–3 msk. ólífuolía
1 msk. balasam-edik
 
Svartur pipar
 
Melónu, hráskinku, osti og agúrku blandað 
saman í skál. Olíu og ediki hellt yfir. Svartur 
pipar malaður yfir að vild.

... og mundu eftir ostinum

Fetaðu nýjar slóðir
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Með viðinn í höndunum 
Tréleikföng George Hollanders eru skemmtileg og hvetja til leiks og sköpunar. Tilviljun
réði því að hann varð leikfangasmiður en hann virðist taka þeim örlögum fagnandi.

George Hollanders smíðar leikföng
fyrir börn og hefur hann unnið til
fjölda verðlauna fyrir handverk sitt.
Leikföngin eru öll úr tré og notar
hann mikið íslenskan við eins og
lerki og birki. „Ég hef lengst af smíð-
að lítil leikföng sem voru fyrst og
fremst ætluð í túristaverlsanir og
gallerí. Undanfarin ár hef ég þó mest
verið að smíða leikföng fyrir leik-
skólana, þetta eru þá stærri stykki og
mikið af svokölluðum hlutverkaleik-
föngum,“ segir George. Lengi vel
fengust leikföng hans í listagallerí-
um og ferðamannaverslunum en nú
eru þau einungis til sölu í Ramma-
gerðinni og hjá Víkurprjóni. „Eftir-
spurnin er nóg en ég hef lítið verið
að sinna því að smíða smáleikföng-
in,“ segir George. 

Spurður hvort hann hafi hugsað
sér að fara út í stærri framleiðslu á
leikföngum sínum, segist hann hafa
skoðað það en ákveðið að halda
áfram að smíða alla gripina sjálfur.

„Það gefur mér svo mikið að leggja
sjálfur hönd á leikföngin, ég hand-
fjatla hvern einasta hlut á einn eða
annan hátt, hvort sem ég er að mála

þá eða pússa,“ segir George. Hann
bætir því við jafnframt hlæjandi að
hann sjái sig ekki fyrir sér njóta þess
að segja öðru fólki til með hvernig

eigi að smíða gripina og fá ekkert að
gera sjálfur. 

Ekki er annað hægt en spyrja
hann hvað varð til þess að hann fór
að smíða leikföng og segir hann
það hafa verið vegna þess að hann
þurfti að hætta að vinna eftir að
hann og konan hans eignuðust tví-
bura. „Þeir fæddust mikið fyrir tím-
ann og þurftu á umönnun að halda,
og annað okkar þurfti að hætta að
vinna. Um leið og tími gafst til að
sinna öðrum hlutum fór ég að
hugsa um hvað ég vildi gera og
þetta varð niðurstaðan,“ segir
George.

„Það er svolítið gaman að segja
frá því að þegar ég fékk menningar-
verðlaun DV 1997 fengu allir stein-
styttur eftir Pál á Húsafelli. Mín
stytta var hrútur, en tvíburarnir mín-
ir sem voru kveikjan að öllu ævin-
týrinu eru einmitt í hrútsmerkinu.
Mér þótt það mjög hugreystandi og
fallegt,“ segir George. 

„Kaffikörfurnar okkar eru alltaf sí-
gildar og í ár eru þær mjög hátíð-
legar, hvítar körfur með rauðum
og hvítum borðum,“ segir Guð-
björg Ásbjörnsdóttir, sölu- og
markaðsfulltrúi kaffibrennslu
Kaffitárs.

Í körfunum er pakki af hátíðar-
kaffi Kaffitárs, sem er alltaf gott
með hnallþórum og öðru góð-

gæti, sem og pakki af bragðmeira
kaffi, svo sem Vínarkaffi, sem gott
er að súpa á eftir kvöldmat og fá
sér þá annað hvort konfektmola
með eða jafnvel líkjör. Jafnframt
er konfektmola og annað súkklaði
að finna í körfunum sívinsælu.

Auk þessa er fjölbreytt úrval
kaffitengdra vara í kaffihúsum og
verslunum Kaffitárs.

Sígilt og alltaf gott
ÞEIR ERU ÓFÁIR ÍSLENDINGARNIR SEM HAFA FENGIÐ POKA
AF KAFFITÁRSKAFFI Í JÓLAGJÖF, OFT ÁSAMT BOLLUM,
PRESSUKÖNNU, SÚKKULAÐIHJÚPUÐUM ESPRESSÓBAUNUM
EÐA EINHVERJU ÁLÍKA.

Kaffið frá Kaffitári og 
kaffitengdu munirnir sem

fást í kaffihúsum 
fyrirtækisins eru 

upplagðar jólagjafir.

Skemmtilegt víkingaskip sem sett hefur
verið upp á leikskóla.

Fallegir dúkkuvagnar sem gætu vel sómt sér sem skraut.

Glæsilegt eldhús með öllu nema rafmagni.

Önd sem hægt er að draga á eftir sér og sundfitin smellur í gólfið. Djákninn á Myrká.





Bókatíðindi koma inn um bréfalúguna
á hverju einasta íslenska heimili, og
þar er hægt að finna nýútkomnar
bækur við allra hæfi.

Bækur handa
öllum
ÍSLENDINGAR GEFA ÚT OG
LESA FLEIRI BÆKUR EN
FLESTAR AÐRAR ÞJÓÐIR Í
HEIMINUM SAMKVÆMT
HÖFÐATÖLU, OG ALLTAF ER
HÆGT AÐ FINNA EIN-
HVERJA BÓK SEM HEILLAR.

„Hann fékk bók, en hún fékk ekki
minna,“ syngja sumir um jólin,
enda er langt síðan stúlkur fengu
nál og tvinna í jólagjöf og bæk-
ur löngu orðnar sígildar gjafir
handa báðum kynjunum.

Fyrr í þessari viku hófst Ís-
landspóstur handa við að bera
Bókatíðindi 2005 inn á hvert
heimili í landinu, og eru þeir
margir sem líta í bæklinginn þeg-
ar finna þarf gjafir handa allra-
erfiðustu vinunum og ættingjun-
um. Bókatíðindi eru einnig finn-
anleg í öllum bókaverslunum og
á bókasöfnum. 

Upplýsingar um fleiri tugi ný-
útkominna bóka er að finna í
bæklingnum, en í ár eru ein-
göngu birtar kynningar á nýjum
bókum, ólíkt því sem áður hefur
verið. Bókunum er eftir sem áður
skipt í 13 flokka: íslenskar barna-
og unglingabækur; þýddar
barna- og unglingabækur; ís-
lensk skáldverk; þýdd skáldverk;
ljóð; listir og ljósmyndir; fræði
og bækur almenns efnis; saga,
ættfræði og héraðslýsingar; ævi-
sögur og endurminningar; hand-
bækur; matur og drykkur; hljóð-
bækur; og spil.
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www.fl ugger.is
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35

43

Gæðamálning 

Gott verð

Polytex 7
Ljósir litir                                4 lítrar 1.990 kr.
Íslensk gæðamálning með góða hulu,  
endingargóð og auðveld í notkun.

Skeifan 4
Snorrabraut 56
Bæjarlind 6

Dalshraun 13
Hafnargata 90
Austursíða 2

Austurvegur 69
Hlíðarvegur 2-4
Sólbakka 8

Flügger ehf
Stórhöfða 44
110 Reykjavík
Sími 567 4400

Guðbrandur byrjaði að læra gull-
smíði 1959 og stundaði hana hér í
fjögur ár. Eftir það fór hann út til
Þýskalands að læra og hefur unnið
við gullsmíði hér heima síðan þá.
Spurður að því hvað hann sé að fást
við þessa dagana segir Guðbrandur.
,,Það er nú bara, hvað á ég að
segja... almenn gullsmíði, en jólin
fara að koma og það er aðaltímabil-
ið í sölu.“ 

Blaðamaður spurðist fyrir um
hvernig vinnuferli væri háttað til
dæmis við það að vinna einn hring:
,,Fyrst er að ákveða hvernig hann á
að vera, það er auðvitað aðalmálið,
svo þarf að sjá hvað á að nota í
verkið, plötu, vír eða stöng og þegar
það er ákveðið þarf kannski að valsa
efnið til og gera það tilbúið undir
smíði. Seinna tekur önnur vinna við,
þá þarf að slípa hringinn til, setja í
hann steina eða slíkt. Vinna við ein-
faldan hring tekur kannski um tvo
tíma, svo þarf að sitja yfir hringnum
aðeins, setja í hann steina og fleira.

Guðbrandur segir að gullsmíðin
hafi tekið þátt í tæknivæðingunni í
gegnum tíðina og segist hafa heyrt
sögur utan úr heimi um mikla vél-
væðingu þar við skartgripagerð þar
sem hendur komi varla nálægt verk-
unum. Hann segist þó ekki hafa tek-
ið mikinn þátt í vélvæðingunni og
tekur fram að hann vinni þetta nær
allt líkt og áður, fyrir utan nokkrar
breytingar. En Guðbrandur segist
vinna þetta mest allt enn í höndun-
um. ,,Það er líka varla mikið hag-
kvæmt að vera með mikinn vélbún-
að nema maður sé í mikilli fram-
leiðslu. Menn eru víst jafnvel farnir
að setja steina í með vélum, en þeg-
ar ég var að byrja í þessu var sagt að
það yrði aldrei hægt,“ segir Guð-
brandur. 

Hefur ekki tekið mikinn þátt í vélvæðingunni

.

GUÐBRANDUR VINNUR MEST ALLT Í
HÖNDUNUM FRÉTTABLAÐIÐ/E.ÓL 

Guðbrandur J. Jezorski er gullsmiður hefur smíðað úr
gulli síðan 1959.





Fallegar íslenskar
kvenflíkur
Elm á Laugavegi í Reykjavík selur eingöngu vörur eftir
þrjá íslenska hönnuði, og flestir munu finna eitthvað við
hæfi uppáhaldskonunnar í þeirra lífi í þessari verslun.

„Þetta eru bæði vandaðar og
afar fallegar vörur,“ segir Lísbet
Sveinsdóttir, einn af eigendum Elm
Design. „Við seljum allt frá vett-
lingum upp í kápur, bara allan
pakkann. Við seljum geysilega mik-
ið af jólagjöfum, og fólk gefur allt í
jólagjöf, allt upp í kápur. Vettling-
arnir og húfurnar eru líka vinsælar
jólagjafir, sem og treflarnir. Eins er
lekkert að gefa fallegar litlar peysur
sem við erum með, eða þá bara
stóra duggu í vetrarkuldann.“

Fyrirtækið er sex ára gamalt, og
hanna Lísbet og hinir tveir eigend-
urnir, Erna Steina Guðmundsdóttir
og Matthildur Halldórsdóttir, öll
fötin sem seld eru í versluninni.
Stöllurnar þrjár byrjuðu á því
að hanna mestmegnis ullarvörur
úr hágæða ull frá Perú, en nú fram-

leiðir fyrirtækið vörur úr
margs konar efnum. Flíkurn-
ar sem þær selja eru margs
konar: Vettlingar, húfur,
treflar, peysur, skyrtur,
jakkar, buxur, pils, kjólar,
kápur, og allt þar á milli.

Elm Design selur vörur
sínar í 100 verslanir í
Bandaríkjunum, sem og
fjölda verslana í París, á
Ítalíu og víðar um Evrópu.
Að auki er fyrirtækið að
undirbúa markaðssetn-
ingu á Elm vörunum á
hinum Norðurlöndunum.
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 Smíðum færibönd, þvottakör
og fleira. Önnumst uppsetningar.

18 ára þjónusta við fiskiðnaðinn.

Lausnir í fiskvinnslu
til sjós og lands

Við bjóðum
eftirfarandi:

Hvaleyrarbraut 2 - 220 Hafnarfjörður
Sími: 565 2546 - Fax: 565 2548 - Netfang: mesa@mesa.is - www.mesa.is

M. 950 Hausaklofningsvél (fésvél)
M. 900 Gellu-, kinna- og klumbuskurðarvél
M. 850 Sundmaga- og lundavél
M. 300 Grálúðuhausara
M. 422 Hausapressu fyrir þurrk
M. 310 Keflaknúsari fyrir þurrk
M. 100 Sneiðavél fyrir þurrk

 (sneiðir heilan fisk og hausar)

Framleiða innréttingar í um
300 blokkaríbúðir á ári
Brúnás er fyrirtæki með öfluga framleiðslu á Egilstöðum.

Hollt krydd í pakkann
Pottagaldrar heitir íslenskt kryddfyrirtæki sem útbýr
hreinar kryddblöndur og kryddolíur án aukaefna eins og
mónósódíums glútamats eða sílíkon díoxíði.

„Það er algengt að fyrirtæki kaupi
kryddkörfur af ýmsum stærðum og
gerðum til að gefa starfsfólki sínu í
jólagjöf,“ segir Sigfríð Þórisdóttir, eig-
andi Pottagaldra. „Þá eru alls konar
krydd í körfunum, Kryddbókin og jafn-
framt látum við Galdrabók Pottagaldra
fljóta með.“

Pottagaldrar sérhæfa sig í krydd-
blöndum, kryddolíum og kryddiðnaði
almennt til að stuðla að fjölbreytni og
hollustu í matargerð heimilanna. Fyrir-
tækið framleiðir um 40 tegundir krydd-
blandna, annað eins af almennu kryddi
í þremur stærðum, fyrir neytendur,
veitingahús og mötuneyti. Auk þess
framleiða Pottagaldrar fjórar gerðir af
grill- og kryddolíum. Allt hráefni Potta-
galdra er ræktað og framleitt sam-
kvæmt ISO-stöðlum og evrópskum lög-
um og reglugerðum. 

„Vörur fyrirtækisins verða að vera
uppbyggandi fyrir líkama og sál og
skapa gleði og stuðla að mannrækt í
matargerð,“ segir Sigfríð, en Potta-
galdrar notar náttúrulega aðferð, krist-
altæra gufuhreinsun, til að hreinsa
kryddið. Þessi aðferð varðveitir nátt-
úrulegan lækningamátt kryddjurta og
ilm þeirra, uppfyllir ströngustu gæða-
kröfur, og er til dæmis notuð fyrir líf-
rænt ræktað krydd.

Pottagaldrar framleiða tvær línur,
annars vegar eina sem er án salts og
pipars, og hins vegar aðra sem auð-
kennd er með gulum miðum, og er salt
í þeim vörum.

„En þetta er lág-natríum salt og er

framleitt á Reykjanesi, en Lífheilsustöð-
in hefur bent á að flestir þurfa að
minnka neyslu á salti sem bindur vökva
í líkamanum,“ segir Sigfríð, sem kaupir
kryddin sín frá 150 ára gömlu hol-
lensku fyrirtæki.

„Þeir eru með sína eigin ræktendur
víða um heiminn. Afbrigðin frá þeim
eru alveg yndisleg, til dæmis óreganó
sem er sætt en ekki beiskt, basilíkan
með sætum keim og timíanið er nánast
eins og blóðbergið okkar íslenska,“ seg-
ir Sigfríð.

Auðvelt er að nálgast Pottagaldra-
kryddið, því það er fáanlegt í öllum
helstu matvöruverslunum landsins, en
körfurnar eru sérpantaðar fyrirfram frá
Pottagöldrum í Kópavogi.

Brúnas er tuttugu ára fyrirtæki sem
framleiðir heimilsinnréttingar á
baðherbergi og í eldhús og
fataskápa, en það er meginuppi-
staðan í framleiðslu þeirra. Innrétt-
ingar þeirra eru ekki bara íslensk
framleiðsla heldur einnig íslensk
hönnun, en hönnuðir hjá Brúnási
eru innanhússarkitektarnir Guðrún
Margrét Ólafsdóttir og Oddgeir
Þórðarson. Brúnás er fyrst og
fremst austfirskt fyrirtæki, enda fer
framleiðsla þess öll fram á Egilstöð-
um og skapar þar atvinnu fyrir 16
manns. Þorleifur Magnússon er
sölustjóri þeirra í Reykjavík. ,,Verk-
smiðja okkar á Egilsstöðum er mjög

vélvædd og afkastamikil, og í raun
höfum við aukið framleiðslu okkar
mikið nýlega með því að fá til okk-
ar ný tæki en halda jöfnum mann-
skap.“ Segir Þorleifur.

Framleiðsla Brúnás-
s og sala hefur breyst mikið eftir
því sem hætt var að nær öllu leyti
að bjóða fólki upp á íbúðir tilbún-
ar undir tréverk eða fokheldar. Með
samningum við ýmsa verktaka
hefur Brúnás fengið stór verkefni
við framleiðslu á innréttingum fyr-
ir íbúðarhúsnæði. ,,Í stað þess að
margir einstaklingar séu að kaupa
innréttingar í íbúðarblokkir er nú
yfirleittt einn einstaklingur sem sér

alfarið um það að kaupa inn, en
með þessu fæst auðvitað aukin
hagkvæmni.“ Segir Þorleifur, en
tekur jafnframt fram að komi
kaupandi nógu snemma inn í sölu-
ferlið sé auðvelt að tryggja það að
hann fái einhverju ráðið í samráði
við verktaka. Verktakarnir virðast
vera ánægðir með þjónustuna hjá
Brúnási enda hafa sumir þeirra
verið í samstarfi við fyrirtækið í
allt að 15 ár og segir Þorleifur
þetta vera eins og ,,nokkuð tryggt
hjónaband“. En auk þessa selur
Brúnás mikið á Austfjörðum og
mun það vera um 10-15% af fram-
leiðslunni.

ÞORLEIFUR Í SÝNINGARSAL BRÚNÁSS.

Lísbet Sveinsdóttir er einn af eigendum
Elm Design, íslensks fatahönnunarfyrirtæk-
is sem selur margs konar flíkur tilvaldar í
jólapakkann.

Sigfríð Þórisdóttir með vel kryddað lamba-
læri.



Hver sem flú ert…

er n‡ persónuleg fjármálafljónusta sem er sér-

sni›in a› flínum flörfum og tryggir flér framúr-

skarandi fljónustu og meiri ávinning. Kynntu flér

máli› í næsta Sparisjó›i e›a á www.spar.is.

ánæg›ustu vi›skiptavinirnir í bankakerfinu sí›astli›in 6 ár   spar.isSexfaldur sigurvegari

Lán án ábyrg›armanna og afsláttur af lántökugjöldum

Frítt debetkort

200 fríar debetkortafærslur á ári*

Afsláttur af árgjaldi kreditkorts

Sérkjör hjá Ver›bréfafljónustu Sparisjó›sins

Endurgrei›sla persónutrygginga

Frábær tilbo› hjá Og Vodafone, Plúsfer›um og Úrval Úts‡n

…flá lögum vi› okkur a› flínum flörfum!

*Gildir í Gull- og E›alfljónustu





tekið af og grindurnar lækkaðar eftir því sem
við á á hverjum degi. Jóhannes segir að þetta
fyrirkomulag spari gríðarlega vinnu. Ekki
þurfi að gefa sömu rollunum á hverjum degi.
Það leiðir til þess að þau geti verið með stórt
bú en samt unnið utan þess. Aðrir bændur
hafi kosið að stækka bú sín og fengið þannig
meiri tekjur án þess að auka vinnu að sama
skapi.

Jóhannes segir að árstíðabundnir álags-
tímar í sauðfjárrækt, meðal annars meðan á
sauðburði standi, geri mönnum erfiðara fyrir
að stækka bú sín endalaust. Margir hafi reynt
að mæta því með endurhönnun fjárhúsa til að
auðvelda vinnu á þessum tímum. Þá verði
vanhöld minni og lömbin sprækari. Tími
bóndans fer þá frekar í að líta eftir og fylgj-
ast með að allt gangi eins og það eigi að gera.

Jóhannes bendir líka á annað atriði sem
hafi skipt miklu máli við hagræðingu hjá
bændum, en það er bylting við heyskap með
tilkomu heyrúlla. Vinnan við slíkan heyskap
sé mun minni en áður. Þegar þetta sé lagt
saman sé búið að hagræða við fóðrun skepn-
anna, umhirðu þeirra eins og vigtun og
klaufsnyrtingu, sauðburð og heyskap. Samt
hefur ekki enn verið fundið nýtt fyrirkomu-
lag við haustvinnuna eins og smalamennsku. 

Bóndinn á Heiðarbæ er sammála þeim
sem segja að búum fækki og þau stækki. Á
ákveðnum svæðum á landinu sé gróskan mik-
il og hann sjái ungt fólk vera að taka við
rekstrinum. Það sjái tækifæri sem ekki hafi
lengi verið til að dreifa í greininni. Þetta sé
ennþá svolítið svæðisbundið og virðist smita
út frá sér. Kröfur í dag séu auðvitað miklar
og margir möguleikar sem fólk hefur. Þetta
séu ánægjuleg merki um framtíð sauðfjárbú-
skapar í landinu.

MIKILVÆG VÖRUÞRÓUN
Gífurlegar framfarir hafa einnig verið í
ræktuninni sjálfri. Jóhannes segir að nú séu
skrokkar metnir mun nákvæmar en áður.
Notaðar séu svokallaðar ómmælingar sem
mæla meðal annars bakvöðva og bakfituna í
lömbum. Þetta nýtist mjög vel við ræktun
enda skipti fituhlutfallið miklu máli þegar
meta skal gæði kjötsins. Inn í síðasta búvöru-
samning hafi verið tekið tillit til gæðastýring-

ar þar sem hluti af ríkisstyrknum haldist í
hendur við slíkt vinnulag hjá bændum. Þá sé
tekið tillit til ýmissa þátta sem miða að því að
bæta framleiðsluna í takt við umhverfið.

Annar áhugaverður punktur sem Jóhannes
bendir á er hversu miklu máli vöruþróun hef-
ur skipt. Sauðfjárbændur hafi tekið þátt í
henni. Hér áður fyrr hafi lambakjöt verið selt
í heilum og hálfum skrokkum. Þetta hafi sem
betur fer breyst mikið. Nú sé kjötið meira
unnið og ýmsir tilbúnir réttir framleiddir
sem mæti þörfum nútímans. Fólk vilji greini-
lega hafa þetta fljótlegt og lambakjöt keppi
við ýmsa aðra fljótlega rétti. Þessi vöruþróun
hafi átt sinn þátt í söluaukningu. Gæði kjöts-
ins hafi batnað og betra ástand í þjóðfélaginu
auki eftirspurn eftir gæðameiri vörum.

Árni Þorvaldsson á Bíldsfelli segir að af-
urðaverð sauðfjárbænda hefði þurft að
hækka um sextán prósent til að vera álíka
hátt og árið 2000. Þá miðar hann við þróun
vísitölu neysluverðs. Allir kostnaðarliðir
bænda hafi hækkað á þessum tímabili. Nú fá-
ist um 3.700 krónur fyrir lambið ef ríkis-
styrkur er ekki meðtalinn. Ullarverðið hafi
haldist nokkuð óbreytt. Flutningskostnaður
sé meiri og verð fyrir innmat staðið í stað.

500 ÆR LÁGMARK
Árni segir ekki forsendur til að lifa eingöngu
á fjárbúskap nema vera með 500 fjár eða
fleiri. Annars þurfi aðrar tekjur að koma til.
Þetta séu ekki miklar tekjur sem fáist af fjár-
búskap ennþá. Jóhannes Sigfússon, formaður
Landssambands sauðfjárbænda, segir fleiri
horfa á þetta nú sem alvöru atvinnugrein. Þó
verði afkoman ekki viðunandi fyrir fjöl-
skyldubú nema búið byggi á fimm til sex
hundruð fjár.

Erna Bjarnadóttir bendir líka á að velta
sauðfjárbúa sé lítil eða í kringum fjórar millj-
ónir króna. Þessi grein bjóði því ekki upp á
miklar tekjur fyrir bændur þótt sóknarfæri
séu vissulega fyrir hendi og þetta geti gefið
ágætlega af sér. 

Jóhannes bendir á að útflutningur hafi
gengið vel. Verð á afurðum ytra hafi farið
hækkandi. Lækki gengi krónunnar aftur fái
bændur fleiri krónur fyrir hvert selt kíló sem
komi sér vel. 

Vinna tíu
tíma á dag

Sauðfjárbændur reyna
að hagræða vinnunni.

Á sauðfjárbúum hefur vinnu-
stundum við sauðfé fækkað um
fjórar klukkustundir eða 0,2
prósent frá árinu 2000 til ársins
2004. Vinna við bústörf á sauð-
fjárbúum var að meðaltali 3.624
klukkustundir árið 2004 eða um
9,9 klukkustundir á dag. Þar af
eru 2.133 klukkustundir vegna
vinnu við sauðfé. 

Þetta kemur fram í saman-
tekt Ásdísar B. Geirdal og Ingi-
bjargar Sigurðardóttur hjá
Hagþjónustu landbúnaðarins,
sem þær unnu úr vinnuskýrsl-
um fyrir umrætt tímabil, síðast
fyrir árið 2004.

Af samtölum við bændur eru
margir þeirra að leita leiða til
að fækka vinnustundum við
sauðfjárbúskap. Sú vinna bygg-
ist mikið á því að auðvelda gjaf-
ir yfir vetrarmánuðina. Vilja
bændur geta verið með fleiri
ær á búum sínum án þess að
lengja vinnutímann í sama hlut-
falli. Aðrir vilja auðvelda sér
störfin til að hafa meiri tíma til
að vinna utan bús, sem hefur
reynst mörgum nauðsynlegt til
að hafa sæmilegar tekjur.

Mánuðina janúar til loka apr-
íl er meðal vinnustundafjöldinn
á dag um 7,6 klukkustundir. Í
maí til loka ágúst er meðal
vinnustundafjöldinn um 12,4
klukkustundir enda sauðburður
og heyskapur vinnuaflsfrekur
þessa mánuðina. Frá september
til og með desember er fjöldi
vinnustunda hins vegar um 9,6
klukkustundir.

Á sauðfjárbúum eru vinnu-
stundir flestar í maí eða 17,8
klukkustundir á dag.
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SJÁLFALA SAUÐKINDUR AÐ SUMRI Eftir að fé er rekið á afrétt til beitar þurfa bændur að sinna túnum og engjum til að safna fóðri fyrir komandi vetur. Margir þeirra leita nú leiða til
að auðvelda sér störfin svo tekjur sauðfjárbúa geti aukist um leið og kostnaði er haldið niðri. Það er forsenda þess að sauðfjárbændur geti bætt afkomu sína og sauðfjárrækt orðið alvöru
atvinnugrein. 

TÍMAFREKUR SAUÐBURÐUR Flestar
vinnustundir á sauðfjárbúum eru í maí í
kringum sauðburðinn. Þá er unnið að
meðaltali 17,8 klukkustundir á dag.

H L U T F A L L S L E G  
S K I P T I N G  V I N N U S T U N D A

Á  S A U Ð F J Á R B Ú U M

Sauðfé    59%
Garðrækt   3,2%
Hlunnindi   2,7%
Tún og engi  9,2%
Viðhald    17%
Viðh. véla   1,7%
Annað    7,2%

4.600 krónur 
í ríkisstyrk

Ríkið greiðir tæpar þrjá milljarða króna
vegna sauðfjárframleiðslu á næsta ári
samkvæmt fjárlagafrumvarpi fyrir árið
2006. Þar af eru um 1,6 milljarðar króna
beingreiðslur til bænda.

Beingreiðslur eru ekki lengur tengdar
kvóta á framleiðslu. Bændur geta fram-
leitt það sem þeir vilja af kindakjöti. Hafi
þeir hins vegar rétt á greiðslum miðast
þær við svokallað ærgildi. Fyrir hvert ær-
gildi fær bóndi 4.600 krónur í ríkisstyrk.
Eigi hann um 100 ærgildi fær hann samtals
460 þúsund krónur greiddar í nokkrum
áföngum yfir árið. 

Það hafa ekki verið mikil viðskipti með
ærgildi eins og raunin er með kvóta á
mjólk.
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„Að sýna náunganum tillitssemi
og umhyggju er lífsviðhorf sem
ég drakk í mig með móðurmjólk-
inni,“ segir Grétar Þorsteinsson,
forseti Alþýðusambands Íslands,
þegar hann er beðinn um að deila
sínu besta ráði með lesendum
Markaðarins. Hann segir það
vera vegarnesti sem hann hafi
alltaf reynt að hafa að leiðarljósi
í lífinu. Það skipti engu máli hvar
maður er staddur eða hvert við-
fangsefnið er, tillitssemi og um-

hyggja gagnvart náunganum sé
alltaf mikilvæg. 

Grétar segir það vel mega
vera að þetta viðhorf geti komið
í veg fyrir skjótfenginn ávinning
í einhverjum tilvikum. Til lengri
tíma litið skili það sér hins vegar
alltaf að hafa þessi sjónarmið í
hávegum. Þar að auki hafi það
góð áhrif á sálarlífið og samvisk-
una. „Manni líður betur. Er hægt
að óska sér einhvers mikilvæg-
ara?“ - hhs

B E S T A  R Á Ð I Ð

Þau óraði varla fyrir því að Te &
kaffi yrði eitt af leiðandi fyrir-
tækjum landsins í framleiðslu og
sölu á kaffi þegar þau opnuðu
litla verslun við Barónsstíg fyrir
rúmum tuttugu árum. Fljótlega
færðu þau verslunina í bakhús á
Laugavegi en eitt leiddi svo af
öðru og fyrirtækið flytur nú inn
hágæðakaffi og -te frá helstu
kaffiframleiðslulöndum heims-
ins.

„Þegar við byrjuðum var ekki
sama kaffimenning og er í dag.
Það hefur margt breyst og ég
held að það sé óhætt að segja að
menn létu sig eiginlega hafa það
að drekka uppáhellt kaffi í gamla
daga. Blönduðu bara vel af mjólk
og sykri í það. Í dag kaupir fólk
aðeins dýrara kaffi en veit að það
er ánægja í hverjum sopa,“ segir
Sigmundur.

Te & kaffi fagnaði tuttugu ára
afmæli á síðasta ári og eigend-
urnir eru ánægðir með þann
mikla vöxt sem hefur verið í fyr-
irtækinu frá því það var stofnað.
Starfsemi félagsins fer fram í
verksmiðjunni í Stapahrauni í
Hafnarfirði þar sem kaffibaun-
irnar, sem fluttar eru inn frá
rúmlega 30 mismunandi löndum,
eru brenndar í þar til gerðum
ofnum og kaffinu er pakkað í
neytendaumbúðir. Auk þess rek-
ur fyrirtækið fjórar verslanir og
tvö kaffihús. Verslanirnar eru á
Laugavegi, í Kringlunni, Smára-
lind og í Suðurveri og kaffihúsin
tvö eru á Laugavegi og í Smára-
lind.

KAFFIHÚSIN OG VERSLANIRNAR
„Við kaupum aðeins hágæðakaffi
að utan. Kaupum það frá helstu
kaffilöndum heimsins og margt
af því sem við kaupum er vottað
af sérstökum nefndum sem
starfa í viðkomandi löndum.  Það
staðfestir að það sé fengið frá
bestu ökrunum,“ segir Sigmund-
ur. Hann segir að kaffibaunirnar
séu fluttar til landsins hráar en
þær séu svo brenndar í ofnum
hjá kaffibrennslu félagsins í
Hafnarfirði. Þar er því svo pakk-
að fyrir verslanirnar en Te &
kaffi selur framleiðsluna bæði í
sínum eigin verslunum svo og í
stórmörkuðum. „Öll vinnsla fer
fram hjá okkur. Frá því baunirn-
ar koma í hús og þar til þær fara
í kaffivélarnar hjá fólkinu og
þannig við tryggjum að varan sé
rétt meðhöndluð og eftir bestu

mögulegu leiðum. Verslanirnar
okkar eru andlit fyrirtækis-
ins út á við. Við seljum þar
bæði baunir sem fólk getur
malað heima hjá sér en auk
þess malað kaffi. Við höfum
núna nýlega innleitt kerfi með
svokölluðum einstefnuventli á
kaffpakkningarnar. Ventillinn
virkar þannig að loftið streymir í
aðra áttina og heldur kaffinu því
fersku. Við viljum ekki að kaffið
skemmist í hillunum hjá kaup-
manninum og varan er því alltaf
fersk.“

KAFFILAUSNIR OG GALAPAGOS
Te & kaffi hefur um 60 starfs-
menn sem skiptast þannig að um
30 þeirra starfa við framleiðslu
og heildsölu á kaffinu en annar
eins fjöldi á kaffihúsum og í
verslunum. Fyrirtækið þjónustar
auk þess fyrirtæki. „Það má
segja að við séum með lausnir
fyrir fyrirtæki og einstaklinga.
Við seljum kaffivélar fyrir kaffið

en auk þess kaffið sjálft og annað
sem þarf hvort sem er fyrir fyr-
irtæki eða heimili,“ segir Sig-
mundur. 

Hann segir ekki standa til nein-
ar breytingar á fyrirtækinu aðrar
en þær að fyrirtækið stefnir að
því að halda áfram á sömu braut
við að þróa besta kaffið og teið
sem hægt er að fá hér á landi.
„Við höfum alltaf stækkað innan
frá og höldum því áfram. Við
erum þjónustufyrirtæki með há-
gæðavörur og þannig verður það
áfram. Við teljum að það sé mikil
eftirspurn eftir hágæðakaffi til
dæmis. Í fyrra fluttum við inn há-
gæðakaffi frá Galapagos-eyjum.

250 gramma pakki kostaði um
990 krónur. Við fyrstu sýn

kann kannski einhverjum að
finnast það dýrt. En þegar
það er skoðað betur sést ber-

sýnilega að svoleiðis getur
skilað kannski 30-35 bollum. Það

telst því ekki mikið á bollann enda
kom annað í ljós því kaffið seldist
upp,“ segir hann.

Fjölskyldan vinnur við fyrir-
tækið og líkar vel. Hún er
brennandi af áhuga og á fyrirtæk-
ið að fullu. Ætlar sér frekari land-
vinninga en í sama formi og áður:
Standa vaktina og gera vel við
kúnnann.

„Við finnum það í kaffhúsinu á
Laugaveginum að það er komin
önnur kynslóð sem fastakúnnar í
verslunina. Nú koma kannski for-
eldrar með börnin sín og þau hafa
keypt sitt kaffi í búðinni um ára-
bil. Það finnst okkur gaman því þá
vitum við að við erum að gera vel.
Svoleiðis verður það áfram,“ seg-
ir Sigmundur.

Te & kaffi
Stofnað: 1984

Verslanir (4): Laugavegi, Kringlunni, 
Smáralind, Suðurveri

Kaffihús (2): Laugavegi, Smáralind
Starfsmenn: 60

Sælkerakaffi og hágæðate
Í lítilli verslun á Barónsstíg 18 hófu hjónin Sigmundur Dýrfjörð og Berglind Guð-
brandsdóttir að selja te og kaffi árið 1984. Síðan þá hefur starfsemin undið upp
á sig og reka hjónin nú fjórar verslanir og tvö kaffihús í Reykjavík. 

ÁGÚST TORFI HAUKSSON vélaverkfræð-
ingur hefur verið ráðinn framkvæmda-

stjóri landvinnslu
Brims á Akureyri og
tekur hann við því
starfi þann 1. nóv-
ember nk. Hann lauk
prófi frá Vélskóla Ís-
lands árið 1995 og
ári síðar stúdents-

prófi frá Verkmenntaskólanum á Akur-
eyri. BSc-prófi í vélaverkfræði lauk
hann frá Háskóla Íslands árið 1999 og
MS-prófi í vélaverkfræði frá University
of British Columbia í Vancouver í
Kanada árið 2001. Á árunum 2001-2002
vann Ágúst Torfi að rannsóknum í
Kanada og frá 2002 hefur hann unnið á
Verkfræðistofu Guðmundar og Kristjáns
í Reykjavík. Ágúst Torfi þekkir vel til
landvinnslu Brims á Akureyri, enda
vann hann þar sem vélstjóri í sex sumur
á árunum 1993 til 1998. 

GUNNAR ÞÓR PÉTURSSON hefur verið
ráðinn lögmaður Actavis Group. Í lög-

mannsstörfum sínum
hefur Gunnar Þór
sérhæft sig í Evrópu-
rétti, lyfjalöggjöf,
samkeppnisrétti og
stjórnsýslurétti.
Gunnar Þór lauk

embættisprófi í lögfræði frá Háskóla Ís-
lands 1997 og meistaraprófi í Evrópu-
rétti, L.L.M., frá Háskólanum í Lundi í
Svíþjóð 1998. Hann hlaut réttindi til mál-
flutnings fyrir héraðsdómi 2002. Gunnar
Þór starfaði hjá Lögfræðiskrifstofu Suð-
urnesja 1997 og Eftirlitsstofnun EFTA
1999-2004. Hann hóf síðan störf hjá
LOGOS lögmannsþjónustu 2004. Undan-
farið hefur Gunnar Þór kennt Evrópurétt
við lagadeild Háskólans í Reykjavík.
Gunnar Þór er giftur Eddu Björk Skúla-
dóttur iðjuþjálfa og eiga þau tvö börn.

Stjórn Sjóvár hefur ráðið ÞÓR SIGFÚS-
SON sem forstjóra en hann mun hefja
störf í desembermánuði. Þór Sigfússon
hefur gegnt starfi framkvæmdastjóra
Viðskiptaráðs Íslands en hann tók við
því starfi í maí 2003. Þór starfaði áður
sem ráðgjafi fjármálaráðherra (1993-
1998) og aðstoðarframkvæmdastjóri hjá
Norræna fjárfestingabankanum (1998-
2003). Hann er með meistaragráðu í
hagfræði og hefur stundað doktorsnám
í alþjóðaviðskiptum við Háskóla Íslands.
Þór hefur meðal annars skrifað þrjár
bækur um Ísland og alþjóðavæðingu,
Örríki á umbrotatímum, Landnám – út-
rás íslenskra fyrirtækja og Straumhvörf.
Þór er 41 árs gamall.

Þá hefur Sjóvá ráðið HELGA BJARNASON
tryggingastærðfræðing sem aðstoðar-
forstjóra félagsins. Helgi mun einkum
sinna verkefnum tengdum vátrygginga-
starfsemi félagsins. Helgi hefur unnið
undanfarin ár að uppbyggingu og
rekstri KB-líftryggingar, nú síðast sem
forstöðumaður vátryggingasviðs. Helgi
er 36 ára gamall. 

Á LAGERNUM Halldór Guðmundsson, framleiðslustjóri og brennslumeistari, og Sigmundur Dýrfjörð framkvæmdastjóri á lagernum í
Hafnarfirði. Te & kaffi flytur inn baunirnar í sekkjum eins og þeim sem sjást á myndinni, svo er kaffið brennt og pakkað í neytendaumbúðir.
Te & kaffi flytur aðeins inn hágæðakaffi frá um 30 löndum og eins og sjá má er jólakaffið þegar komið í pakka og tilbúið til afgreiðslu.

GRÉTAR ÞORSTEINSSON, FORSETI ASÍ
Drakk það í sig með móðurmjólkinni að
sýna náunganum tillitssemi og umhyggju.

Tillitssemi og umhyggja
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BlackBerry® frá Vodafone 

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

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

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

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

» Stór skjár sem hentar vel við að skoða  
 viðhengi

» Aldrei þarf að uppfæra upplýsingar á  
 milli farsímans og tölvunnar
 

» BlackBerry frá Vodafone uppfyllir  
 ítrustu öryggisstaðla

» BlackBerry frá Vodafone er   
 einstaklega vel hannaður fyrir  
 kerfisumsjón

 

Mobile Office
FRÁ OG VODAFONE

Alvöru
ferðaskrifstofa
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Vodafone 
Mobile 
Connect

NÓVEMBER

Global 
Hotspots

  

DESEMBER

Vodafone
World

ÍSL
EN

SK
A A

UG
LÝ

SIN
GA

ST
OF

AN
/SI

A.I
S  O

GV
 29

86
7 1

0/2
00

5

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

AUGL†SINGASÍMI

550 5000
Mest lesna vi›skiptabla›i›

FYLGIR FRÉTTABLA‹INU ALLA MI‹VIKUDAGA
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ALCAN FÉKK GÆÐAVERÐLAUNIN
2005 Halldór Ásgrímsson forsætisráðherra
afhendir Rannveigu Rist íslensku gæða-
verðlaunin.

Alcan hlýtur
gæðaverð-
launin 2005
Alcan á Íslandi hlaut gæðaverð-
launin fyrir árið 2005. Verðlaunin
eru samstarfsverkefni Háskóla
Íslands, Samtaka atvinnulífsins,
forsætisráðuneytisins, Verslun-
armannafélags Reykjavíkur og
Stjórnvísis og hafa verið veitt ár-
lega frá árinu 1997. Ákvörðun um
verðlaunahafa hvers árs er tekin
á grundvelli EFQM-líkansins, þar
sem mikilvægir þættir í stjórnun
fyrirtækja og stofnana eru metn-
ir. Sérþjálfaðir matsmenn meta
þau sem koma til greina og velja
svo sigurvegarann úr þeirra
hópi. Markmiðið er að veita við-
urkenningu fyrir raunverulegan
stjórnunarárangur og jafnframt
hvetja fyrirtæki til að setja sér
skýr markmið og leggja mat á ár-
angurinn reglulega.



Stjórnmálamenn hafa verið born-
ir þungum sökum í opinberri um-
ræðu að undanförnu, eða svo má
virðast, og þeir hafa verið sagðir
vilja spara, eða jafnvel það sem
enn alvarlegra virðist vera talið –
að hagræða. Þessar ásakanir
virðast angi hugsunarháttar sem
leggur að jöfnu útgjöld t.d. til
menntamála eða nýsköpunar og
árangur. 

Fáir efast um að mannauður
sé mikilvægur þáttur í hagvexti
og velsæld ríkja. Hins vegar eru
tengslin á milli þeirrar fullyrð-
ingar og því sem gjarnan er kall-
að „nauðsyn aukinna útgjalda
hins opinbera til menntamála“
síður en svo skýr. Í fyrst lagi er
skólaganga slakur mælikvarði á
mannauð, rannsóknir virðast
benda til þess að þótt tiltölulega
hár ávinningur sé af grunn-
menntun lækki jaðarávinningur-
inn hratt. Í öðru lagi mælast
tengsl á milli skólagöngu þjóða
og hagvaxtar illa eða alls ekki og
eru í besta falli umdeild meðal
fræðimanna. Raunar virðist allt
eins líklegt að aukin hagsæld
leiði til að þjóðfélög ákveði að
verja auknum fjármunum til
skólagöngu eins og að skóla-
ganga auki hagvöxt.

Annað nátengt þessu er hvern-
ig fjármunum er varið til mennt-
unar. Rannsóknir sýna að ekki
eru tengsl á milli útgjalda til
menntamála og gæða menntunar.
Hins vegar hafa í sumum rann-
sóknum komið fram tengsl á
milli gæða menntunar og hag-
vaxtar.

Í umræðu um menntamál hlýt-
ur aðalatriðið að vera hvernig
peningunum er varið og hvaða
árangur næst. Augljósasta leiðin
til að nýta fjármunina betur er að
nýta sér kosti einkarekstrar
a.m.k. til hliðar við ríkisrekstur.
Það er þó alltaf hver og einn ein-
staklingur sem tekur ákvörðun
um hvort og að hve miklu leyti
hann ákveður að fjárfesta tíma
sínum í menntun. Fólk jafnt ungt
sem gamalt fjárfestir í framtíð-
inni og besta leiðin til að fá ungt
fólk til að fjárfesta í menntun er
að sjá til þess að það sé arðbært
að fjárfesta í henni. 

AUKIN ARÐSEMI MENNTUNAR
Nú nýverið hefur menntamála-
ráðherra lagt til að menntaskóla-
nám verði stytt í þrjú ár til sam-
ræmis við það sem víða gerist í
nágrannalöndunum. Eins og við
var að búast, hefur þessa tillaga
mætt töluverðri tortryggni.
Kennarar virðast uggandi um
sinn hag enda minnkar spurn eft-
ir þjónustu þeirra um fjórðung.
Aðrir hafa talið að ekki megi
stytta menntaskólann þar sem
það sé svo skemmtilegt að vera í
honum, það er þó lítið sem

menntamálayfirvöld geta gert ef
fólki leiðist eftir að menntaskóla
sleppir, enda ekki skemmtimála-
ráðuneyti.

Hins vegar kann að vera að
með styttingu menntaskólanáms
verði menntaskólarnir að ein-
hverju leyti verr í stakk búnir til
að veita fólki almennan undibún-
ing undir lífið með t.d. kynningu
á bókmenntum og listasögu. Hins
vegar er vitanlega spurning
hvort skólinn megi ekki nýta bet-
ur þann tíma sem hann þegar
hefur til ráðstöfunar og nemend-
ur verði ekki síðan sjálfir að afla
sér slíkrar þekkingar á eigin
ábyrgð, enda heimsbókmenntir
einungis leiðinlegar þegar þær
eru skyldulesning, eins og góð
bókasala sýnir ár eftir ár. 

Hins vegar hefur stytting
menntaskólanáms ótvíræðan
kost, en það er að auka arðsemi
menntunar. Fólk bregst við hvöt-
um og það má búast við að fólk
afli sér meiri menntunar því arð-
bærara sem það er. Það sést t.d.
með mikilli sókn í endurmenntun
hvers konar um þessar mundir.
Það skýrir líka hvers vegna að
þrátt fyrir há skólagjöld, sækja
sér fleiri háskólamenntun í
Bandaríkjunum, en víðast hvar í
Evrópu, þrátt fyrir að skólagjöld
séu þar engin. Fólk með háskóla-
menntun í Bandaríkjunum er
með hærri laun sem hlutfall af
meðallaunum en í Evrópuríkjum,
með öðrum orðum launamunur
er meiri. 

Arðsemi menntunar fyrir
hvern einstakling er jafngild nú-
virtum þeim tekjum sem búast
má við að menntunin veiti um-
fram það að sækja sér hana ekki
að frádregnum kostnaðinum við
menntunina auk þeirra tekna
sem einstaklingurinn verður af
meðan á námstíma stendur. Það
eru því gróft á litið þrjár breytur
sem hafa áhrif á arðsemi mennt-
unar, grunnvextir sem ríkið hef-
ur ekki áhrif á að öðru leyti en
því að reka ábyrga ríkisfjármála-
stefnu, launamunur en ríkið get-
ur haft áhrif á hann með því að
draga úr jaðarsköttum, þótt sú
tillaga heyrist sjaldan úr röðum
mannauðsfræðinga í stétt stjórn-
málamanna og svo loks með því
að stytta námstíma. Stytting
námstíma í menntaskóla getur
því aukið arðsemi menntunar að
hinum breytunum óbreyttum.
Það er ekki verið að gengisfella
stúdentsprófið heldur verið að
horfast í augu við þá staðreynd
að fyrir vel flesta nemendur er
stúdentspróf ekki lengur loka-
markmið námsferils, heldur
áfangi í öflun mannauðs, ferða-
lag sem aldrei lýkur.
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Heimsmynd þráhyggju um viðskiptalífið:

Í besta falli 
gagnslaus umræða
Hafliði Helgason 

Það er einkennileg umræða sem Morgunblaðið stendur fyrir þessa dag-
ana, þar sem sífellt er reynt að sá fræjum tortryggni í garð íslensks við-
skiptalífs. Sú heimsmynd sem leiðarar blaðsins og Reykjavíkurbréf
birta með reglubundnum hætti er mynd af viðskiptalífi þar sem óvæg-
in öfl hrifsa til sín auðlegð þjóðarinnar. 

Hápunkti náði þessi málflutningur ritstjóra Morgunblaðsins í leiðara
síðastliðinn sunnudag undir fyrirsögninni „Ribbaldaskeið?“ Þar vitnar
leiðarahöfundur í grein Jóhanns J. Ólafssonar sem lengi var formaður
íslenskra stórkaupmanna eða heildsala eins og þeir voru kallaðir og
Jónasar Haralz, fyrrverandi bankastjóra. Kveikja þeirrar greinar var
Reykjavíkurbréf Morgunblaðsins þar sem ritstjóri Morgunblaðsins hjó
enn á ný í sama knérunn og venjulega þegar íslenskt viðskiptalíf ber á
góma.

Það sem hefur einkennt þessa umræðu um viðskiptalífið hafa verið
hálfkveðnar vísur sem benda eiga til þess
að siðferði og starfsháttum íslenskra fyr-
irtækja sé verulega ábótavant. Dæmin
hafa hins vegar ekki verið nefnd, en látið
að því liggja að staðfest vitneska úr laun-
helgum innvígðra liggi að baki þessum
skrifum. Þetta eru ósmekkleg skrif og
freistandi að álíta að aðrar hvatir liggi
ekki að baki þeim en óvild í garð tiltekins
hóps kaupsýslumanna sem hefur látið til
sín taka í íslensku viðskiptalífi.

Nú er ekkert óeðlilegt við það að hnút-
ur fljúgi um borð þegar tekist er á í við-
skiptalífinu. Rétt eins og í stjórnmálum er
tekist á af hörku í viðskiptum. Þar má vera
að menn hafi á stundum farið fram úr sér.
Heildarmyndin, ef menn hefðu áhuga á að
horfa á hana, er hins vegar sú að siðferði á
markaði virðist ekki verra hér en gerist og
gengur í öðrum vestrænum ríkjum. Ekki
hefur heldur verið á það bent að regluverk
viðskiptalífsins sé í stórum dráttum öðru-
vísi hér en hjá þjóðum sem við viljum bera
okkur saman við.

Vel kann að vera að ungæðisháttur hafi
að einhverju leyti ríkt á íslenska markaðn-
um. Sérstaklega mátti sjá þess merki á
fyrri hluta síðasta áratugar, þar sem verð-
mætar upplýsingar um skráð fyrirtæki
láku út áður en þær voru almennt kunnar. Fullyrða má að dregið hafi úr
slíku og að meiri agi og kröfur séu á markaðnum nú en áður. 

Þeir sem sjá skrattann í hverju horni íslensks viðskiptalífs grípa oft
til þeirra fullyrðinga að óráð og ævintýramennska ráði för í sókn ís-
lensks viðskiptalífs erlendis. Fjárfestingar íslenskra fyrirtækja erlend-
is undanfarin misseri hafa heppnast vel. Þegar svo vel gengur vilja
margir Lilju kveðið hafa og við slíkar kringumstæður eykst vissulega
hættan á því að einhverjir gæti ekki nægjanlegrar varúðar. Slíkt verð-
ur einfaldlega að koma í ljós. 

Almenn umræða um gildi og siðferði í viðskiptum er af hinu góða.
Viðskiptalífið á að vera opið fyrir slíkri umræðu og taka gild grundvall-
arsjónarmið sem lúta að heilbrigðri samkeppni og góðum viðskiptahátt-
um. Sú umræða sem Morgunblaðið stýrir nú um stundir er hins vegar
sprottin af sérkennilegri þráhyggju og sókn eftir horfnum tíma. Sú um-
ræða kemur hvorki til með að skila bót né framþróun viðskiptalífsins.

Bros sérhæfir sig í sölu 
og merkingum á fatnaði,
auglýsingavörum og fánum
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Fasteignir hækka í Lundúnum á ný
The Sunday Times | Fasteignamarkaðurinn í Bretlandi
hefur verið rólegur um hríð og ekki eru allir sam-

mála um hvort hann
fari nú að rétta úr
kútnum. Þó má finna

þess dæmi að fasteignir í London séu farnar að
hækka á ný eftir nokkra lægð undanfarin ár.
Hækkun fasteigna á vinsælustu svæðum höfuð-
borgarinnar var í síðasta mánuði sú mesta í tæp tvö
ár og leiddu dýrar fasteignir hækkunina. Hagstætt
umhverfi í bresku fjármálalífi, sem hefur sínar
höfuðstöðvar í borginni, er talið geta örvað fast-
eignamarkaðinn og finna fasteignasalar að mark-
aðurinn er að breytast úr kaupendamarkaði í selj-
endamarkað.

Útlitið er ekki eins bjart á öðrum svæðum í
Bretlandi. Samkvæmt spám mun fasteignaverð
lækka á öllum stöðum á næsta ári að Lundúnum
undanskildum. Það væru góð tíðindi fyrir kaupend-
ur á þessum svæðum sem eru að fjárfesta í sinni

fyrstu fasteign og hafa ekki haft tækifæri til þess
að kaupa vegna mikilla verðhækkana.

Japan frammi fyrir samfélagsbreytingum
The Economist | Japanskur vinnumarkaður stendur
frammi fyrir miklum breytingum sem munu hafa

áhrif á allt skipulag samfé-
lagsins. Um þetta er rætt í

grein í nýjasta hefti The Economist. Japanskur
vinnumarkaður er smám saman að rétta úr kútnum
eftir uppsagnir, gjaldþrot og önnur áföll á japönskum
vinnumarkaði síðustu ára. Nú er svo komið að sums
staðar í landinu er bráður skortur á vinnuafli. Dæmi
eru um að 1,7 starf sé til fyrir hvern umsækjanda. 

Japanskur vinnumarkaður þarf að bregðast við.
Húsbóndaholli launþeginn, tákn japanskrar upp-
byggingar eftir stríð, nægir ekki til að standa undir
breytingum komandi ára. Fyrst og fremst þarf að
auka þátt kvenna í atvinnulífinu en þær eru ekki
nema 55 prósent vinnuaflsins. Þar að auki þarf að
opna dyrnar fyrir innflytjendum og fá ungt fólk og
eldri borgara til að auka þátt sinn í atvinnulífinu. 

U M  V Í Ð A  V E R Ö L D

Almenn umræða um
gildi og siðferði í
viðskiptum er af
hinu góða. Við-

skiptalífið á að vera
opið fyrir slíkri um-

ræðu og taka gild
grundvallarsjónar-

mið sem lúta að
heilbrigðri sam-

keppni og góðum
viðskiptaháttum. Sú
umræða sem Morg-

unblaðið stýrir nú
um stundir er hins

vegar sprottin af sér-
kennilegri þráhyggju

og sókn eftir horfn-
um tíma. 

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

Þórður Pálsson
Forstöðumaður

greiningardeildar
KB banka

O R Ð  Í  B E L G

Sögurnar... tölurnar... fólkið...
Stytting menntaskólanáms

Það er þó alltaf hver og einn einstaklingur sem tek-
ur ákvörðun um hvort og að hve miklu leyti hann
ákveður að fjárfesta tíma sínum í menntun. Fólk
jafnt ungt sem gamalt fjárfestir í framtíðinni og
besta leiðin til að fá ungt fólk til að fjárfesta í
menntun er að sjá til þess að það sé arðbært að
fjárfesta í henni. 
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Seðlabankinn hyggst á næsta ári
taka upp reglulega vaxtaá-
kvörðunardaga. Greining Ís-
landsbanka segir fyrkomulagið
samræmast verðbólgumarkmiði
og vera í takt við það sem
tíðkast erlendis: „Gagnsæi í
stjórnun peningamála mun
aukast með nýrri tilhögun
vaxtaákvarðana Seðlabanka Ís-
lands.“ Seðlabankinn sendi á
föstudag frá sér yfirlýsingu um
breytt fyrirkomulag vaxtaá-
kvörðunarferlis bankans. Verða
frá og með áramótum teknir
upp formlegir vaxtaákvörðun-
ardagar, líkt og tíðkast víða er-

lendis, þar sem bankastjórnin
sendir í lok viðskiptadags frá
sér rökstudda yfirlýsingu um
vaxtastig í endurhverfum við-
skiptum við fjármálastofnanir.
Ekki hefur verið gefið upp hver
tíðni vaxtaákvörðunarfunda
bankans verður, en erlendis eru
slíkir fundir haldnir 6 til 12
sinnum á ári. Auk þessa munu
Peningamál hér eftir koma út
þrisvar ár hvert, en undanfarin
ár hefur ritið komið út ársfjórð-
ungslega. Fækkar einnig verð-
bólgu- og þjóðhagsspám bank-

ans sem þar eru birtar til sam-
ræmis.“

„Með þessu fyrirkomulagi er
reglu komið á takt vaxtaákvarð-
ana Seðlabanka, en fram til þessa
hefur allur gangur verið á tíma-
setningu vaxtaákvarðana hans,
þótt útgáfu Peningamála hafi
gjarnan fylgt tilkynningar um
breytingar vaxta. Svo verður
raunar áfram, en þá daga sem út-

gáfa ritsins fylgir ekki vaxtaá-
kvörðun mun bankinn þó birta
rökstuðning fyrir ákvörðun
sinni.“ Með þessu er bankinn að
færa sig nær þeim vinnubrögð-
um sem almennt eru talin sam-
rýmast best verðbólgumarkmiði,
en jafnan er lögð mikil áhersla á
reglufestu og gagnsæi í útfærslu
seðlabanka á slíku fyrirkomulagi
peningamálastjórnunar. Þannig

mun tímasetning vaxtabreytinga
aldrei koma flatt upp á markaðs-
aðila, og einnig mun ákveðið upp-
lýsingagildi felast í ákvörðun
bankans um óbreytta stýrivexti á
vaxtaákvörðunardögum. Í þeim
löndum sem lengst er gengið
varðandi gagnsæi birtast raunar
fundargerðir vaxtaákvörðunar-
funda svo ljóst sé hvernig
ákvörðunarferlið er, og verður
fróðlegt að sjá hvort slíkur hátt-
ur verður hafður á við
Kalkofnsveginn.

Gagnsæi eykst hjá Seðlabankanum
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Þriggja 
banka
blokk
Það fór svo sem eins og mig
grunaði að hlutafjárútboð FL
Group tókst vel. Ég fékk sjálfur
ekki nema hluta af því sem ég
vildi í útboðinu. 

Hlutföllin í hluthafahópnum
komu mér heldur ekki á óvart.
Baugur er orðinn jafn stór og
Hannes í félaginu. 

Nú eru þeir félagarnir Hann-
es og Jón Ásgeir komnir saman
með gríðarlega öflugt fjárfest-
ingarfélag og ef maður miðar
við fyrri verk þeirra, þá verður
engin lognmolla í kringum FL
Group á næstunni. 

Ég horfi núna mikið á Ís-
landsbanka, enda líklegt að þar
fari eitthvað að gerast. Straum-
ur Burðarás hlýtur að fara að
selja hlutinn sinn í bankanum.
Vandinn er bara sá að það eru
ekki margir sem geta keypt.
Jafnvel þótt ég sé frekar stönd-
ugur, þá hefði ég ekki efni á að
kaupa hlut Straums fyrir rúma
fimmtíu milljarða. Ég þekki
ekki marga sem ráða við svo
stóra fjárfestingu. FL Group,
Baugur og Karl Wernersson eru
líklegustu kaupendurnir að
þessum hlut. Einhverjar raddir
eru um það að Björgólfur Thor
sé ekkert sérstaklega á því að
selja þeim þennan hlut, en
spurningin er hvort aðrir kaup-
endur séu raunverulega í boði.
Nema þá kannski að hægt sé að
selja hlutinn erlendum banka
sem vill komast í tæri við þann
hraða sem tíðkast í íslenskum
bönkum. Vandinn er að fyrir
íhaldsamar erlendar fjármála-
stofnanir er verðmiðinn senni-
lega of hár. 

Eftir stendur því að hætta
leitinni og selja hlutinn til FL
Group og Baugs og að Karl
Werners stýri bankanum, Hann-
es FL og Jón Ásgeir Baugi. Þórð-
ur Már hefur verið að lenda erf-
iðari málum fyrir Straum og fer
létt með að klára þetta. Síðan er
hugsanlegt að FL minnki við sig
í KB banka og Bakkabræður
bæti við sig á móti. Þá eru menn
komnir með þrjár gríðarlega
öflugar viðskiptablokkir tengd-
ar þremur bönkum. Exista og
Bakkabræður með KB banka,
Bjöggarnir með Landsbankann
og Straum og FL Group,
Milestone og Baugur með Ís-
landsbanka. Þetta er ekki svo
slæm staða og gefur vísbend-
ingar um að markaðurinn verði
áfram í hörku sókn. Ég hef alla
vega ekki fundið hjá mér neinar
hvatir að undanförnu í þá átt að
hverfa af þessum markaði.
Hvað svo sem maður gerir ein-
hvern tímann seinna.

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

Þannig mun tímasetning vaxtabreytinga aldrei koma flatt upp á markaðsaðila
... Í þeim löndum sem lengst er gengið varðandi gagnsæi birtast raunar fundar-
gerðir vaxtaákvörðunarfunda svo ljóst sé hvernig ákvörðunarferlið er, og verð-
ur fróðlegt að sjá hvort slíkur háttur verður hafður á við Kalkofnsveginn.
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Það fór ekki mikið fyrir því þegar auglýs-
ingastofan Hvíta húsið keypti hlut í bresku
auglýsingastofunni. Loewy. „Við tilkynntum
þetta 16. júní og þjóðin var upptekin við þjóð-
hátíðina, svo þetta fór ekki hátt,“ segir Magn-
ús Loftsson, framkvæmdastjóri Hvíta húss-
ins.

Magnús hefur unnið hjá Hvíta húsinu í
fimmtán ár. Kom beint frá námi í grafískri
hönnun frá San Fransiskó. „Þessi grein hefur
þroskast mikið á þessu tímabili. Fyrst voru
þetta teiknistofur og textagerð. Síðan með
breyttum fjölmiðlum kemur áherslan á
hvernig eigi að koma skilaboðunum á fram-
færi. Þá kemur birtingahlutinn og síðan hafa
komið í stórum hópum velmenntaðir mark-
aðsstjórar hjá fyrirtækjunum sem hafa sett
okkur upp við vegg og gert kröfur til okkar
um að fylgja og ráða til okkar viðskipta- og
markaðsmenntað fólk.“ 

STÖÐUGT VAKANDI
Auglýsingageirinn hefur verið sveiflukennd-
ur en Hvíta húsið hefur lfað í fjóra áratugi.
„Okkur hefur gengið vel í samkeppnum, bæði
hér heima og erlendis og markaðstjórar þrjú-
hundruð stærstu fyrirtækjanna hafa valið
okkur þá stofu sem þeir bera mest traust til
undanfarin fimm eða sex ár.“ Magnús segir
að greinin krefjist þess að fólk sé stöðugt
vakandi og fylgist vel með
tímunum. „Við höfum sjálf
staðið fyrir endurmennt-
un og ráðstefnum innan-
húss þar sem fengist er
við ákveðin verkefni, þar
sem fólk þarf að afla sér þekkingar.
Síðan höfum við ráðið fólk sem stendur fram-
arlega á sviðum sem við teljum að við þurfum
að styrkja okkur á.“

Íslensk fyrirtæki hafa leitað vaxtar í út-
löndum. Meðal þeirra eru viðskiptavinir
Hvíta hússins. „Það eru nokkur ár síðan við
unnum auglýsingar fyrir Mastercard sem
voru birtar í Evrópu. Síðan bættist við vinna
fyrir Actavis, þegar fyrirtækið fór í útrás.
Við unnum að nafnabreytingunni og því sem
fylgdi með almannatengslafyrirtæki í
London sem er sérhæft í lyfjafyrirtækjum.
Þeir fengu létt sjokk þegar þeir fréttu að þeir
ættu að vinna með íslenskri auglýsingastofu.
Síðan kom í ljós að vinnan var frábær og það
myndaðiust vinátta og tengsl á milli fyrir-
tækjanna.“

SKAPANDI VINÁTTUSAMBAND
Magnús segir að viðskiptavinirnir hafi verið
að leita út og það hafi í fyrstu kveikt þá hug-
mynd að opna útibú. „Okkur var ráðið frá því.
Við fórum í vinnu með Arev sem Jón Schev-
ing Thorsteinsson rekur í London. Sú vinna
leiddi til samstarfs við mann sem heitir Greg
Clarke sem er sjálfstætt starfandi hausaveið-
ari. Hann fór að leita að fyrirtækjum sem
pössuðu við andrúmsloftið hjá okkur.“ Sjö til
átta stofur fundust sem féllu að skilgreining-
unni. „Við heimstóttum þær og fækkuðum svo
niður í þrjár og enduðum svo á einni.“ Svo vel
vildi til að Loewy var ekki einungis að leita
samstarfs heldur einnig fjárfesta. „Þeir vildu
ekki fá banka í hluthafahópinn, heldur ein-
hvern sem hefði skilning á þeirra rekstri.“
Niðurstaðan var kaup á tíu prósenta hlut í
Loewy og Magnús settist í stjórn. „Það hefur
myndast samband sem er miklu meira en fjár-
festing hjá okkur og samvinna hjá báðum. Það
er skapandi vináttusamband. Við fórum með

alla starfsmenn okkar til London til að hitta
þeirra fólk. Við pöruðum saman

fólk sem er að fást við svip-
aða hluti hjá báðum fyrir-
tækjum og það ræddist

við í tvo klukkutíma. Þetta
var ómetanlegt og þeir sem

kynntust þarna eru í miklum sam-
skiptum og leita í reynslu og þekkingu hvers
annars.“

REYNDUR STJÓRNARFORMAÐUR
Þekkingarflæðið er því tals-
vert, en auk þess hafa fyrir-
tækin unnið saman að stærri
verkefnum. „Þeir hafa
reyndar komið meira hingað
en við farið til þeirra og
sambandið er að þróast í all-
ar áttir og fyrirtækin njóta
bæði ávinnings af þessum
samskiptum og hafa lært
hvort af öðru.“

Magnús segir að fyrir
utan ávinninginn af þessu
samstarfi hafi Loewy vaxið
óháð Hvíta húsinu og fjár-
festingin reynst góð. „Þegar
við keyptum þá voru 45
starfsmenn. Þeir eru nú 145
og stefna í tvö hundruð fyrir
jól.“ Stefnan er tekin á
skráningu á Aim-markað
eða tilboðsmarkað í London
á næsta ári. „Stjórnarfor-
maður Loewy heitir Luke
Johnson. Hann er fjárfestir
og það sem drífur hann
áfram er ekki markaðsfræði
og auglýsingagerð. Hann
kemur með mikla þekkingu í
rekstrinum. Það er þvílíkur
skóli að sitja stjórnarfundi í
svona fyrirtæki og sjá hvern-
ig þetta er gert í svona fyrir-
tæki. Hann er jafnframt
stjórnarformaður Channel Four.“ Johnson
auðgaðist á kaupum á keðjunni Pizza Express

1991. „Hann var kosinn viðskiptamaður árs-
ins 2003 í Bretlandi. Það er mjög mikilvægt að
hafa svona mann á bak við sig og geta vísað til
þess í samskiptum við viðskiptavini úti.“ 

STÆKKUN OG SAMVINNA OPNAR NÝJAR DYR
Magnús segir að hann vænti mikils af þessu
samstarfi og ekki nema brot af þeim ávinn-
ingi sem liggi í verkefninu sé kominn fram.
„Þetta hefur líka myndað mjög skemmtilega
orku innan fyrirtækisins. Það hefur orðið ein-
hvers konar vakning, eins og við séum að

byrja á einhverju algjörlega
nýju.“ Hann segir fyrirtækið
alltaf hafa gert vel við
starfsfólk og uppskorið
mikla starfsmannatryggð á
móti. „Andinn og menningin
hefur verið mannleg og við
viljum halda í þetta. Við finn-
um fyrir því sama hjá
Loewy, en það er auðvitað
erfitt að halda henni þegar
fjölgun starfsmanna er
svona ör.“

Fjárfestingin hefur þýtt
að Magnús sækir reglulega
stjórnarfundi í London.
Hann segist reyna að raða
saman fundum í þessum
ferðum til að lágmarka
fjölda ferða. „Þeir hafa sýnt
þessu skilning og Loewy tek-
ið þátt í kostnaði vegna
stjórnarsetunnar.“ Framund-
an eru stór verkefni, meðal
annars fyrir Hitachi í Evr-
ópu. „Það er verkefni til
þriggja ára um endurmark-
aðssetningu Hitachi í Evrópu.
Stækkunin og samvinnan
hafa gert Loewy mögulegt að
koma til greina í slík verk-
efni.“

Magnús segir að þrátt fyr-
ir mikinn eril þá gefist tími til

að sinna fleiru en vinnunni. „Ég er frekar
skipulagður þannig að mér tekst að halda helg-
unum nokkuð lausum.“ Hann býr í Garðabæ
ásamt manni sínum og tveimur hundum. Þeir
eiga sumarbústað í Fljótshlíðinni og reyna að
fara mikið þangað um helgar. „Svo reynum við
að fara á skíði á veturna innan- og utanlands.“

Hádegisverður fyrir tvo
á Hótel Holti

Steikt hörpuskel með sultuðum engi-
fer, smokkfiski og lime-froðu

Sniglar með laukformi, sveppum 
og beikonsósu

Nautalund með piparkartöflumauki,
spínati og burgundy-sósu

Gufusoðin sandhverfa með Jerúsal-
em-ætiþistlum, mangóchutney og

kóríander kryddsalati.

Drykkir
Vatn

Pilsner
Alls 5.300 krónur

▲
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Með Magnúsi
Loftssyni

framkvæmdastjóra Hvíta hússins

A U R A S Á L I N

Magnús Loftsson
Starf: Framkvæmdastjóri Hvíta hússins

Fæðingardagur: 12. janúar 1957
Maki: Gunnar Ásgeirsson

FJÁRFEST Í ÞEKKINGARFLÆÐI Magnús Loftsson, framkvæmdastjóri Hvíta hússins segir fjárfestingu í bresku auglýsinga-
stofunni Loewy miklu meira en fjárfestingu. Skapandi vináttusamband hafi myndast á milli fyrirtækjanna og bæði fyrirtæk-
in hafi notið reynslu og sambanda hvors annars. 

Miklu meira en fjárfesting og samvinna
Magnús Loftsson stýrir auglýsingastofunni Hvíta húsinu og situr í stjórn bresku auglýsingastofunnar
Loewy sem Hvíta húsið keypti hlut í síðasta sumar. Hafliði Helgason hitti Magnús og ræddi við
hann um kveikjuna að og reynsluna af samstarfinu við Loewy. 
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Framundan eru stór verkefni, meðal annars fyrir Hitachi í Evrópu. 
„Það er verkefni til þriggja ára sem snýst um endurmarkaðssetningu
Hitachi í Evrópu.“

Lög um
bankaokur
Aurasálin hefur brotið heilannn um
hvað Landsbankanum gangi til
með að hækka vextina á íbúða-
lánunum. Aurasálin er nefnilega
á varðbergi gagnvart okri banka-
stofnana. Sjálf hefur hún nefni-
lega oft þurft að glíma við ósann-
gjarnar kröfur banka um uppá-
skriftir og tryggingar vegna
nauðsynlegrar fyrirgreiðslu. 

Aurasálin hefur oft verið, að henni
finnst niðurlægð, af bankastjór-
um sem hafa neitað að lána henni
nema gegn tryggingum og uppá-
skriftum ættingja. Þessar kröfur
hafa bankarnir sett fram þrátt
fyrir að Aurasálin hafi ekki verið
í meiri vanskilum við bankakerf-
ið en gengur og gerist. Bankar
virðast nefnilega ekki skilja að
það eru ýmis útgjöld sem þarf að
standa skil á áður en kemur að
því að greiða af lánum. 

Nóg eru nú gjöldin sem tekin eru
af skuldunum og því engin
ástæða fyrir bankanna að vera
með þessa tortryggni í garð
Aurasálarinnar. Eitt tvö gjaldþrot
og smávægilegar tafir á ein-
hverjum greiðslum eru engin
ástæða til þeirrar óhóflegu tor-
tryggni sem bankarnir sína
tryggum viðskiptavinum sínum. 

Þótt Aurasálin hafi alltaf sýnt sín-
um viðskiptabanka mikla tryggð,
þá verður það sama ekki sagt um
bankann. Þar virðast menn vera í
vasanum á innheimtufyrirtækj-
um sem heimta að fá smávægileg
vanskil til þess að geta smurt
ofan á þau.

Það er því ekki að undra að Aura-
sálin er tortryggin þegar banki
reynir að láta líta svo út að hann
sé að hækka vexti af góð-
mennsku og skynsemi einni sam-
an. Þá fer Aurasálin að hugsa
sinn gang og velta fyrir sér hvað
að baki búi. Hækkun vaxta á
íbúðalánum er til þess að græða
meira. Það er eina niðurstaðan
sem getur búið að baki.

Eins og Aurasálin hefur marg oft
bent á þá eru bankarnir á höttun-
um eftir ofsagróða af öllu sem
þeir gera. Þetta sjá því miður
ekki margir. Íbúðalánasjóður á að
lækka vextina ennþá meira núna
og reka bankana niður. Seðla-
bankinn á líka að lækka sína
vexti og svo á að setja lög um að
bankar megi ekki hagnast nema
um ákveðna upphæð sem er mið-
uð við eigið fé þeirra. Slíkar regl-
ur myndu þegar hafa góð áhrif á
óhófleg völd bankanna. 

Aurasálin vill ekki láta þar við
sitja. Full ástæða er til þess að
setja einnig reglur um það að
bannað sé að senda skuldir til
innheimtufyrirtækja og dráttar-
vextir verði lækkaðir verulega.
Allt myndi þetta stuðla að meiri
jöfnuði þegnanna og aukinni
valddreifingu í samfélaginu. Það
er í raun furðulegt að enginn
stjórnmálamaður hafi tekið upp
þennan málstað. Gerist það ekki
er Aurasálinni nauðugur einn
kostur að fara í framboð.
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AUGL†SINGASÍMI
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FYLGIR FRÉTTABLA‹INU ALLA MI‹VIKUDAGA
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JÓN SIGURÐSSON FORSTJÓRI ÖSSUR-
AR Jón Sigurðsson, forstjóri Össurar, kynnti
byltingarkennt nýtt gervihné fyrirtækisins á
blaðamannafundi í New York í síðustu viku.
Á innfelldu myndinni má sjá umfjöllun um
nýja hnéð í nýjasta hefti Popular Science.

Byltingarkennd nýjung
frá Össuri:

Notendur
vilja það besta
Stoðtækjafyrirtækið Össur
treystir á að þrýstingur frá not-
endum gervilima þrýsti á heil-
brigiðsstofnanir og almanna-
tryggingar að taka þátt í kostnaði
notenda við kaup á byltingar-
kenndum gervilim sem ber heitið
Power Knee og var nýverið
kynntur á blaðamannafundi í
New York í Bandaríkjunum.
„Notendur vilja fá það besta
hverju sinni,“ sagði hann.

Jón Sigurðsson, forstjóri Öss-
urar, upplýsti á fundinum að nýja
hnéð væri margfalt dýrara en
forveri þess, svokallað Rheo
Knee, en það kostar um 16 þús-
und bandaríkjadali. Hann vildi
þó ekki upplýsa um hvað gervi-
limurinn kæmi til með að kosta,
né heldur hver væri þróunar-
kostnaður við nýja hnéð. „Stund-
um hefur verið talað um að gervi-
limur kosti á við nýjan bíl, en
Power Knee er á við marga nýja
bíla,“ sagði hann á fundinum.

Gervihnéð er vélknúið og búið
gervigreind og gerir notandan-
um því kleift að ganga upp bæði
slakka og tröppur, auk þess að
auðvelda mjög allan venjulegan
gang. „Svo gagnast það náttúr-
lega mjög þeim sem aldraðir eru
og veikburða og hafa misst útlim
vegna veikinda,“ sagði Jón.

Nýja hnéð á að fara í almenna
sölu eftir áramót, en um það er
fjallað í nýjasta hefti bandaríska
tímaritsins Popular Science. Þar
er Power Knee hnéð valið sem
ein af 100 áhugaverðustu
tækninýjungunum á árinu. - óká
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AUGL†SINGASÍMI

550 5000Sögurnar, tölurnar, fólki›.

FAGNA AÐ RÁÐSTEFNU LOKINNI Valur
Valsson, stjórnarformaður Útflutningsráðs
Íslands, Wan Jifei, formaður CCPIT (China
Council for the Promotion of International
Trade) í Kína, Baldur Hjaltason, formaður Ís-
lensk-kínverska viðskiptaráðsins.

Hátíðarráð-
stefna ÍKV
Í tilefni af tíu ára afmæli Íslensk-
kínverska viðskiptaráðsins var
efnt til hátíðarráðstefnu á Hótel
Sögu þriðjudaginn 8. nóvember.
Hvergi í heiminum er jafnmikill
uppgangur og í Kína um þessar
mundir. Hagvöxturinn í landinu
hefur verið gríðarlegur undan-
farin ár, fyrirtæki spretta fram
og lífskjör þegnanna batna. Sam-
hliða bættum kjörum hefur kín-
verskum ferðamönnum fjölgað
mjög í Evrópu og samkvæmt Al-
þjóðaviðskiptastofnuninni munu
kínverskir ferðamenn verða í
kringum 100 milljónir í heimin-
um árið 2020. 

Til ráðstefnunnar voru mættir
valinkunnir innlendir og erlendir
fyrirlesarar sem fjölluðu um
sóknartækifæri fyrir íslenska
ferðaþjónustu sem felast í sífellt
vaxandi ferðalögum Kínverja til
Evrópu.
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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

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

NÝSKÖPUNARVERÐLAUN SAF VORU
AFHENT VIÐ HÁTÍÐLEGA ATHÖFN Á
GRAND HÓTELI REYKJAVÍK Á FÖSTU-
DAGINN. Stephen Brown, svæðisstjóri
Icelandair á Bretlandseyjum, hélt ræðu og
Sturla Böðvarsson samgönguráðherra af-
henti verðlaunin. Nýsköpunarverðlaunin
hlaut Adrenalín.is fyrir nýja adrenalíngarð-
inn á Nesjavöllum sem tekinn var í notkun
í júlí 2005. Þar er háloftabraut, svifbraut,
risaróla, klifurveggur og fleira sem kemur
adrenalíni af stað. Adrenalín.is er í eigu
Ferðaskrifstofunnar Ultima Thule. Þar að
auki hlutu Fjord Fishing á Vestfjörðum og
Veg Guesthouse á Suðureyri viðurkenningu.

GUÐMUNDUR V. FRIÐJÓNSSON OG
HARPA GUÐNADÓTTIR TAKA VIÐ
VERÐLAUNUM FRÁ ÁRNA MATHIESEN
FJÁRMÁLARÁÐHERRA. Fjármálaráðu-
neytið veitti hvoru þeirra um sig 250 þús-
und krónur fyrir lokaverkefni þeirra á meist-
arastigi í hagfræði og viðskiptafræði. Í loka-
verkefni sínu við Háskóla Íslands fjallaði
Harpa um hagstjórn en efni meistararit-
gerðar Guðmundar frá Viðskiptaháskólann í
Árósum var hagkvæmni myntsvæða.

VIÐ UNDIRRITUN SAMNINGS PARX OG LÍN Samningur þess efnis að ParX viðskipta-
ráðgjöf IBM taki að sér fjármálastjórn fyrir Lánasjóð íslenskra námsmanna var undirritaður
í október og gildir fram til 15. apríl 2006. Ástæða samningsins er að fjármálastjóri LÍN er í
fæðingarorlofi á þessum tíma. Fyrirtækið mun aðstoða LÍN við áætlanagerð, fjárstýringu og
önnur verkefni fjármálastjóra. Það mun einnig yfirfara ferla á fjármálasviði LÍN og ráðgjafar
ParX gera úttekt á starfseminni og skila niðurstöðum sínum við lok verksamnings.

Ísmar tekur við
CAT vélstýringum
Ísmar, sem undanfarin ár hefur
þjónustað verktaka, verkfræði-
stofur og ríkisfyrirtæki með
landmælingatæki og vélstýring-
ar, hefur tekið að sér sölu og
þjónustu á samsvarandi búnaði
sem Hekla flytur inn frá Cat-
erpillar. 

Trimble, sem Ísmar hefur um-
boð fyrir, er leiðandi fyrirtæki í
framleiðslu vélstýringar sem eru
mjög útbreiddar hérlendis. Cat-
erpillar frá Heklu er leiðandi í
framleiðslu á hvers kyns vinnu-
vélum. Fyrirtækin tvö, Trimble
og Caterpillar, eru í samstarfi
varðandi framleiðslu á vélstýri-
búnaði sem byggir á rafeinda-
tækni sem Trimble hefur þróað
og sérhæft sig í um árabil. - hb
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Nú í nóvembermánuði standa yfir Hönnunardagar
2005 fyrir tilstuðlan Hönnunarvettvangs. Stofnun
Hönnunarvettvangs hafði verið lengi í pípunum, að
sögn Guðbjargar Gissurardóttur framkvæmda-
stjóra, en honum var hleypt af stokkunum í maí síð-
astliðnum. Að því stóðu iðnaðar- og viðskiptaráðu-
neytið, Samtök iðnaðarins, Útflutningsráð, Form Ís-
land, Impra nýsköpunarmiðstöð og Reykjavíkur-
borg.

Hönnunarvettvangur á að virka sem brú milli
hönnunar og viðskiptalífsins. Hann á að efla ís-
lenskt hönnunarsamfélag með því að kynna og efla
íslenska hönnun hér heima og erlendis. „Það þarf að
opna augu atvinnulífsins fyrir gildi hönnunar og
hvetja fyrirtæki til að nota í auknum mæli hönnun
við vöruþróun og markaðssetningu. Þannig skapast
samkeppnisforskot og virðisauki í íslensku atvinnu-
lífi,“ segir Guðbjörg. 

Þessu markmiði reynir Hönnunarvettvangur að
ná með því að vinna með hönnuðum og virkja það
hönnunarsamfélag sem fyrir er á Ís-
landi. Guðbjörg segir íslenska hönnuði
ekki nýtta nægilega vel og að íslensk
fyrirtæki þurfi að taka hönnun inn fyrr
í ferlinu, til að mynda þegar kemur að
vöruþróun. Oft sé það álitið seinni tíma
mál að koma með hönnuði að verkunum. Betri ár-
angur náist þó af því að hafa hönnuðinn með strax
frá upphafi. 

Guðbjörg bendir á rannsóknir breska hönnunar-
ráðsins (British Design Council) sem hefur unnið
margar rannsóknir á þessu sviði og getið sér góðs
orðspors. Nýverið birti ráðið niðurstöður könnunar
sem gerð var meðal 1500 breskra fyrirtækja af öll-
um stærðum og úr ýmsum geirum. Þær sýna að fá
bresk fyrirtæki eru búin þeirri getu og hæfni sem
þarf til að samtvinna hönnun starfsemi sinni. Þau
þyrftu þó að skerpa á þeim þætti þar sem niðurstöð-
urnar báru með sér að 45 prósent þeirra fyrirtækja
sem nota ekki hönnun til að bæta samkeppnisstöðu
sína keppa fyrst og fremst á verðgrundvelli. Þar
sem hönnun er innvikluð í starfsemina er það hlut-
fall 21 prósent. 

Samkvæmt könnun breska hönnunarráðsins
setja þau fyrirtæki sem eru í hvað örustum vexti
hönnun í annað sæti yfir mikilvægustu þætti vel-
gengni sinnar. Einungis markaðssetninguna telja
þau mikilvægari þátt. Sé hins vegar litið á öll fyrir-
tækin sem tóku þátt í könnuninni má sjá að fjármál

eru talin mikilvægust og hönnun sett í sjöunda sæti.
Hönnun er óaðskiljanlegur hluti eða mikilvæg 33
prósentum vaxandi fyrirtækja í Bretlandi en ein-
ungis ellefu prósenta þeirra sem eru í rénun.

Liður í Hönnunardögum 2005 var að bjóða hing-
að til lands fulltrúum hönnunar- og ráðgjafarfyrir-
tækisins IDEO sem hlotið hefur fjölmörg verðlaun
fyrir nýsköpun og hönnun. Talsmenn IDEO kynntu
starfsemi sína á fyrirlestri á Kjarvalsstöðum, auk
þess að halda nýsköpunarnámskeið sem var vel sótt.
Fyrirtækið var í fyrstu sérhæft í vöruhönnun en
hefur síðastliðin fimm ár haft deild í þróun sem að-
stoðar fyrirtæki við að innleiða nýsköpunarhugsun-
arhátt. Það er því að heimfæra vinnuaðferðir sínar
í vöruhönnun yfir í þróun á þjónustu og upplifunum. 

Innblástur sérfræðinga IDEO kemur að miklu
leyti frá því að fylgjast með notkun fólks á þjónustu
og vöru. Að mati þeirra er að of miklu leyti litið á
nýsköpun út frá tæknilegu hliðinni eða viðskipta-
tækifærinu. Það vilji gleymast að sækja innblástur

til þeirra sem eiga að nota vöruna,
fólksins. Viðbrögð þeirra við beiðni
bandarísks lestafyrirtækis um hönnun
á nýjum sætum lýsir kannski best
vinnuaðferðum IDEO. Sérfræðingar
þeirra fóru og skoðuðu allt ferlið frá

því að viðskiptavinurinn kemur og kaupir miða allt
þar til hann er sestur í sætið. Þeir komust að því að
sætið var í raun númer átta á listanum yfir það sem
þyrfti að laga til að gera heildarupplifun viðskipta-
vinarins ánægjulega. 

Í dag líta stór ráðgjafafyrirtæki á borð við
Boston Consulting á IDEO sem ógn í sívaxandi sam-
keppninni um á ráðgjafamarkaðnum. Nýsköpun er
grunnurinn að velgengni í dag að margra mati.
IDEO-menn hafa mikla reynslu og nota nýja nálgun
til að efla nýsköpun sem er það sem mörg fyrirtæki
eru að leita eftir í dag. 

Næstu daga verður framhald á Hönnunardögum
2005. Fyrst ber að nefna opnun sýningar á íslenskri
hönnun þann 17. nóvember. Sýningin er haldin í
nýju Laugardalshöllinni og kallast hún Brum. Kaup-
stefna Húsa & híbýla opnar þar á sama tíma. Þann
18. nóvember verður fyrirlestrasyrpa og er við-
fangsefnið hönnun af ýmsum toga og viðskipti
tengd hönnun. Þann 19. nóvember verða svo 26
hönnunarsýningar víðs vegar um bæinn opnaðar.
Það er því af nógu að taka fyrir þá sem kunna að
meta góða hönnun á næstu dögum. - hhs

M Á L I Ð  E R

Hönnun

Hvers vegna er hönnun mikil-
væg?

Í nútíma viðskiptaumhverfi er
gnægð valkosta hvort sem litið
er til vöru, þjónustu eða upplif-
ana. Þar af leiðir að vara, þjón-
usta eða upplifun þarf að skara
fram úr. Hún þarf að hafa eitt-
hvað einstakt sem dregur fólk
að henni. Tilfinningalegt og/eða
hagnýtt gildi
þarf að vera til
staðar auk góðr-
ar hönnunar. 

Hvaða gildi hafa
hönnunarvörur
fram yfir fjölda-
framleiddar vör-
ur?

Fjöldafram-
leiðsla og góð
hönnun getur
farið saman. Vel
hönnuð vara
framkallar „vá“-
tilfinningu og
forundran; Mað-
ur fær það á til-
finninguna að
einhver skilji
mann og þarfir
manns og hafi
gengið skrefi
lengra til að
koma manni á
óvart eða gleðja mann. Það er
hönnun á bak við allar vörur –
munurinn liggur í því hversu
mikilli athygli var veitt í að
skilja hvernig varan passar inn
í líf fólks. Ef það er gert rétt
verður skynjunin meira virði
fyrir neytandann.

Tapar góð hönnun gildi sínu við
fjöldaframleiðslu?

Ekki ef þarfir neytandans eru
virtar. Fjöldaframleiðsla þýðir
ekki það að vara geti ekki verið
sérsniðin fyrir fjöldann. Fleiri
og fleiri vörur, þjónusta og upp-
lifanir gera viðskiptavininum
kleift að að bæta eigin hug-
myndum við hana til að gera
hana að sinni eigin. 

Hvaða mikilvægi hefur hönnun
fyrir stöðu vöru á markaði? 

Fyrirtæki geta ekki lengur
gengið að ákveðinni markaðs-
hlutdeild vísri til lengri tíma.
Þau verða stöðugt að ýta undir
öðruvísi hugsun, skapa ný tæki-
færi og prófa nýjar vinnuað-
ferðir. Alla jafna selst vel hönn-
uð vara betur en verr hönnuð
vara. Þar fyrir utan getur góð
hönnun því sem næst leitt af
sér dýrkun á ákveðinni vöru,
þjónustu eða upplifun. Með
auknu mikilvægi maður-á-mann
markaðssetningar getur góð
hönnun því valdið risi eða falli
ákveðinnar vöru, þjónustu eða
upplifunar. 

Hvers konar vörur eru háðastar
góðri hönnun? 

Hönnun skiptir sérstaklega
miklu máli fyrir þroskaða
vöruflokka eins og bíla og raf-
magnstæki. Í þessum tilfellum
er góð hönnun oft það eina
sem getur greint að tvær mis-
munandi vörur. Samt sem áður
má færa fyrir því rök að góð

hönnun sé einnig
mikilvæg nýjum
vörum. Sjáðu til
dæmis hvaða
áhrif góð hönnun
iPod-spilarans
hefur á þróun
markaðarins.
Hver segir að
hönnun góðrar
læknavöru geti
ekki einnig verið
afskaplega mikil-
væg, ef hún getur
orðið til þess að
bjarga bara einu
mannslífi?

Er alltaf arðvæn-
legt að taka hönn-
un með í reikning-
inn, sama til
hvaða geira er lit-
ið?
Við trúum því að
það sé alltaf arð-

vænlegt að taka hönnun með í
reikninginn þar sem alltaf er
verið að skapa ákveðna upplif-
un fyrir viðskiptavininn. Gild-
ir þá einu hvort um er að ræða
hönnun á vöru, þjónustu, um-
hverfi eða ferli. Fyrirtæki sem
eyða tíma í að hugleiða fyrir
alvöru hvað viðskiptavin
þeirra vantar og það samhengi
sem hann lifir í standa sig
nánast alltaf betur í að ná
hlutunum réttum í fyrstu til-
raun. Ef þú eyðir ekki góðum
tíma í hönnunina í upphafi
þarftu að treysta á að markað-
urinn hjálpi þér við að finna
hvað fór úrskeiðis. Markaður-
inn er vægðarlaus staður þeg-
ar að því kemur að fá annað
tækifæri.

Hvernig skynjar þú stöðu Ís-
lands í því ferli að meta gildi
hönnunar í samanburði við önn-
ur lönd? 

Á meðan á vikuheimsókn okkar
til Íslands stóð áttuðum við
okkur á því að góðri hönnun er
gefið mikið gildi á Íslandi. Við
heimsóttum fyrirtæki eins og
Marel þar sem við fylgdumst
með frumlegum og vel hönnuð-
um vinnuferlum sem voru út-
færðir fyrir samskipti fyrir-
tækja við fyrirtæki. Við sáum
skapandi notkun daglegra hluta
og hönnun sem virkilega var
framúrskarandi.

Góð hönnun skiptir sköpum
fyrir skynjun neytandans

T Ö L V U P Ó S T U R I N N

Til Hilary
Hoeber

verkefnisstjóra umbreytingar-
sviðs hönnunar- og

ráðgjafafyrirtækisins IDEO Grunnurinn að velgengni fyrirtækja
Hönnunarvettvangur vinnur ötullega að því að opna augu fyrirtækja fyrir
ígildi hönnunar. Guðbjörg Gissurardóttir, framkvæmdastjóri Hönnunarvett-
vangs, segir að með því að nýta betur íslenska hönnun megi auka sam-
keppnishæfni og virðisauka í íslensku atvinnulífi.

GUÐBJÖRG GISSURARDÓTTIR, FRAMKVÆMDASTJÓRI HÖNNUNARVETTVANGS. Hönnunararvettvangur stendur fyrir Hönnunar-
dögum 2005 nú í nóvember. Markmiðið er að efla íslenskt hönnunarsamfélag með því að kynna íslenska hönnun, hér heima og erlendis.
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ÝMSIR ÞÁTTTAKENDUR Í MARKAÐS-
DEGI Í KAUPHÖLLINNI Í LONDON
Þórður Friðjónsson, forstjóri Kauphallarinn-
ar, Sverrir Haukur Gunnlaugsson, sendi-
herra Íslands í Bretlandi og Bjarni Ármanns-
son, forstjóri Íslandsbanka opnuðu markað-
inn með táknrænum hætti. 

Íslensk fyrir-
tæki kynnt í
London
Markaðsdagur var haldinn síð-
astliðinn þriðjudag í Kauphöll-
inni í London að frumkvæði
Kauphallar Íslands. Markmiðið
var að kynna íslenskan fjár-
magnsmarkað og fyrirtæki fyrir
breskum fagfjárfestum. Skapa
þannig virkan vettvang til að
miðla fjárfestingasögu íslenskra
fyrirtækja og hvetja þannig til
fjárfestinga á íslenskum mark-
aði.

Fyrirtækin sem þátt tóku í
kynningunni voru Bakkavör
Group, Dagsbrún, FL Group, Ís-
landsbanki, Kaupþing Banki,
Landsbanki Íslands og Straumur-
Burðarás Fjárfestingabanki.
Hvert þeirra fékk tækifæri til að
kynna fjárfestingasögu sína og
átti í kjölfarið fundi með hugsan-
legum fjárfestum. 

Um fjörutíu fjárfestar og
greiningaraðilar sóttu atburðinn.
Að sögn Þórðar Friðjónssonar,
forstjóra Kauphallar Íslands,
gekk fundurinn vel og hlaut góð-
ar viðtökur. Hann segir mikla
viðhorfsbreytingu hafa orðið og
Kauphöllin merki stóraukinn
áhuga á skráðum íslenskum fyr-
irtækjum. - hhs

TONY SHEARER OG ÓLAFUR RAGNAR
GRÍMSSON Stjórnmálamenn og kaup-
sýslumenn voru áberandi í hófi sem KB
banki stóð fyrir í Þjóðmenningarhúsinu fyr-
ir helgi af því tilefni að bankinn hefur nú
fest kaup á breska bankanum Singer&Fried-
lander. Tony Shearer er fyrrverandi forstjóri
Singer&Friedlander í London en Ármann
Þorvaldsson tók nýverið við þeirri stöðu.
Shearer er hér á spjalli við forseta Íslands.



Markið sett hátt
Hreiðar Már Sigurðsson, for-
stjóri KB banka, var glaðbeittur
og fastur fyrir í sjónvarpsfrétt-
um á laugardag, þar sem hann
sagði bankann ekki munu hækka
vexti íbúðalána meðan aðrir á
markaði héldu þeim lágum. Það
er því ljóst að KB banki hreyfir
sig ekki á þessum markaði fyrr
en Íbúðalánasjóður hefur hækk-
að sína vexti.

Hreiðar Már var búinn að
vera í miklu stuði þennan dag,
því þann daginn var starfsdagur
í KB banka þar sem ríkti mikill
baráttuandi og hópefli. Þar flutti
forstjórinn ræðu þar sem mark-
ið var sett hátt. Þá sagði hann að
stefnt væri að því að KB banki
yrði kominn í hóp fimmtíu
stærstu banka í heimi eftir fimm
ár. Það er metnaðarfullt mark-
mið, en bankinn er í sæti á bilinu
170 til 180 í dag.

Bið eftir viðtali
Þeir eru margir sem vilja veg
kvenna meiri í íslensku athafna-
lífi. Meðal þeirra sem hafa hvatt
til aukins hlutar kvenna í við-
skiptalífinu er Morgunblaðið.
Það voru því margir sem áttu
von á því að Mogginn myndi
taka ítarlegt viðtal við unga
konu sem varð á dögunum
stjórnarfomaður í skráðu félagi
í Kauphöllinni og er reyndar sú
eina af skynsamara kyninu sem
gegnir slíkri stöðu. Þetta er Þór-
dís J. Sigurðardóttir sem var
kosin stjórnarformaður Dags-
brúnar sem á 365 fjölmiðlana.
Eitthvað hefur dregist hjá Morg-
unblaðinu að fagna þessu skrefi
í jafnréttisbaráttunni, en úr því
hlýtur að verða bætt mjög fljót-
lega.

Reglugerðarvald
hjá einkaaðilum

Samspil viðskipta stjórnmála er
mörgum þyrnir í augum og þá
oftast þeim sem standa í við-
skiptum. Í nýrri bók um Jón
Ólafsson segir frá stuðningi
hans við Albert Guðmundsson.
Albert varð síðar fjármálaráð-
herra. Jón fékk hann til að fella
niður vörugjald af hljómplötum.
Jón gerði reyndar meira en það,
Hann samdi reglugerðartextann
og fór með hann til Alberts niður
í Alþingi sem undirritaði hann.
Jón lét ekki þar við sitja, heldur
tók ómakið af ráherranum og
starfsmönnum hans og fór sjálf-
ur með reglugerðina undirritaða
í Lögbirtingablaðið til birtingar.
Í þetta skiptið hefur því Jóni
varla fundist tengslin við stjórn-
málin til trafala.

44 4,45% 4753milljarða hlutafjáraukning FL Group. vextir íbúðalána Landsbankans
eftir hækkun. 
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Tilboð 780 þ
Honda CRV Rvi ‘98 árg ek 141 þ.km,
ásett verð 1,050 þ. Aðalbílasalan 551-
7171. Aðalbílasalan 551-7171.

Tilboð 750 þ.
Honda CRV Rvsi 2/1998 ek160 þ.km,
ásett verð 960 þ. Aðalbílasalan 551-
7171.

Tilboð 390 þ
M.Benz 190E Sportl. 5/1992 ek 177
þ.km, ásett verð 690 þ.Aðalbílasalan
551-7171.

Tilboð 1,050 þ
Suzuki Liana 07/2004 ek 14 þ.km, ásett
verð 1,350 þ..Aðalbílasalan 551-7171.

Tilboð 1,190 þ
Suzuki Ignis GL 4WD 12/2004 ek 30
þ.km ásett verð 1,330 þ.Aðalbílasalan
551-7171.

Tilboð 800 þ
Daewoo Tacuma CDX 2.0 5/2002 ek
38 þ.km, ásett verð 990 þ..Aðalbílasal-
an 551-7171.

Tilboð 700 Þ
Ford Focus High Series 4/2000 ek 94
þ.km,ssk ásett verð 890 Þ.Aðalbílasalan
551-7171.

Tilboð 400 Þ
Honda Civic 1.4 IS 9/1997 ek 133
þ.km, ásett verð 590 þ..Aðalbílasalan
551-7171.

Tilboð 300 Þ
Honda Civic 1.4i H/B 3/1997 142 þ.km,
ásett verð 550 þ.Aðalbílasalan 551-
7171.

Tilboð 780 Þ
Honda CRV Rvsi 12/1998 ek 140
þ.km,ssk, ásett verð 1,050.Aðalbílasal-
an 551-7171.

Tilboð 670 Þ
Honda HRV 6/1999 86 þ.km, ásett verð
890 þ.Aðalbílasalan 551-7171.

Tilboð 750 Þ
Honda HRV Sport 6/1999 98 þ.km,
ásett verð 990 þ.Aðalbílasalan 551-
7171.

Tilboð 650 Þ
Honda HRV Sport 4/1999 114 þ.km,
ásett verð 890 þ..Aðalbílasalan 551-
7171.

Tilboð 790 Þ
Honda HRV Sport 8/2000 90 þ.km,
ásett verð 990 þ.Aðalbílasalan 551-
7171.

Tilboð 290 Þ
Peugeot 306 STW 3/1998 ek 106 ásett
verð 490 þ.Aðalbílasalan 551-7171.

Honda Accord 2,0 Comfort 6/2005 ek
9 þ.km. Verð 1,990 þ Aðalbílasalan
551-7171

Honda Accord Sport Tourer 8/2003 ek
62 þ.km. ssk. Verð 1,890 þ Aðalbílasal-
an 551-7171

VW Polo Basicline 5/2004 22 þ.km,
verð 1,090 þ. Aðalbílasalan 551-7171

Suzuki Liana 4WD 1.6 9/2004 ek 20
þ.km. Verð 1,520 þ. Aðalbílasalan 551-
7171

Honda CRV Rvsi 7/1998 ek 49 þ.km,
verð 1,150 þ. Aðalbílasalan 551-7171

Honda HRV Smart 1/2005 ek 13 þ.km
ssk, Verð 1,990 þ. Aðalbílasalan 551-
7171

Honda Jazz 1.4 LS 6/2003 ek 50 þ.km,
verð 990 þ Aðalbílasalan 551-7171

Hyundai Terracan CRDI 10/2002 ek 86
þ.km. Verð 2,190 þ.Aðalbílasalan 551-
7171

Kia Carens EX 5/2004 ek 27 þ.km, verð
1,590 þ.Aðalbílasalan 551-7171

Nissan Terrrano SR 6/1999 ek 91 þ.km,
verð 1,150 þ..Aðalbílasalan 551-7171

Opel Vectra Comfort 2.2L 1/2003 ek 27
þ.km,ssk, verð 1,590 þ.Aðalbílasalan
551-7171

Honda HRV Sport 9/2004 ek 28
þ.km,ssk, verð 1,990 þ..Aðalbílasalan
551-7171

Peugeot 406 1.6 ‘97 árg ek 149 þ.km,
verð 390 þ.Aðalbílasalan 551-7171

Peugeot 406 STW 1.8 2/2001 ek 87
þ.km, verð 890 þ.Aðalbílasalan 551-
7171

Subaru Forrester CS Turbo 5/2001 ek
53 þ.km, verð 1.790 þ.Aðalbílasalan
551-7171

Toyota Corolla L/B Luna 12/1997 ek
82 þ.km, ssk, verð 590 þ.Aðalbílasalan
551-7171

Suzuki Vitara JLXI 2/1999 ek 58 þ.km
verð 690 þ.Aðalbílasalan 551-7171

Nissan Almera Luxury 1.8 8/2000 ek
46 þ.km,ssk, verð 890 þ.Aðalbílasalan
551-7171

Jeep Grand Cherokee Ltd 1/1996 ek
148 þ.km,ssk, m/öllu Verð 690 þ.Aðal-
bílasalan 551-7171

Toyota Rav-4 1/1999 ek 86 þ.km,ssk,
verð 1,190 þ..Aðalbílasalan 551-7171

Vw Golf Comfortline 1.6 11/1998 ek
101 þ.km, verð 750 þ.Aðalbílasalan
551-7171

VW Golf Comfortline STW 6/2001 ek
45 þ.km,ssk, verð 1,090 þ..Aðalbílasal-
an 551-7171

VW Passat Highline 2.0 9/2004 ek 11
þ.km, verð 2,550 þ.Aðalbílasalan 551-
7171

VW Golf V Comfortline 7/2004 ek 10
þ.km,ssk , verð 2,090 þ..Aðalbílasalan
551-7171

Kia Clarus GLX 2,0 1/1999 ek 117
þ.km verð 360 þ..Aðalbílasalan 551-
7171

Kia Sportage 9/2000 ek 76 þ.km, verð
850 þ.Aðalbílasalan 551-7171

Peugeot 307 XR 7/2004 ek 36 þ.km,
verð 1,330 þ. Aðalbílasalan 551-7171

Honda CRV Advance 11/2002 ek 94
þ.km,ssk, verð 1,990 þ.Aðalbílasalan
551-7171

Tilboð 430 Þ Honda Civic 1.5I V-Tech
2/1997 ek 140 þ.km ssk verð 590 þ
Aðalbílasalan 551-7171.

Aðalbílasalan
Bílakjarnanum Eirhöfða 9,

110 Reykjavík
Sími: 551 7171

www.abs.is

Daewoo Lanos 1600 ETEC 2001, ek. 69
þ. km, 5 gíra, rafm í rúðum, álfelgur, CD.
Verð 520 þús. Tilboð 390 þús.

Daewoo Nubira 1600 Wagon 8/1998,
ek. 89 þ. km, 5 gíra, rafm. í rúðum,
álfelgur, CD. Verð 390 þús. Tilboð 250
þús.

Ford Focus 1600 STW 1/2000, ek. 90 þ.
km, 5 gíra, CD, rafm. í rúðum, álfelgur,
sumar og vetradekk. Verð 790 þ.

Opel Astra 1600 10/1999, ek. 69 þ. km,
sjálfskiptur, rafm. í rúðum, spoiler ofl.
Verð 790 þús.

Subaru Legacy 2,0 GL 4x4 1996, ek.
187 þ. km., sjálfsk., álfelgur, dráttarkúla.
Verð 450 þús.

Subaru Legacy 2,0 GL 4x4 1998, ek.
139 þ. km, 5 gírar, smurbók, rafm. í rúð-
um ofl. Verð 720 þús. Bílalán 440 þús.

Suzuki Ignis 4x4 11/2004, ek. 25 þ. km,
5 gírar, hörkugóður, eyðslugrannur, fjór-
hjóladrifinn bíll. Verð 1.250 þús.

Skoda Octavia 1600 2000, ek. 74 þ. km,
16” álfelgur + vetradekk á felgum þjón-
ustubók. Gott eintak. Verð 790 þús.

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík

Sími: 577 4747
www.hofdabilar.is
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Honda CRV árgerð 1998, ekinn 93 þ.
km. Verð kr. 1.200.000. 100% lán að-
eins 23.000 á mán sjálfskiptur og ný
tímareim SG Bílar. S. 421 4444.

Hyundai Getz árgerð 2004. Ekinn 42 þ.
km. Verð kr. 1.190.000. 100% lán að-
eins 17.700 á mán SG Bílar s. 421 4444.

Hyundai Trajet árgerð 2000. Ekinn 97 þ.
km. Verð kr. 1.290.000. 100% lán að-
eins 23.500 á mán SG Bílar s. 421
4444.

Mazda B2000 pallbíll árgerð 2005. Ek-
inn 23 þ. km. Verð kr. 1.990.000. 100%
lán SG Bílar s. 421 4444.

Mazda 6 árgerð 2004, ekinn 32 þ. km.
Verð kr. 2.190.000. Sjálfskiptur. 100%
lán aðeins 37.100 á mán SG Bílar s. 421
4444.

Opel Vectra GL 2000 árgerð 1997, ekinn
133 þ. km. Verð kr. 690.000. Sjálfskipt-
ur. Tilboð SG.bíla yfirtaka á láni
400.000. SG Bílar s. 421 4444.

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

VW Bora 1.6 árgerð 2001, ekinn 49 þ.
km. Verð kr. 1.190.000. 100% lán að-
eins 21.700 á mán SG Bílar s. 421
4444.

VW Passat 1600 Comfortline árgerð
2001. Ekinn 69 þ.km. Verð kr.
1.390.000. 100% lán aðeins 25.300- á
mán SG Bílar. S. 421 4444.

SG Bílasala
Brekkustíg 38, 260 Reykja-

nesbæ
Sími: 421 4444

Nýr Renault Master Millilangur háþekju.
Til afgreiðslu strax. 2,5 L Turbo dísel,
115 hö. skilrúm með glugga og 270˚
opnun á afturhurðum. Full verksmiðju
ábyrgð. Listaverð með þessum búnaði:
2.652 þús án.vsk. Okkar verð: 1.930
þús án.vsk. Þú sparar 722 þúsund.

Sparibíll ehf
Skúlagötu 17, 101 Reykjavík

Sími: 577 3344
www.sparibill.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

Nissan Terrano diesel árgerð ‘99, sjálf-
skiptur, ekinn 102þús., 33” hækkun,
álfelgur, brettakantar, topplúga, topp-
bogar, dráttarkúla o.fl., sk.’06, verð
1.790.000,- 100% lánað, 821-6292 /
567-2000

Nissan Vanetta árg. 2003, cargo, diesel
2,3 kælir, ekinn 130þús., sk.’06, 100%
lánað, verð 950.000,- m.vsk. 821-6292
/ 567-2000

Honda Civic Etec 1600 árgerð 8/99, ek-
inn 130 þús., 16” álfelgur, pústflækjur
o.fl., ný vetrardekk á felgum fylgja,
sk.’06, 100% lánað, verð 790.000, 821-
6292 / 580-8900

Breiðan ehf
Sími: 821 6292

Honda HR-V skrd. 4/2005, ekinn 4.000
km. sjálfskiptur, álfelgur, geislaspilari,
rafdr.rúður og speglar, fjarst.samlæsing-
ar, hiti í sætum ofl.Ásett verð 2.190.000
kr.- GOTT EINTAK! Áhv.lán kr.1.230.000
kr.- Afb 26.000 kr. Lánstími 60 mán.

Suzuki Grand Vitara skrd. 10/1999, ek-
inn 92.000 km. Sjálfskiptur, Dráttarkúla,
fjarst.samlæsingar, rafd.rúður og spegl-
ar ofl. Ásett verð 1.390.000.- Fínn fyrir
veturinn, ef hann kemur.

Hyndai Santa Fe skrd. 6/2004, ekinn
48.000 km. 5 gírar, álfelgur, geislaspil-
ari, rafdr.rúður og speglar, fjarst.sam-
læsingar. Ásett verð 2.290.000 kr.-
Traustur bíll!

Subaru Legacy GL 2.0 Wagon skrd.
5/2005, ekinn 9.000 km. Sjálfskiptur,
álfelgur, dráttarkúla, geislaspilari,
fjarst.samlæsingar, rafdr.rúður og spegl-
ar ofl. Einn með öllu! Ásett verð
2.450.000 kr.- Áhv.lán kr.1.440.000.-
afb.kr. 30.000. Lánstími 60 mán.

Honda Accord 2.0 Comfort skrd.
7/2005, ekinn 10.000 km. 5 gírar, raf-
dr.rúður og speglar, fjarst.samlæsingar,
geislaspilari ofl. Einn þéttur! Ásett verð
2.050.000 kr.- Áhv.lán 1.030.000 kr.-
afb.22.000 kr.- lánstími 60 mán.

Toyota Corolla Wagon Sol vvti skrd.
5/2005, ekinn 4.000 km. Sjálfskiptur,
álfelgur, geislaspilari, fjarst.samlæsingar
ofl. Einn vinsæll! Ásett verð 2.160.000
kr.-

Ford Focus Trend Station 1600 skrd.
8/2005, ekinn 5000 km. 5 gírar, álfelg-
ur, rafdr.rúður og speglar, hiti í sætum,
ESP stöðuleikakerfi, ASR spólvörn,
geislaspilari, filmur, loftkæling ofl. Topp-
bíll! Ásett verð 2.050.000 kr.- Áhv.lán
1.564.000 kr.- afb.23.000 kr.-

Mazda 6 STW skrd. 4/2004, ekinn
15.000 km. Sjálfskiptur, rafdr.rúður og
speglar, geislaspilari, fjarst.samlæsingar,
hiti í sætum, ASR spólvörn, hraðastillir,
þakbogar, loftkæling ofl. Glæsilegur bíll!
Ásett verð 2.150.000 kr.-

Bílahöllin
Bíldshöfða 5, 112 Rvk

Sími: 567 4949
www.bilahollin.is

TOYOtA HILUX V6 38 tommu, drifhlut-
föll , pallhús og fl v: 390 þús möguleiki
á 100% láni Visa / Euro uppls 580-
8900 / 699-6661 www.bilalind.is

MMC L-200 Double Cab Disel 4X4 skr:
7/2003 ek aðeins 66 þús km v: 1890
þús 100% lán mögulegt uppls. 580-
8900 / 699-6661 / 699-5801
www.bilalind.is

NISSAN PATROL ELEGANCE 3,0 TDI
Sjálfskiptur skr. 6/2001 ek 129 þús km
Leður, topplúga , dráttarbeisli og fl
v.2690 þús uppls s. 580-8900 / 699-
9991 / 699-5801 www.bilalind.is

PLYMOUTH VOYAGER 4X4 7 manna árg
1993 ek . 160 þús km verð tilboð 250
þús 100% lán mögulegt uppls. 580-
8900 / 699-6661 / 699-5801

Bílalind
Vagnhöfði 9, 110 Reykjavík

Sími: 580 8900
www.bilalind.is

Toyota 4runner árg.1990. v6 35”.
Ek,193þús., Rafmagn í rúðum.,
Cd.,Flækjur.,samlæsingar.,topplúga-
dráttarkúla. Ásett verð 290þús.Bíllinn er
til sýnis og sölu hjá Bílalíf, (á nýja stóra
bílasölusvæðinu við Klettháls, 110 RVK)
sjá fleiri myndir á www.bilalif.is. Uppl. í
síma 562 1717.

GMC sierra 1500 Duramax 6.6
dísel.,Árg.2001.,Ek.99þús km.,Sumar og
vetradekk., Rafmagn í rúðum.,Cd.,
Reyklaus.,Cruise contr., Smurbók.,Raf-
magn í sætum., Bíll í top standi. Ásett
verð 2.690þús. TILBOÐ.2.250þús.Bíll-
inn er til sýnis og sölu hjá Bílalíf, (á nýja
stóra bílasölusvæðinu við Klettháls, 110
RVK) sjá fleiri myndir á www.bilalif.is.
Uppl. í síma 562 1717.

Bílalíf
Klettháls 11, 110 Reykjavík

Sími: 562 1717
www.bilalif.is

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

Nýr Ford F 350 árg 2006 Amarillo 6,0
dísel. Gott verð með vsk. S. 898 2811.

Musso Sports 2900 TDI árg 2005 ekinn
11 þús km.31” dekk.Góður bíll á góðu
verði.S:898-2811.

Econoline 350 XL árg 2002. V8 5.4 L.,
ekinn 98.000 km. 14 manna. Verð 1.5
m. Uppl. í s. 892 5556.

Daewoo Nubira Polarwagon árg. ‘99,
ek. 97 þ. fæst gegn yfirtöku á lánum ca
390 þ. afb. 15 þús. á mán. Ásett v. 490
þ. Ford Explorer árg. ‘99, ek. 82 þ. km.
Gott eintak. V. 1.650 þ. S. 866 5953.

Renault 19 árg. ‘94, til sölu. Ek. 158 þ.,
verð 160 þ. Lítur vel út. Uppl. í s. 581
2050, Bílvirkinn.

Ódýrir og góðir. Renault Twingo árg. ‘97.
Verð 195 þús. Daihatsu Charade árg.
‘96, ssk. Verð 195 þús. Get tekið ódýrari
uppí, sem má vera bilaður. S. 896 6744.

Ford Sierra árg 1991 til sölu á aðeins
100 þús staðgreitt. Góður bíll, skoðaður
og talsvert endurnýjaður. Ný nagladekk
og sumardekk á felgum fylgja. Uppl, í
síma 8962547. Magnús

Til sölu í heilu lagi eða til niðurrifs Niss-
an Patrol ‘85, vél 3,3, í toppstandi.
Nospin hásingar, 5 gíra kassi o. fl. fl.
Uppl. í síma 897 3667.

Nissan Sunny ‘94 ek. 113 þús. Tilboð
óskast. Uppl. í s. 869 1221.

Meira enn 50% afsláttur!
VW Caravelle 2,4 dísel. árg ‘98, ek. 214
þús. 9 manna. Verð 800 þús. Tilboð
380 þús. Uppl. í s. 899 3939.

Chevrolet Caprice Classic árg. ‘89 besta
eintakið á landinu. Uppl. í s. 845 8322.

Toyota Corolla Station ‘96 1.3, ek. 140
þús., beinsk. Nýsk. verð 320 þús. S. 869
5331.

Hyundai elentra árg ‘98 ekinn 109 þús.
Uppl. S:8979145.

Toyota Yaris T-sport 1.5 vél, árg. 2002,
ekinn 89 þús., grásans., 3 dyra, filmur í
rúðum, spoiler, CD, álfelgur. Topp bíll.
Verð 950 þús. S. 892 7852.

Peugeot 206 SX 1600 7/’02, 110 hö.,
ek. 45 þ., 5 g., glersóll., ABS, sum-
ar+vetrard., sk. ‘05, reyklaus, handþveg-
inn. Toppeintak. Áhv. 191 þ. V. 880 þ. S.
891 7344.

Opel Astra árg. ‘01 ek. 90 þús. Vel með
farinn bíll í góðu ástandi. Sérstakt til-
boðsverð 630 þús. Uppl. í s. 861 7924.

VW Golf Comfort 1,6 árg. ‘98, ek. 98 þ.
ný skoð. Ásett v. 590 þ. S. 844 4938.

Toyota Corolla Touring 1,8 4x4, árg. ‘96.
Nýir demparar og bremsur að aftan,
CD, dr.kúla, tímareim. Ek. 141 þús.
Toppeintak verð 550 þús. Uppl. í s. 696
4446.

Nissan Primera árg. ‘99, 1600 vél. Ek.
70 þús. Uppl. í s. 565 5714 eða 699
0395.

Til sölu Subaru Impreza túrbó 4x4,
skráður 01.2000, ek. 75 þús. Uppl. í s.
456 4962 & 691 2531.

Toyota Avensis árg. ‘02 station, ek., 78
þús., sjálfsk., gullsans. Toppeintak. Verð
1350 þús. S. 899 0939.

1-2 milljónir

500-999 þús.

250-499 þús.

0-250 þús.

Bílar til sölu
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Alfa Romeo 156 2.5 V6. 10/’98, ek. 82
þ. bsk. Toppeintak! 1.090 þús. Sk.
skipti/tilb. Úlfar 659 5900.

Til sölu VW Golf, árg. 2003, 2.0 vél, 5 g.
Ekinn 15 þ., topplúga, loftkæling, cru-
ise, CD, álfelgur. Fallegur bíll. Uppl. í s.
861 4481.

M. Benz C200 Kompressor Elegance
árg. 2001, ek. 82 þús. 15” vetrardekk á
felgum og 16” sumardekk á felgum.
Áhv. 1.800 þús. Afb. ca 29 á mán. Ásett
verð 2.490 þús. Uppl. í s. 897 0957.

Jeppi óskast fyrir 0-150 þús. Upplýsing-
ar í síma 858 7019.

Óska eftir góðri Ferrozu og kerru í skipt-
um fyrir Scaniu 81 ‘80 árg. Uppl í síma
8957272

Toyota tundra 4.7 limited v8, Árg05 ek-
inn 6000 milur, læstur,leður,skidpla-
te,17” alfelgur,drattarbeisli,einn með
öllu, verð 4.1 millj. S 6939120.

Til sölu Toyota Land Cruiser 100 dísel
árg. 2000, ek. 116 þús. km. Mjög öflug-
ur og glæsilegur jeppi, 204 hö, 3ja cm
hækkun, á nýum dekkjum. Nýsk. at-
hugasemdalaust. Verð 3.950 þús. Uppl.
gefur Gumundur í s. 896 1981.

Til sölu mjög gott eint. af Pajero V6 árg.
92, ekinn 238þ. en vél tekin upp í 170þ.
Góð dekk. Verð 480 þús. Uppl. í síma
8970880 og 5673335.

Jeep Grand Cherokee 2005 með nýja
laginu frá kr. 2.650.000! Valinn Jeppi
ársins 2005 af bílablöðum í USA.
Splúnkunýjir eða næstum nýjir lítið
eknir Jeep bílar langt undir markaðs-
verði. Útvegum einnig frá öðrum fram-
leiðendum, t.d. Ford og Hummer. Allt
að 5 ára ábyrgð og bílalán fæst á alla
bíla frá Islandus.com. Nýjir og nýlegir
bílar langt undir markaðsverði. Sími
552 2000 www.islandus.com

Nýja eða nýlega jeppa færðu ódýrara
hjá Islandus.com. Útvegum frá öllum
helstu framleiðendum langt undir
markaðsverði. Öflug þjónusta, allt að 5
ára ábyrgð og bílalán. Ef draumabíllinn
þinn er ekki til á vefnum okkar í dag,
finnum við hann fljótt með alþjóðlegri
bílaleit. Gerðu kjarakaup í Bílabúð eða
reyfarakaup á BílaUppboði Is-
landus.com. Sími þjónustuvers 552
2000 og netspjall við sölumenn er á
www.islandus.com

ML500 2002 Gullmoli Hlaðinn búnaði
á borð við leður, dráttarpakka, regn-
skynjara, bi-xenon, minni í sætum,
hraðast., ný dekk o.m.fl. Ek. 70 þ. km.
Verð 3,9 m stgr. Listaverð 5,1 m. Stend-
ur hja Bill.is. S. 577 3777.

2006 Ford F150 Lariat kominn og fæst
hjá Islandus.com undir markaðsverði!
Einnig Dodge RAM og Toyota Hilux
Diesel pallbílar á tilboðsverði. Hægt að
velja um fjölda lita og aukabúnað Við
útvegum allar gerðir pallbíla t.d. Ford
Explorer SportTrack, Nánari upplýsingar
í síma 552 2000 og á www.is-
landus.com www.islandus.com

Til sölu mazda sendibíll e. 2200. 4x4,
árg. ‘95 skoðaður ‘06 í topplagi verð
380 þúsund. Uppl. í síma 8943746.

BMW R 1200 GS Nýtt, árg. 2005, ekið 0
km. Besta ferðahjól sem hugsast getur
fyrir íslenskar aðstæður. Verð 2.200.000
kr. Engin skipti. Uppl. í s. 896 6660.

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

Glæsileg og vel með farin lágþekja
Elnagh Slim1 2,0 Dísel, 4 manna, lengd
5,99m 07/2005 TILBOÐVERÐ 4,2 uppl.
511-2203 eða www.seglagerdin.is 

Gullfallegur Knaus Sport Traveller 2,0
Dísel, 6 manna lengd 5,35m 12/2003
Tilboðsverð 2.680.000. Uppl. 511-2203
eða www.seglagerdin.is 

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

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

4x felgur og koppar. Passa undir VW
Golf árg. 2002. Verð 20.000. Góð negld
vetrardekk 185/65 R-14 á felgum
ásamt koppum, passa m.a. undir VW
Passat árg. ‘98-’99. Verð 40.000. Ólsitin
negld Michelin 195/70 R-14 2 stk. Verð
12.000. Uppl. í s. 562 4781 & 862 4781.

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.

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

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

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

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

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.

Ný sending af fimleika og ballettbolum.
Verð frá 2.780.-. Einnig svartar æ buxur
m/klauf st. 98-164 og 36-44. Sendum í
póstkröfu. S: 555 2887. Músik og Sport
Reykjavíkurvegi 60 Hafnarfirði.

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

Til sölu

Viðgerðir

Varahlutir

Hjólbarðar

Aukahlutir í bíla

Lyftarar

Vinnuvélar

Fellihýsi

Kerrur

Mótorhjól

Sendibílar

Pallbílar
Jeppar

Bílar óskast

2 milljónir +
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SAMLESNAR AUGLÝSINGAR

Hamborgaratilboð 660 kr 
Glóð-inn við 
Vesturbæjarlaug 

Fyrsti vinningur gæti orðið
125 milljónir.
Víkingalottó.

Himnaríki, 
Hafnafjarðaleikhúsið

Glerlist.is
Gler_í_gegn

Mundu eftir Gulu síðun-
um í símaskránni. 
Já.

Vetrarfatnaður
Dynjandi

Aðgangur að vatni er
grundvallarmannréttindi,
sem ber að tryggja í
stjórnarskrá Íslands:
Vatn fyrir alla.

Allt fyrir kaffistofuna.
Kerfi
564-1400

Baðmottur, 50% afsláttur.
Baðheimar, Fosshálsi. 

Sprautum bíla.
JG Sprautuverkstæði,
Miðhrauni 14, Garðabæ,
5343670.

Bingó í kvöld. Allir vel-
komnir.
Vinabær.

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

Heildarlausnir í skrifstofu-
húsgögnum
Á. Guðmundsson, 
Bæjarlind, Kópavogi

Þroskandi jólagjafir fyrir
unga sem aldna.
Skólavörubúðin.is

Kuldaskór
Dynjandi

Madina snyrtivörur,
Laugavegi 30a

Rúmfötin frá okkur er góð
gjöf.
Verið, Glæsibæ.

Carters ungbarnafatnaður.
Móðurást Hamraborg.

Villeroy&Boch hreinlætis-
tæki.
Baðheiamar Fosshálsi.

Bingó í kvöld
Vinabær.

Allt fyrir mömmuna og
litla krílið.
Móðurást Hamraborg.

Baðkör í úrvali.
Baðheimar, Fosshálsi.

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

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

Vatn er undirstaða alls lífs
og heilbrigðis:
Vatn fyrir alla.

Úrval af sængurgjöfum.
Móðurást Hamraborg.

Fjölbreytt úrval.
Gler_í_gegn. 

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

83% íslenskra kvenna undir 
fimmtugu stilla á Bylgjuna, Létt 96,7 
eða Talstöðina á viku og heyra því 

samkeyrðar auglýsingar. 

KONUR HLUSTA

Eitt símtal – meiri útbreiðsla – lægra verð

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

á einfaldan og ódýran hátt.
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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

Til sölu minkapelsar, síður og stuttur,
blárefapels, skinnkragar, ullarkápur og
jakkar t.d. í yfirstærðum og fl. Verð frá
5000.- KS. Diana s. 5518481

gefins,1 ara kanina med 80cm bur
simi-8497522

Til sölu Simens ísskápur, h:143, b:59,
frystihólf með sér hurð. Sími 8205258

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

Tölvuviðgerðir frá 1500
kr.

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

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

Kanadískt gæðaparkett til sölu 180 fm
af gegnheilu kanadísku gæðaparketi,
slípað og lakkað. Uppl. í síma 664 7000
eftir kl 17.00.

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

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

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

Heildarlausn fyrir húsfé-
lög og fyrirtæki

Reglubundin þrif stigahúsa og fyrir-
tækja Gluggaþvottur,teppahreins-
un,bónvinna, o,fl Húsfélagaþjónustan
ehf s: 863-8855 husfelag@husfelag.is
www.husfelag.is

Bókhald-Vsk. & launauppgjör-Ársupp-
gjör-Skattframtöl-Kærur. Ódýr og góð
þjónusta. Sími: 6926910.

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

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

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.

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

Tökum að okkur flísalagnir og smærra
viðhald, vönduð vinnubrögð. Sími 554
7376.

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

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.

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

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

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

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

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.

Rafvirkjun

Spádómar

Snyrting

Tölvur

Stífluþjónusta

Húsaviðhald

Búslóðaflutningar

Meindýraeyðing

Málarar

Bókhald

Ræstingar

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

Verslun

Til bygginga

Vélar og verkfæri

Kynntu þér sjónvarp yfir
ADSL hjá Hringiðunni.

Sími 525 2400.

Tölvur

Sjónvarp

Heimilistæki

Gefins
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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.

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

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

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

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

Borðstofusett með 6 stólum og skápur
í stíl til sölu. Kr.25.000. 690-9913
e.kl.16

Glæsileg svefnherbergiskommóða og
spegill í stíl VERONA frá Kósý .Uppl.í
síma 895-9941

2 ára Spring Air “Never Turn” hjónarúm
til sölu. King Zize. verð: 70.000 (kostar
nýtt um 150.000) sími 8978963

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

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

2faldur ísskápur með klakavél 1.80x95,
antikskápur og uppþvottavél. S. 898
0943.

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

Til sölu chihuahua hvolpar. Upplýsingar
Anna s. 868 6058 & 551 9637
gessi@simnet.is

Til sölu 8 vikna poodle hvolpar. S. 663
4085 & 862 8088 e. kl. 18.00.

4 yndislegir kettlingar blanda af skógar-
köttum. Kassavanir og hreinlegir. Uppl. í
s. 586 1626 & 846 6155.

Hjón úti á landi óska eftir labrador
hvolp. Uppl. í s. 846 4040.

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

Hundabúr-Hundabæli.
30% afsl.

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

Í Árbænum, Hraunbær 8. 85 fm íbúð til
leigu. Til sýnis föstud. 18. nóv. kl 18 -
21. Nánari uppl. í s. 864 2068.

Lítil stúdíóíbúð til leigu nálægt Háskóla
Íslands. Eingöngu reyklaus og reglu-
samur skólanemandi kemur til greina.
Áhugasamir hafi samband við helgi-
sig@bakkar.is

Rúmgóð 2ja herbergja í 200 Kópavogi
til leigu. Uppl. á im@mi.is

Herbergi á sv. 111, aðgangur að eld-
húsi, þvottavél og baðh., aðeins reglu-
samir og reyklausir. S. 698 9859.

Til leigu fullbúnar tveggja herbergja
íbúðir í 101 Reykjavik. Íbúðirnar eru
með húsgögnum,fullbúnu eldhúsi,
sjónvarpi, dvd spilara, internet, osv.
Upplýsingar í síma 863-0403

SOS! Fjölskylda óskar eftir 2-3 herb.
íbúð. Reglusöm og reyklaus. Uppl. í
s.692 4869

Snyrtileg íbúð óskast.
Óskum eftir snyrtilegri 2 herbergja
íbúð, (ekki í kjallara) í langtímaleigu. Á
verðbilinu 55-60 þús. Reglusemi og
skilvísum greiðslum heitið. Upplýsingar
í síma 699 2778.

Reglusöm systkini vantar 3ja herb. íbúð
á höfuðb. sv. Uppl. í s. 555 4831 & 847
9568.

Óska eftir að leigja 2-3 herb. íbúð á sv.
101 eða 105. Uppl. í síma 863 9459.

60-100 fm iðnaðarhúsnæði með inn-
keyrsludyrum óskast á höfuðborgar-
svæðinu. Uppl. í s. 661 8611.

Óska eftir lítilli íbúð til leigu á sann-
gjörnu verði. Er orðlögð fyrir góða um-
gengni. Uppl. í s. 893 6274.

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

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

Áfylling
Hagkaup Smáralind óskar eftir að ráða
starfsfólk til starfa við áfyllingar á þurr-
vöru og gosi. Einnig vantar okkur starfs-
mann til að sjá um bakaríið með okkur.
Um er að ræða heilsdagsstörf með
margvíslegan vinnutíma eftir störfum.
Áhugsömum er bent á að hafa sam-
band við Margréti sölustjóra matvöru í
síma 530-1000, einnig er hægt að
sækja um á www.hagkaup.is

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

Sölufólk óskast. Duglegt og ábyggilegt
sölufólk óskast til að selja jólakort fyrir
Blindrafélagið. Góð sölulaun í boði.
Upplýsingar á skrifstofutíma Blindarfé-
lagsins mánud. - föstud. að Hamrahlíð
17, 105 Rvk. S. 525 0000, og í tölvupósti
blind@blind.is

Óska eftir starfsfólki, helst vönum þak-
pappalögnum. Einnig óskast trésmiðir.
Uppl. í s. 896 4947 og 896 5424.

Ræstingaþjónustan sf óskar eftir starfs-
fólki til ræstingastarfa í hverfum 104,
105, 107 og 111. Nánari upplýsingar
eru veittar virka daga í síma 587 3111.

Ertu góður sölumaður?
Hringdu í síma 865 5592 alla virka daga
frá kl. 17:00-20:00

Bakarí
Bakari óskast í bakarí Breiðholti eða
vanur aðstoðar maður. Uppl. í s. 893
7370 eða 820 7370.

Bakarí
Starfskraftur óskast til afgreiðslustarfa í
bakarí í Kópavogi hálfan daginn og aðra
hvora helgi, ekki yngri 20 ára, helst
reyklaus. Uppl. í s. 820 7370.

Háseta vantar á Þórsnes II sem rær
með beitningavél. Upplýsingar í síma
852-2389 og 438-1473

Blómabúð óskar eftir starfsmanni í af-
greiðslu. Vinnutími 11-19 eða 11-17
virka daga. Uppl. í s. 694 7606 eftir
kl.17 eða á maggaj72@hotmail.com.

Dvalarheimili. 105 R. Oska eftir ad rada
starfskraft. Oll venjuleg heimilisstorf,
starfshlutfall samkomulag. upplysingar
s. 5621671.

Ertu opin fyrir nýjum hugmyndum?
Viltu prófa eitthvað nýtt? Áttu 2 tíma til
að kynna þér málið? Ef svo er, hringdu
þá í 699-1114.

Afgreiðslustarf
Ertu að fara í skóla eftir áramótin? Ósk-
um eftir að ráða í afgreiðslustarf í
nokkrar vikur/ 20 ára +. Líf og List
Smáralind. S. 577 2110.

Ræsting
Vantar starfsfólk í almennar ræstingar.
Nánari uppl. www.osverktakar.is Uppl.
ekki gefnar upp í síma

Vanur sendibílstjóri óskar eftir vinnu.
Rútupróf, lyftara og meirapróf. Uppl. í s.
846 8513.

Viltu kynnast fólki?
Fólk með sömu þarfir og þú er akkúrat
núna að að spjalla saman á
einkamal.is. Einfalt og skemmtilegt að
kynnast góðu fólki. Einkamal.is

Einkamál

Atvinna óskast

Aukavinna
Vegna mikilla verkefna óskar

IMG-Gallup eftir að ráða spyrla í
dag-, kvöld- og helgarvinnu.

Krafist er góðrar íslenskukunnáttu
og framúrskarandi þjónustulund-

ar.
Boðið er upp á skemmtilegt

starfsumhverfi. Lágmarksaldur
umsækjenda 18 ár.

Upplýsingar í s. 540 7180,
Hjördís.

Vantar þig góða vinnu?
Viltu vinna með skemmtilegu

fólki á Aktu Taktu? Ertu dugleg/ur
og mætir á réttum tíma í vinnu?
Góð laun fyrir líflegt og skemmti-
legt starf. Hentar best fólki 18-40

ára en allir umsækjendur vel-
komnir! Vaktavinna og hlutastörf í
boði. Aktu Taktu er á fjórum stöð-

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

síma 568 6836.

Ýmis störf í boði
í fullu starfi í vaktavinnu á Americ-
an Style. Viltu vinna í góðum hópi
af skemmtilegu fólki? Hentar best

fólki 18-40 ára, en allir umsækjend-
ur velkomnir! Vaktavinna og hluta-

störf í boði. American Style er á
fjórum stöðum á höfuðborgasvæð-
inu. Upplýsingar veitir starfsmanna-

stjóri (Herwig) í síma 568 6836,
einnig umsóknir á americanstyle.is

og á stöðunum.
Upplýsingar veitir starfsmanna-
stjóri (Herwig) í síma 568 6836,
einnig umsóknir á americans-

tyle.is og á stöðunum.

Bakaríið Austurver
Óskar eftir starfsmanni í af-

greiðslu í bakarí okkar í
Hverafoldi og Langarima.

Uppl. í s. 695 4346 Ásta.

Veitingarhúsar vinna
Vegna anna viljum við bæta við

okku í eftirtalin störf. Pizzabakkar
fulltstarf. Afgreiðsla í sal fullt starf.

Afgreiðsla í sal hlutastarf um
helgar. Dyravarsla helgarvinna.
Uppl. og umsókir á staðnum
eða á www.kringlukrain.is

Sölumaður áskrifta
Leitum að hressu fólki í áskrifta-

sölu.
Kvöldvinna 4x í viku. Góð laun í

boði. Hafðu samband, við bíðum
eftir að heyra í þér !

Tímaritaútgjáfan Fróði ehf.
Höfðabakka 9, 110 Rvk. s. 515

5500 / askrift@frodi.is

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

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

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

152.

Atvinna í boði

Geymsluhúsnæði

Atvinnuhúsnæði

Húsnæði óskast

íbúð í Vesturbæ Reykja-
víkur.

2 herbergja íbúð til leigu í vestur-
bæ Reykjavíkur. Leigist í allt að ár.

Krónur 85 þús. mán. Innifalið
rafm., hiti og hússjóður. Aðgangur

að þvottavél og þurrkara.
Upplýsingar í s. 868 2168 eftir

kl. 14.

Húsnæði í boði

30% Kynningarafsláttur
Erum þessa dagana með 30%

kynningarafslátt af Arden Grange
hágæða hunda- og kattafóðri í
verslunum Dýralands. Verð á 15
kg hundafóðri er frá kr 3.920,-

með afsl. og verð á 2,5 kg katta-
fóðri er frá kr 1.120,- með afsl.
Dýraland Mjódd, s. 587 0711,

Dýraland Kringlan, s. 588 0711
Dýraland Spöng. s. 587 0744.

Dýrahald

CAKEWALK
Nýtt kortatímabil og 25% afsláttur

af öllum buxum til 24 nóv.
Cakewalk Strandgata 29. Opið

þriðj. -föst. frá 16-18. Laugardaga
12-16

Cakewalk Strandgata 29. Opið
þriðj. -föst. frá 16-18. Laugar-

daga 12-16

Barnavörur

Heimilistæki

Fatnaður

Húsgögn

Kennsla

Fæðubótarefni

Heilsuvörur

www.sportvorugerdin.is

Fyrir veiðimenn
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FASTEIGNIR
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ÁLFKONUHVARF  NR. 21 - OPIÐ HÚS KL.19-20 Í DAG

Stærð í fermetrum: 96 – Fjöldi herbergja: 3
Tegund eignar: Fjölbýli – Verð: 23,3 millj.

Stórglæsileg 3ja. herbergja íbúð með sérinngangi á þriðju hæð með svölum í hásuður og stæði í bílageymslu
ásamt sérgeymslu. Vandaðar innréttingar og hurðir úr eik. Hiti í gólfi á forstofu. Stofan sem nýtist vel sem borð-
stofa og setustofa er með útgengi út á rúmgóðar suðursvalir. Á gólfum er gegnheilt eikar plankaparket. Hjóna-
herbergi góðum eikarskápum og eikarparketi á gólfi. Barnaherbergi með eikarparketi á gólfi og góðum eikar
fataskáp. Eldhús með eikarparketi á gólfi og innréttingu úr eik, keramikhelluborð og blástursofn í innréttingu
ásamt háfi, tengi fyrir uppþvottavél í eldhúsi. Glæsilegt og rúmgott baðherbergi með steinflísum á gólfi og hvít-
um flísum á veggjum, innbyggð blöndunartæki í sturtunni, innrétting úr eikarvið undir vaski. Við hlið baðher-
bergis er þvottaherbergi með flísum á gólfi og tengi fyrir þvottavél og þurrkara. Fallegt útsýni yfir Elliðaárvatn.
Ein besta staðsetningin í hvörfunum. Leikskóli í byggingu við hlið eignar.Glæsileg, fallega hönnuð og vel skipu-
lögð þriggja herberbergja íbúð í hverfi sem er í mikilli uppbyggingu!

Áslaug Baldursdóttir, sölumaður á staðnum í dag. Sími: 822 9519

Fr
u

m

Guðmundur St. Ragnarsson - Löggildur fasteignasali
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Ármúla 21 • Reykjavík

TRAUST 
OG ÖRUGG
ÞJÓNUSTA

Opið mán.–fim. frá kl. 9–18, fös. frá kl. 9–17
Dan V.S. Wiium, lögg. fasteignasali

Fasteignasala • sími 533 4040

Falleg og mikið endurnýjuð 3ja herbergja íbúð á
1.hæð (jarðhæð) með sér inngangi. Stærð 91,0 fm.
Stór ca 40,0 fm. tréverönd út frá stofu. Nýleg eldhús-
innrétting og nýstandsett bað, parket og flísar á gólf-
um. Verð 18,9 millj. Nr. 5262

AUSTURBERG

Fr
um

Fyrir trausta viðskiptavini okkar óskum við
eftir góðum 3ja herb. íbúðum. Helst með
bílskúr eða bílskýli. Góðar greiðslur í boði
fyrir réttar eignir. 

Vinsamlegast hafið samband 
við sölumenn Kjöreignar sími - 533-4040 

VANTAR-VANTAR-VANTAR-VANTAR

Falleg og mikið endurnýjuð 4ra herb. endaíbúð á efstu
hæð í litlu fjölbýli. Suður svalir. Glæsilegt útsýni. Vand-
aðar innréttingar. Parket. Frábær staðsetning.  Laus
fljótlega. Verð 22,5 millj. Nr. 5259

FOSSVOGUR / HÖRÐALAND

Falleg og vönduð 2ja herb. íbúð á 2.hæð, efstu í litlu
fjölbýli. Stærð 66,7 fm. Mahóní-innréttingar. Suður-
svalir. Mjög góð staðsetning. Laus fljótlega. Verð 16,9
millj. Nr. 5279

LÆKJASMÁR - KÓPAVOGUR

Flugmálastjórn Íslands óskar eftir 
að ráða starfsmann í ræstingar 
í flugstjórnarmiðstöð og turni

Starfssvið
Um er að ræða 50% starf sem felst í ræstingu í sal flug-
stjórnarmiðstöðvar og 7. og 8. hæð í turni. Starfið er unnið
aðra hvora viku í 7 daga í senn og frí í 7 daga.

Hæfniskröfur
Við leitum að starfsmanni með lipra og þægilega fram-
komu, sem leggur metnað sinn í að sinna starfinu af alúð.

Laun samkvæmt kjarasamningum starfsmanna ríkisins.

Æskilegt er að viðkomandi geti byrjað sem fyrst.

Frekari upplýsingar um starfið gefa Stefanía Harðardóttir,
verkefnastjóri síma 569-4100 og Sólveig Halldórsdóttir
verkefnastjóri í síma 569-4100.

Skriflegar umsóknir með mynd, og ítarlegum upplýsingum
um menntun og fyrri störf, sendist starfsmannahaldi Flug-
málastjórnar fyrir 27. nóvember 2005. Hægt er að nálgast
umsóknareyðublöð á heimasíðu Flugmálastjórnar,
www.flugmalastjorn.is

Öllum umsóknum verður svarað. Umsóknir geta gilt í sex
mánuði.

Flugmálastjórn Íslands er ríkisstofnun, sem innir af hendi margvíslega
þjónustu í þágu flugsamgangna. Hlutverk Flugmálastjórnar er í meginat-
riðum að hafa eftirlit með hvers konar flugstarfsemi á vegum íslenskra
aðila til að tryggja öryggi í flugi innan lands og utan, að sjá um upp-
byggingu og rekstur flugvalla og veita flugumferðar- og flugleiðsögu-
þjónustu fyrir innanlandsflug og alþjóðlegt flug yfir Norður-Atlantshafi.
Stofnuninni er skipt í fjögur svið, sem samtals hafa um 250 starfsmenn
um allt land. Flestir þessara starfsmanna hafa hlotið sérhæfða þjálfun.
Flugmálastjórnleggur áherslu á jafnan rétt kvenna og karla til starfa.

Aðalfundur
Alþýðuflokksfélags Reykjavíkur

verður haldinn að Tunguhálsi 3, þann
23. nóvember n.k. kl. 18.00. Stjórnin.

Íbúð óskast
365 prentmiðlar 

óska eftir góðri 3ja herbergja íbúð 
til leigu fyrir starfsmann til lengri 

eða skemmri tíma. 

Æskilegt er að íbúðin sé á svæði 
105 eða 101.

Vinsamlegast hafið samband 
í síma 821 7572.

BORGARTÚN 3 • 105 REYKJAVÍK • SÍMI 411 3000 • MYNDSENDIR 411 3090

Reykjavíkurborg
Skipulags- og byggingarsvið

Auglýsing um breytingu á
deiliskipulagi í Reykjavík

Í samræmi við 25. gr. skipulags- og bygg-
ingarlaga nr. 73/1997, með síðari breytingum,
er hér með auglýst tillaga að breytingu á
deiliskipulagi í Reykjavík.  

Reitur 1.152.3, Skuggahverfi
Tillaga að breytingu á deiliskipulagi fyrir reit
1.152.3, Skuggahverfi, sem afmarkast af Skúla-
götu, Frakkastíg, Lindargötu og Vatnsstíg.
Tillagan gerir ráð fyrir m.a að turnbygging á
miðju skipulagssvæðinu og lágbyggingar
norðan við turnbyggingar við Lindargötu eru
felldar niður, jafnframt er lágbygging milli
hábygginga við Lindargötu felld niður og
vestari hábygging færð til austur. Það bygg-
ingarmagn sem bundið var í ofangreindum
lágbyggingum verður flutt yfir í hábyggingar
við Skúlagötu og Lindargötu. Einnig verður
felld niður tenging lágbyggingar við turn við
Vatnsstíg og verður byggingin því stakstæð.
Byggingarmagn verður aukið um 1250 m2,
byggingarmagn bílgeymslu aukið um 4000 m2

og aðkomu að bílgeymslum og akstursleiðum
innan lóðar verður breytt.
Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Tillagan liggur frammi í upplýsingaskála
skipulags- og byggingarsviðs Reykjavíkur-
borgar í Borgartúni 3, 1. hæð, virka daga kl.
8:20 – 16:15, frá 16. nóvember til og með 28.
desember 2005. Einnig má sjá tillöguna á
heimasíðu sviðsins, www.skipbygg.is. Eru
þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta
hvattir til að kynna sér tillöguna. Ábendingum
og athugasemdum við tillöguna skal skila
skriflega eða á netfangið skipulag@rvk.is, til
skipulags- og byggingarsviðs (merkt skipu-
lagsfulltrúa) eigi síðar en  28. desember 2005.
Þeir sem eigi gera athugasemdir innan til-
skilins frests, teljast samþykkja tillögurnar. 

Reykjavík, 16. nóvember 2005 
Skipulagsfulltrúi Reykjavíkur

Greiðsluáskorun
Innheimtumenn ríkissjóðs skora hér með á gjaldendur eftirtalinna gjalda 

að gera skil nú þegar eða í síðasta lagi innan 15 daga frá 
dagsetningu áskorunar þessarar:

Tollstjórinn í Reykjavík
Sýslumaðurinn í Kópavogi
Sýslumaðurinn í Hafnarfirði
Sýslumaðurinn í Keflavík
Sýslumaðurinn á Keflavíkurflugvelli
Sýslumaðurinn á Akranesi
Sýslumaðurinn í Borgarnesi
Sýslumaðurinn í Stykkishólmi
Sýslumaðurinn í Búðardal
Sýslumaðurinn á Ísafirði

Sýslumaðurinn í Bolungarvík
Sýslumaðurinn á Patreksfirði
Sýslumaðurinn á Hólmavík
Sýslumaðurinn á Siglufirði
Sýslumaðurinn á Sauðárkróki
Sýslumaðurinn á Blönduósi
Sýslumaðurinn á Akureyri
Sýslumaðurinn á Húsavík
Sýslumaðurinn á Ólafsfirði
Sýslumaðurinn á Seyðisfirði

Sýslumaðurinn á Eskifirði
Sýslumaðurinn á Höfn
Sýslumaðurinn í Vestmannaeyjum
Sýslumaðurinn á Selfossi
Sýslumaðurinn í Vík
Sýslumaðurinn á Hvolsvelli
Gjaldheimta Vestfjarða
Gjaldheimta Austurlands
Gjaldheimtan í Vestmannaeyjum

Gjöldin eru: Staðgreiðsla tekjuskatts, útsvars og og tryggingagjalds sem fallið hefur í eindaga til og með 15. nóvember
2005, virðisaukaskattur sem fallið hefur í eindaga til og með 5. nóvember 2005 og önnur gjaldfallin álögð gjöld og
ógreiddar hækkanir er fallið hafa í eindaga til og með 15. nóvember 2005, á staðgreiðslu tekjuskatts, útsvars og trygg-
ingagjalds, virðisaukaskatti, virðisaukaskatti í tolli, vanskilum launagreiðenda á gjöldum í og utan staðgreiðslu, fjár-
magnstekjuskatti á skilaskylda aðila, áfengisgjaldi, launaskatti, bifreiðagjaldi, úrvinnslugjaldi, föstu árgjaldi þungaskatts,
þungaskatti skv. ökumælum, viðbótar- og aukaálagningu söluskatts vegna fyrri tímabila, skráningargjaldi vegna lögskrán-
ingar sjómanna, iðgjaldi í Lífeyrissjóð bænda, vinnueftirlitsgjaldi, vörugjaldi af innlendri framleiðslu, vörugjaldi af öku-
tækjum, eftirlitsgjöldum, aðflutningsgjöldum, skilagjaldi á umbúðir, fasteignagjöldum, skipulagsgjaldi, skipagjöldum,
fisksjúkdómagjaldi, jarðarafgjaldi og álögðum þing- og sveitarsjóðsgjöldum, sem eru: 

Tekjuskattur og útsvar ásamt verðbótum á ógreiddan tekjuskatt og útsvar, sérstakur tekjuskattur manna, eignarskattur,
sérstakur eignarskattur, fjármagnstekjuskattur, slysatryggingagjald vegna heimilisstarfa, tryggingagjald, búnaðargjald,
iðnlánasjóðs- og iðnaðarmálagjald, markaðsgjald, gjald í framkvæmdasjóð aldraðra og skattur af verslunar- og skrifstofu-
húsnæði, ofgreiddar barnabætur og ofgreiddar vaxtabætur.

Fjárnáms verður krafist án frekari fyrirvara að þeim tíma liðnum fyrir vangoldnum eftirstöðvum gjaldanna ásamt 
dráttarvöxtum og öllum kostnaði, sem af innheimtu skuldarinnar kann að leiða, á kostnað gjaldenda.

Athygli skal vakin á því að auk óþæginda hefur fjárnám í för með sér verulegan kostnað fyrir gjaldanda. Fjárnámsgjald í
ríkissjóð er allt að 12.700 kr. fyrir hvert fjárnám. Þinglýsingargjald er 1.350 kr. og stimpilgjald 1,5% af heildarskuldinni,
auk útlagðs kostnaðar eftir atvikum. Eru gjaldendur hvattir til að gera full skil sem fyrst til að forðast óþægindi og kostn-
að. Þá mega þeir gjaldendur, sem skulda staðgreiðslu, staðgreiðslu tryggingagjalds, vörugjald, afdreginn fjármagnstekju-
skatt, áfengisgjald og virðisaukaskatt, búast við því að starfsemi þeirra verði stöðvuð án frekari fyrirvara, þeir gjaldendur
er skulda bifreiðagjöld og þungaskatt mega eiga von á að skráningarnúmer verði tekin af ökutækjum þeirra án frekari
fyrirvara og þeir gjaldendur sem skulda gjöld þar sem lögveð fylgir mega búast við að send verði út sérstök greiðsluá-
skorun fyrir gjaldföllnum kröfum. Greiðsluáskorunin hefur ekki áhrif á þessi innheimtuúrræði þannig að fyrrgreindur 15
daga frestur frá dagsetningu áskorunar þessarar gildir ekki í þessum tilvikum.

Reykjavík, 16. nóvember 2005.

ATVINNA

FASTEIGNIR

TIL LEIGU

16. nóvember 2005  MIÐVIKUDAGUR



Samkvæmt 1.mgr 21.gr. skipulags-og byggingarlaga nr.
73 1997 er hér með auglýst eftir athugasemdum við
eftirfarandi aðalskipulagsbreytingar:

1 Fell í Biskupstungum, Bláskógabyggð.
Tillaga að breytingu aðalskipulags Biskupstungna 2000-
2012. Tillagan gerir ráð fyrir því að 26 ha lands í landi
Fells sunnan Biskupstungnabrautar, breytist úr landbún-
aðarsvæði í frístundabyggð. Tillagan er auglýst samhliða
tillögu að deiliskipulagi frístundalóða á umræddu svæði.
Athugasemdir Skipulagsstofnunar vegna tillögunnar
verða kynntar með tillögunni. 

2 Iða í Biskupstungum, Bláskógabyggð.
Tillaga að breytingu aðalskipulags Biskupstungna 2000-
2012 á svæði innan þéttbýlisuppdráttar Laugaráss.
Tillagan gerir ráð fyrir að 55 ha lands breytist úr svæði
undir landbúnað í svæði undir frístundabyggð. Þau svæði
eru vestan þjóðvegar en einnig á spildu sunnan núver-
andi frístundabyggðar. Einnig breytist lóðin númer 4 við
Hamarsveg (Hálsakot) úr svæði undir frístundabyggð í
svæði undir landbúnað. 
Athugasemdir Skipulagsstofnunar vegna tillögunnar
verða kynntar með tillögunni. Tillagan er auglýst sam-
hliða tillögu að deiliskipulagi frístundalóða við Hamars-
veg og Veiðiveg.

3 Iða II í Biskupstungum, Bláskógabyggð
Tillaga að breytingu aðalskipulags Biskupstungna 2000-
2012 á svæði utan þéttbýlisuppdráttar Laugaráss.
Tillagan gerir ráð fyrir að 77 ha lands breytist úr svæði
undir landbúnað í svæði undir frístundabyggð. Þau svæði
eru vestan þjóðvegar að Hvítá og austan hans á móts við
frístundabyggð í hlíðum Vörðufells.
Athugasemdir Skipulagsstofnunar vegna tillögunnar
verða kynntar með tillögunni. 

4 Kjaransstaðir í Biskupstungum, Bláskógabyggð.
Tillaga að breytingu aðalskipulags Biskupstungna 2000-
2012. Tillagan gerir ráð fyrir því að 77 ha lands í nyrsta
hluta jarðarinnar breytist úr landbúnaðarsvæði í frí-
stundabyggð. Athugasemdir Skipulagsstofnunar vegna
tillögunnar verða kynntar með tillögunni. Tillagan er aug-
lýst samhliða tillögu að deiliskipulagi frístundalóða á um-
ræddu svæði.

5 Laugarás í Biskupstungum, Bláskógabyggð.
Tillaga að breytingu aðalskipulags Biskupstungna 2000-
2012 innan þéttbýlisuppdráttar Laugaráss. 
Tillagan nær til austasta hluta byggðarinnar og gerir ráð
fyrir því að athafnasvæði austan Laugarássbýlisins stækk-
ar um 0,7 ha til suðurs og að opið svæði til sérstakra
nota milli Austurbyggðar og Lundarbrekku breytist í íbúð-
arsvæði. Tillagan er auglýst samhliða tillögu að endur-
skoðuðu deiliskipulagi á holtinu.

6 Ásgarður í Grímsnesi, Grímsnes-og Grafningshreppi.
Tillaga að breytingu aðalskipulags Grímsnes-og Grafnings-
hrepps 2002 -2014.
Tillagan gerir ráð fyrir því að 55 ha í nyrsta hluta jarðarinn-
ar, frá núverandi frístundasvæði sunnan Kálfhólsgils og
Borgargils að háspennulínum undir Búrfelli og jarðar-
mörkum að Syðri-Brú er breytt úr landbúnaðarsvæði í
svæði fyrir frístundabyggð. 

7 Borg í Grímsnesi, Grímsnes-og Grafningashreppi
Tillaga að breytingu aðalskipulags Grímsnes-og Grafn-
ingshrepps 2002 -2014.
Tillagan gerir ráð fyrir því að verslunar og þjónustusvæði,
4000 m2 að stærð norðan við félagsheimilið Borg, breyt-
ist í opið svæði til sérstakra nota. Einnig breytist 4000 m2

svæði fyrir þjónustustofnanir og verslunar og þjónustu-
svæði norðan við verslunina á Borg í íbúðarsvæði.

8 Efri-Brú í Grímsnesi, Grímsnes-og Grafningshreppi.
Tillaga að breytingu aðalskipulags Grímsnes-og Grafn-
ingshrepps 2002 -2014. Breytingin fellst í því að núver-
andi frístundasvæði austan Þingvallavegar stækkar um 8
ha til suðurs meðfram veginum.

9 Minni-Bær í Grímsnesi, Grímsnes-og Grafnings
hreppi

Tillaga að breytingu aðalskipulags Grímsnes-og Grafn-
ingshrepps 2002 -2014.
Tillagan gerir ráð fyrir því að 20 ha landbúnaðarsvæðis
breytist í svæði undir frístundabyggð. Landið er um 1 km
sunnan bæjartorfunnar í mólendi við Stærribæjargil. 

Gert er ráð fyrir afleggjara frá Sólheimavegi.

10 Minni-Bær í Grímsnesi, Grímsnes-og Grafnings
hreppi

Tillaga að breytingu aðalskipulags Grímsnes-og Grafn-
ingshrepps 2002 -2014.
Tillagan gerir ráð fyrir því að 2,2 ha landbúnaðarsvæði
breytist í svæði undir frístundabyggð. Landið er austan
Heiðarbrautar sem er norðan við Biskupstungnabraut.

Samkvæmt 1.mgr.25.gr. skipulags-og byggingarlaga nr.
73 1997 er hér með auglýst eftir athugasemdum við
eftirfarandi deiliskipulagstillögur:

11 Fell í Biskupstungum, Bláskógabyggð
Tillaga að deiliskipulagi frístundabyggðar í landi Fells,
sunnan Biskupstungnabrautar og norðan núverandi frí-
stundabyggðar sem kallast Holtahverfi. Gert er ráð fyrir
35 frístundahúslóðum, 5.600m2 til 9.500m2 að stærð. 
Tillagan er auglýst samhliða tillögu að breytingu að aðal-
skipulagi.

12 Holtakot í Biskupstungum, Bláskógabyggð
Tillaga að deiliskipulagi lögbýlis. Gert er ráð fyrir bygg-
ingarreitum fyrir íbúðarhús, hesthús og geymslu á
svokölluðu Kötluholti. Aðkoma verður frá Biskupstungna-
braut.

13 Iða II í Biskupstungum, Bláskógabyggð
Tillaga að deiliskipulagi frístundabyggðar í landi Iðu II á
11 ha svæði suðaustan þjóðvegar næst Hvítá. Gert er ráð
fyrir 19 lóðum en þar af eru 9 byggðar. Lóð nr 4 við
Hamarsveg (Hálsakot) verður landbúnaðarlóð.
Tillagan er auglýst samhliða tillögu að breytingu að aðal-
skipulagi.

14 Kjaransstaðir í Biskupstungum, Bláskógabyggð
Tillagan að deiliskipulagi frístundabyggðar á 77 ha svæði
austast í landi Kjaransstaða ( hluti 3).
Gert er ráð fyrir 7 frístundahúslóðu, 9 til 10 ha að stærð,
auk byggingarreits fyrir frístundahúsog útihús landeig-
anda. Tillagan er auglýst samhliða tillögu að breytingu
að aðalskipulagi.

15 Laugarás í Biskupstungum, Bláskógabyggð
Tillaga að deiliskipulagi íbúðabyggðar í austast í þéttbýl-
inu í Laugarási. Svæðið afmarkast af Hvítá í austri, núver-
andi byggð í suðri og austri (Árós, Brekkugerði, Lindar-
brekku og Laugarási) og Ferjuvegi í norðri. Innan skipu-
lagssvæðisins eru í gildi deiliskipulagsáætlanir frá 1997
við Bæjarholt og frá 1999 við Austurbyggð og fleiri götur.
Skal hið nýja skipulag leysa hin eldri af hólmi. 
Skipulagssvæðið er 38 ha og þar verður blönduð starf-
semi, 96 einbýlishúsalóðir og 10 parhúsalóðir þar af eru
6 lóðir þegar byggðar. Gert er ráð fyrir 6 athafnalóðum
austan við Laugarásbýlið.
Tillagan er auglýst samhliða tillögu að breytingu aðal-
skipulags á þessum stað.

16 Efstidalur í Laugardal, Bláskógabyggð
Tillaga að deiliskipulagi tveggja íbúðarhúsalóða í landi
Efstadals II. Gert er ráð fyrir tveimur 5.000 m2 íbúðarhús-
lóðum neðan bæjarhúsa.

17 Laugardalshólar í Laugardal, Bláskógabyggð
Tillaga að deiliskipulagi þriggja frístundalóða við frí-
stundabústaðinn Hellishól ofan þjóðvegar í landi Laugar-
dalshóla. Aðkoma er frá núverandi tengingu við þjóðveg. 

18 Leynir í Laugardal, Bláskógabyggð
Tillaga að deiliskipulagi frístundabyggðar í landi Leynis.
Svæðið er um 20 ha og liggur norðaustan Böðmóðs-
staðavegar að landi Efstadals og að vegi að Bleikhóli.
Gert er ráð fyrir 28 frístundahúslóðum, 5.000 m2 að
8.000 m2 að stærð.

19 Vatnskot í Þingvallasveit, Þingvallaþjóðgarði,
Bláskógabyggð.

Tillaga að deiliskipulagi þjónustusvæðis í Vatnskoti.
Gert er ráð fyrir tveimur þjónustuhúsum sem koma í stað
þess húss sem fyrir er. Gert er ráð fyrir 38 bílastæðum en
aðkoma verður óbreytt frá því sem nú er.

20 Þingvellir í Þingvallasveit, Þingvallaþjóðgarði, 
Bláskógabyggð

Tillaga að deiliskipulagi við tjald- og þjónustumiðstöð á
Leirum við gatnamót Þingvallavegar og Uxahryggjavegar.

Gert er ráð fyrir nýjum byggingarreit við núverandi þjón-
ustumiðstöð, nýjum byggingarreit fyrir skemmu austan
við starfsmannahús og nýjum byggingreit fyrir snyrtingar
á tjaldstæðinu austan þjóunstumiðstöðvar. 

21 Minni-Bær í Grímsnesi, Grímsnes-og Grafningshreppi
Tillaga að deiliskipulagi frístundabyggðar við Heiðarbraut
í landi Minni-Bæjar. Tillagan gerir ráð fyrir 4 frístundalóð-
um austan og norðan Heiðarbrautar. Tillagan er auglýst
samhliða tillögu að breytingu að aðalskipulagi.

Samkvæmt 1.mgr.26.gr. skipulags-og byggingarlaga nr.
73 1997 er hér með auglýst eftir athugasemdum við
eftirfarandi deiliskipulagsbreytingar:

22 Brattholt í Biskupstungum, Bláskógabyggð
Tillaga að breytingu á deiliskipulagi Brattholts. Tillagan
gerir ráð fyrir því að mörk deiliskipulagssvæðis stækkar til
norðurs og lóð gistiheimilis stækkar og verður 2,1 ha. Að-
koma breytist lítillega.

23 Ásgarður í Grímsnesi, Grímsnes-og Grafningshreppi
Tillaga að breytingu á nýsamþykktu deiliskipulagi frí-
stundabyggðarinnar Sogsbakka. Breytingin felst í að
byggingarreitir á lóðum 11,13,19,21,27 og 29 verða 10m
frá lóðamörkum, þó ekki nær Soginu en 100m.

24 Klausturhólar í Grímsnesi, Grímsnes-og Grafnings-
hreppi

Tillaga að breytingum á skilmálum í deiliskipulagi frí-
stundabyggðar við Seyðishóla. Í breytingunum felst að
hámarksstærð bústaða verður 180 m2 í stað 100m2 og
að hámarksstærð aukahúss verður 25 m2 í stað 10 m2.

25 Klausturhólar í Grímsnesi, Grímsnes-og Grafnings
hreppi.

Tillaga að breytingu á deiliskipulagi frístundabyggðar að
Seyðishólum, breytingarnar felast í að stærð og lega leik-
vallar breytist. Ennfremur er gert ráð fyrir að lóð nr. 4cc
verði nr. 2C og stækki úr 5.650m2 í 9.500m2.

26 Miðengi í Grímsnesi, Grímsnes-og Grafningshreppi
Tillaga að breytingu á deiliskipulagi frístundabyggðar að
Farborgum. Breytingin felst í að lóðir nr. 4 ( 6.900 m2 )
og nr. 6 ( 6.900 m2 ) við Dvergahraun breytast í lóð nr. 4
(13.800 m2). Einnig breytast lóðir nr.10 ( 9.800 m2 ) og
nr.12( 6.900 m2 ) við Dvergahraun í lóð nr.10 (16.700
m2).

27 Syðri-Brú í Grímsnesi, Grímsnes-og Grafningshreppi
Tillaga að breytingu á deiliskipulagi frístundabyggðar við
A- og B- götu í landi Syðri-Brúar. Breytingin felur í sér
breytt lóðamörk mót vestri en við breytinguna minnka
lóðirnar. Lóðirnar eru númer 1,3,5,7 og 9 við A-götu
(Lækjarbrekku) og lóð nr. 3 við B-götu (Björtubrekku).

28 Vaðnes í Grímsnesi, Grímsnes-og Grafningshreppi
Tillaga að breytingu skilmála deiliskipulags við Efri-
Markabraut, Höfðabraut og Tóftabraut í landi Vaðness. . Í
breytingunum felst að hámarksstærð bústaða verður 120
m2 í stað 80m2 og að heimilt verði að reisa aukahús, allt
að 25 m2 að stærð.

29 Flúðir í Hrunamannahreppi, Miðsvæði.
Tillaga að breytingu deiliskipulags Miðsvæðis á Flúðum
sem samþykkt var árið 2002. Markmið breytingarinnar er
að bæta aðgengi að garðyrkjubýlinu Brún sem er austan
marka skipulagssvæðisins. Í breytingunni felst að vestan
íþróttavallarins er lagður vegur sem liggur frá Langholts-
vegi meðfram lóðamörkum að Brún og frá honum verður
tenging að garðyrkjubýlinu. Íþróttavöllurinn færist austur
sem veginum nemur.

Skipulagstillögurnar liggja frammi á skrifstofu viðkom-
andi sveitarfélags og hjá embætti skipulagsfulltrúa
uppsveita Árnessýslu, Dalbraut 12, Laugarvatni á skrif-
stofutíma frá 16.nóvember til 14.desember 2005. At-
hugasemdum við skipulagstillögurnar skulu berast til
skipulagsfulltrúa uppsveita Árnessýslu í síðasta lagi
28.desember 2005 og skulu þær vera skriflegar. Hver
sá sem ekki gerir athugasemdir við tillögurnar innan
tilskilins frests, telst vera samþykkur þeim.

Laugarvatni 11.nóvember 2005

Arinbjörn Vilhjálmsson
skipulagsfulltrúi uppsveita Árnessýslu

AUGLÝSING 
UM SKIPULAGSMÁL Í UPPSVEITUM ÁRNESSÝSLU

Bláskógabyggð,Grímsnes-og Grafningshreppi,Hrunnamannahreppi 
og Skeiða-og Gnúpverjahreppi.



































VIÐ TÆKIÐ ÞÓRARINN ÞÓRARINSSON VARÐ VÆNISJÚKUR YFIR KASTLJÓSI.

17.05 Leiðarljós 17.50 Táknmálsfréttir 18.00
Disneystundin 18.01 Líló og Stitch (47:65)
18.23 Sígildar teiknimyndir (9:42) 

SKJÁREINN

12.20 Neighbours 12.45 Í fínu formi 2005
13.00 Fresh Prince of Bel Air (15:25) 13.25
Whose Line Is it Anyway? 13.50 Sjálfstætt
fólk 14.25 Kevin Hill (8:22) 15.10 Wife Swap
(6:12) 16.00 Barnatími Stöðvar 2 17.45
Bold and the Beautiful 18.05 Neighbours

SJÓNVARPIÐ

20.35

BRÁÐAVAKTIN

▼

Drama

01.25

UNCONDITIONAL LOVE

▼

Bíó

21.00

SO YOU THINK YOU CAN DANCE 

▼

Raunveruleiki

21.00

SIRRÝ

▼

Spjall

19.05

NOREGUR – TÉKKLAND

▼

Forkeppni HM

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

18.30 Fréttir Stöðvar 2 
19.00 Ísland í dag 
19.35 The Simpsons (11:23) (Simpson-fjöl-

skyldan 10)
20.00 Strákarnir
20.30 Supernanny US (2:11) (Ofurfóstran í

Bandaríkjunum) Ofurfóstran Jo Frost
er komin til Bandaríkjanna.

21.15 Oprah (6:145) (Oprah 2005 – 2006)
Spánýir þættir með hinni einu sönnu
Opruh.

22.00 Missing (2:18) (Mannshvörf) Ný þátta-
röð þessa spennumyndaflokks sem
fjallar um leit bandarísku alríkislög-
reglunnar að týndu fólki. 

22.45 Strong Medicine (6:22) (Samkvæmt
læknisráði 4) 

23.30 Stelpurnar 23.55 Most Haunted (B.
börnum) 0.40 Footballer's Wives (B. börnum) 

1.25 Unconditional Love 3.20 Fréttir og Ís-
land í dag 4.25 Ísland í bítið 6.25 Tónlistar-
myndbönd frá Popp TíVí 

0.10 Kastljós 1.10 Dagskrárlok

18.30 Mikki mús (9:13) 
18.54 Víkingalottó
19.00 Fréttir, íþróttir og veður 
19.35 Kastljós

20.35 Bráðavaktin (9:22) (ER, Ser. XI)
21.25 Skemmtiþáttur Catherine Tate (1:6) (The

Catherine Tate Show) Breska leikkon-
an Catherine Tate bregður sér í ýmis
gervi í stuttum grínatriðum.

22.00 Tíufréttir
22.20 Handboltakvöld
22.40 Allt um pönkið (PUNK: attitude) Heim-

ildamynd eftir Don Letts um ræflarokk-
ið svokallaða, tónlistina, flytjendurna
og tískuna.  Myndin verður endursýnd
kl. 14.35 á sunnudag. 

23.00 Laguna Beach (7:11) 23.25 Fabulous
Life of 23.50 David Letterman 0.35 Friends 4
(20:24) 

18.30 Fréttir Stöðvar 2 
19.00 Game TV 
19.30 Game TV Allt það sem þú vilt vita um

tölvur og tölvuleiki. 
20.00 Friends 4 (20:24) (Vinir)
20.30 Hogan knows best (7:7) (Hulk's

Hobbies)
21.00 So You Think You Can Dance (7:12)

Framleiðendur American Idol eru
komnir hér með splunkunýjan raun-
veruleikaþátt þar sem þeir leita að
besta dansara Banaríkjanna. Dómar-
arnir ferðast víða um Bandaríkin en
aðeins þeir 50 bestu fá að fara til
Hollywood þar sem niðurskurðurinn
heldur áfram. 

22.15 Rescue Me (7:13) (Shame)

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.

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

22.00 Law & Order – lokaþáttur 
22.50 Sex and the City – 1. þáttaröð Carrie

Bradshaw skrifar dálk um kynlíf og
ástarsambönd.

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

6.00 Liar Liar 8.00 My Cousin Vinny 10.00
The Curse of the Pink Panther 12.00 Duplex
14.00 Liar Liar 16.00 My Cousin Vinny 18.00
The Curse of the Pink Panther 20.00Duplex
Frábær gamamynd. 22.00 Eurotrip Rómantísk
gamanmynd þar sem allt getur gerst. 0.00
The Anniversary Party (B. börnum) 2.00 Bad
City Blues (Str. b.börnum) 4.00 Eurotrip (B.
börnum)

OMEGA E! ENTERTAINMENT

12.00The E! True Hollywood Story 13.00E! News 13.30Child
Stars Gone Bad 14.00 101 Sensational Crimes of Fashion!
15.00 101 Sensational Crimes of Fashion! 16.00 101
Sensational Crimes of Fashion! 17.00 101 Sensational Crimes
of Fashion! 18.00 Fight For Fame 19.00 E! News 19.30 E!
News Special 20.00 The E! True Hollywood Story 21.00 101
Craziest TV Moments 22.00 Party @ the Palms 22.30 The
Anna Nicole Show 23.00Wild On 0.00E! News 0.30E! News
Special 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 

23.20 HM 2006 1.00 Bandaríska mótaröðin í
golfi

19.05 HM 2006 (Tékkland – Noregur) Bein
útsending frá seinni leikjum í útsláta-
keppninni um sæti á HM 2006. 

21.10 HM 2006 (Slóvakía – Spánn)Bein út-
sending frá útsláttakeppni HM 2006

22.50 Olíssport Fjallað er um helstu íþrótta-
viðburði heima og erlendis. Það eru
starfsmenníþróttadeildarinnar sem
skiptast á að standa vaktina en kapp-
arnir eru ArnarBjörnsson, Benedikt
Hinriksson, Hörður Magnússon, Guð-
jón Guðmundsson. 

16.55 Olíssport      17.25 Noregur – Tékk-
land

▼

▼

STÖÐ 2 BÍÓ

Í hvaða kvikmynd hljómaði þessi setning:

ÚR BÍÓHEIMUM

Svar:
Mr. Garrison í kvikmyndinni South Park: Bigger
Longer & Uncut frá árinu 1999

,,...I'm sorry Wendy, but I don't trust anything that
bleeds for five days and doesn't die.“

▼

▼

Allir sem hafa snefil af áhuga á þjóðmálum, við-
skiptum og stjórnmálum sátu spenntir yfir Kastljósi
á mánudag þar sem boðað hafði verið að athafna-
maðurinn Jón Ólafsson myndi í viðtali bera Davíð
Oddsson og meðreiðarsveina hans þungum sökum.
Svo leið og beið og aldrei birtist viðtalið og eftir
mátulegan vandræðagang var tilkynnt að vegna
tæknilegra örðugleika yrði það sýnt í heild í tíu frétt-
um síðar um kvöldið.
Í hita augnabliksins hvarflaði það að mörgum að
maðkur væri í mysunni og tækniörðugleikarnir væru
fyrst og fremst pólitískir og Hannes Hólmsteinn væri
mættur upp í Efstaleiti til þess að ritskoða og klippa
viðtalið til. Það var einhvern tíma skemmtilegur
samkvæmisleikur að búa til samsæriskenningar en
eftir rúmlega áratugar valdatíð bláu handarinnar er
þetta hætt að vera grín og í raun er fátt trúlegra en að útsendarar
flokksins hlutist til um innanhússmál í Efstaleitinu hjá Bláskjá sem

hefur verið í heljargreipum Flokksins lengur en
maður kærir sig um að muna. 
Ég lét mig hafa það að bíða eftir tíu fréttunum til
þess að sjá dauðhreinsaða útgáfu íhaldsins af við-
talinu við Jón en RÚV var ekki enn tilbúið til að
varpa sprengjunni sem hafði verið lofað fyrr um
kvöldið. Þá fyrst rann ofsóknaræðið af mér og ég
féllst á tæknilegu örðugleikana. Það getur ekki tek-
ið varðhunda nokkurs flokks marga klukkutíma að
falsa fréttaviðtal. Þegar við bættist svo fullyrðing
Þórhalls Gunnarssonar um að hann gengi fyrr út en
hann léti ritskoða sig gat ég slakað almennilega á.
Treysti honum nefnilega og tel víst að hann láti
ekki kúga sig. Eftir stendur samt sú sorglega stað-
reynd að ástandið í þjóðfélaginu er þannig að það
má ekki koma upp tæknibilun hjá RÚV án þess að

mér og öðru sæmilega skynsömu fólki detti fyrst pólitískt samsæri í
hug. Maður er orðinn rosalega skemmdur.

Dagskrá allan sólarhringinn.

40 16. nóvember 2005  MIÐVIKUDAGUR

Tækniör›ugleikar í bananal‡›veldi

20.00 Þrumuskot (e) Farið er yfir leiki liðinn-
ar helgar og öll mörkin sýnd. Viðtöl
við knattspyrnustjóra og leikmenn.

21.00 Wigan – Fulham frá 29.10 Leikur sem
fór fram laugardaginn 29. október sl. 

23.00 Dagskrárlok

ENSKI BOLTINN

▼

JÓN ÓLAFSSON Maðurinn sem allir vildu
sjá og heyra á mánudag en fengu ekki.
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ERLENDAR STÖÐVAR

BYLGJAN FM 98,9

RÁS 1 FM 92,4/93,5 RÁS 2 FM 90,1/99,9

ÚTVARP SAGA FM 99,4 AÐRAR STÖÐVAR

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

5.00 Reykjavík Síðdegis. 7.00 Ísland Í Bítið
9.00 Ívar Guðmundsson 

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

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

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

0.00 Fréttir 

FM 95,7 Effemm / Zúúber tónlistarstöðin

FM 102,2 Útvarp Latibær / Fjölskyldu útvarp

FM 102,9 Lindin / Kristilegt efni

FM 96,7 Létt / Tónlist og afþreying

FM 105,5 Útvarp Boðun / Kristilegt efni

FM 89,5 Kiss / Nýja bítið í bænum

FM 88,5 XA-Radíó / 12 spora efni

FM 91,9 XFM / Tónlist og afþreying

FM 104,5 Radíó Reykjavík / Tónlist og afþreying

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

TALSTÖÐIN FM 90,9

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

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

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

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

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

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

VIÐ MÆLUM MEÐ...
»

KIA  umboðið  á Ís landi  er  í  e igu Heklu hf . Laugavegi  172 • Reykjavík • s ími 590 5700

Enn betri kaup

KIA fer fram úr helstu bílaframleiðendum heimsins
Í nýrri gæðakönnun JD Power varð KIA Sorento 
sigurvegari í flokki aldrifsbíla og sá eini 
sem fékk 5 stjörnur.
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KIA umboðið er eini viðurkenndi sölu- og þjónustuaðili KIA á Íslandi. 
3 ára ábyrgð.

KIA Sorento EX V6 194 hö. sjálfskiptur 

2.985.000 kr.

KIA Sorento og vandaðir aukahlutir
Nú bjóðum við KIA Sorento V6 með Garmin leiðsögukerfi 
(street pilot) og 31" heilsársdekkjum – aukahlutapakka að 
verðmæti 134.000 kr. – takmarkað magn!

Catherine Tate Show Sjónvarpið kl. 21.25

SKY NEWS
Fréttir allan sólarhringinn.

CNN INTERNATIONAL
Fréttir allan sólarhringinn.

FOX NEWS
Fréttir allan sólarhringinn.

EUROSPORT 
12.00 Weightlifting: World Championship Doha 14.00 Football: Football World
Cup Season Playoff 15.00 Football: Football World Cup Season News 15.15
Football: Football World Cup Season Journeys 15.30All sports: WATTS 16.00
Rally: World Championship Australia 17.00Weightlifting: World Championship
Doha 18.45 Football: Gooooal ! 19.00 All Sports: Wednesday Selection 19.10
Sailing: Inside Alinghi 19.15 Equestrianism: Samsung Nations Cup Buenos
Aires 20.15 Polo: Gold Cup Cowdray 20.45 Golf: Challenge Tour 21.15
Adventure: X – Adventure Raid Series 21.45 Football: World Cup Germany
23.45 Weightlifting: World Championship Doha

BBC PRIME
12.00Ever Decreasing Circles 12.30Butterflies13.00Ballykissangel14.00Tel-
etubbies 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 Phobias 20.50 Victoria and the Jubilee 21.40 Black Cab
21.50Table 12 22.00The Inspector Lynley Mysteries 23.30Coupling0.00The
Private Life of a Masterpiece 1.00 Renaissance

NATIONAL GEOGRAPHIC
12.00When Expeditions Go Wrong 13.00 Insects from Hell 13.30 Insects from
Hell14.00Seconds From Disaster 15.007/7 – Attack on London 16.30Head-
hunters of the Amazon 17.00 When Expeditions Go Wrong 18.00 Megacities
19.00 Insects from Hell 19.30 Insects from Hell 20.00 Seconds From Disast-
er 21.00 Seconds from Disaster 22.00 Megastructures 23.00 When Ex-
peditions Go Wrong 0.00 Seconds From Disaster 1.00 Megastructures

ANIMAL PLANET 
12.00 Meerkat Manor 12.30 Monkey Business 13.00 Big Cat Diary 13.30
Predator's Prey 14.00 Nightmares of Nature 14.30 Animal Precinct 15.00
Animal Cops 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 Chimpanzee Diary 19.30 Predator's Prey 20.00 Weird Nature
20.30 Supernatural 21.00 Miami Animal Police 22.00 Meerkat Manor 22.30
Monkey Business 23.00 K9 Boot Camp 0.00 Pet Rescue 0.30 Wildlife SOS
1.00 Weird Nature 1.30 Supernatural

DISCOVERY CHANNEL (NORDIC)
6.00 Extreme Machines Special 7.00 Secret Life of Formula One 8.00 Lake
Escapes8.25Rex Hunt Fishing Adventures 8.55Return to River Cottage 9.20
Hidden 10.15 Finding the Fallen 11.10 Unsolved History 12.05 Weather
Extreme 13.00 Rex Hunt Fishing Adventures 13.30 Lake Escapes 14.00
Queen Mary 2 15.00 Extreme Machines 16.00 Scrapheap Challenge 17.00 A
Bike is Born 17.30 A Bike is Born 18.00 American Chopper 19.00 Myt-
hbusters 20.00 Collision Course 21.00 The Greatest Ever 22.00 Zero Hour
23.00 Mythbusters 0.00 Forensic Detectives 1.00 FBI Files 2.00 Hitler's Doct-
ors3.00Unsolved History 4.00Weather Extreme 6.00Extreme Machines 5.00
Leonardo's Dream Machines

MTV
12.00 Boiling Points 12.30 Just See Mtv 14.00 Pimp MY Ride 14.30 Wishlist
15.00Trl 16.00Switched ON 17.00Just See Mtv 17.30Mtv:new18.00Hit List
UK 19.00 Mtv Making The Movie – Episode details to be announced 19.30
Making The Video – Episode to be announced 20.00Trippin 20.30The Osbo-
urnes 21.00 Top 10 AT Ten – Blur 22.00 Jackass 22.30 Andy Milonakis Show
23.00 The Lick 

VH1
12.00 So 80s 12.30 VH1 Hits 16.00 So 80s 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 &
Butthead22.00 VH1 Rocks 22.30 Flipside23.00 Top 5 23.30 Fabulous Life of
... 0.00 VH1 Hits 

CLUB
11.50 Lofty Ideas 12.20 Innertainment 12.45 Come! See! Buy! 13.10 Crimes
of Fashion 13.35 Arresting Design 14.00 Fashion House 14.30 Weddings
15.00 Crimes of Fashion 15.25 Other People's Houses 16.10 The Roseanne
Show 17.00 Yoga Zone 17.25 The Method 17.50 Hollywood One on One
18.15Weddings 18.40Men on Women 19.05Matchmaker19.30Lofty Ideas
20.00 Arresting Design 20.25 The Villa 21.15 Sextacy 22.10 Women Talk
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
15.00Teenage Mutant Ninja Turtles 15.30Battle B-Daman 16.00Sabrina, 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 21.30Scooby-Doo22.00Tom and Jerry 23.00Dexter's
Laboratory23.30The Powerpuff Girls 0.00Johnny Bravo 0.30Ed, 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
Mysteries15.05 Digimon II 15.30 Totally Spies 16.00 W.I.T.C.H. 16.30 Sonic X 

MGM
11.20 The 70's 13.20 The Spike Gang 14.55 Intimate Strangers 16.30 The
Wrong Girl 18.00 A Love Affair: The Eleanor and Lou Gehrig Story 19.35 Lady
Against The Odds 21.10 The King of Love 22.45 Eve of Destruction 0.25
Rosebud

TCM
20.00Meet Me in St Louis 21.50The Outriders 23.25Night Must Fall 1.05Hy-
steria 2.30 Two Loves 4.10 MGM: When the Lion Roars

HALLMARK
12.00 In a Class of His Own 13.45 The Man from Left Field 15.30 Dinotopia
17.00 Touched by an Angel 18.00 Love or Money 19.45 While I Was Gone
21.30 Trust 22.30 Lonesome Dove: The Series 23.15 While I Was Gone 0.45
The Passion of Ayn Rand 

BBC FOOD
12.00 Heat in the Kitchen 12.30 Made to Order 13.00 Neil Perry Rockpool
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 Ready Steady Cook 17.00 The Italian Kitchen
17.30Danny By the Sea 18.00Chef at Home 18.30Floyd's Fjord Fiesta 19.00
The Naked Chef 19.30 Street Cafe 20.00 Forever Summer With Nigella 20.30
Paradise Kitchen 21.00 Can't Cook Won't Cook 21.30 Galley Slaves 22.00
Delia's How to Cook 22.30 Ready Steady Cook 

SV1
12.05 På spåret 13.20 Berättelsen om Adèle H 14.55 Anslagstavlan 15.00
Rapport 15.10 Gomorron Sverige 16.00 Sverige! 16.30 Krokodill 17.00 Boli-
Bompa 17.01 Kött på benen 17.30 Expedition vildmark 18.00 Rea 18.30
Rapport 19.00 Packat & klart 19.30 Mitt i naturen 20.00 Extras 20.30 Zingo
22.05 Rapport 22.15 Kulturnyheterna 22.25 God morgon alla barn 23.25
Sändning från SVT24

Skal tortíma tafarlaust
Catherine Tate bregður sér í ýmsi gervi.

Nýir þættir eru að hefjast í Sjón-
varpinu í kvöld. Þar er á ferðinni
leikkonan Catherine Tate sem
bregður sér í ýmis gervi í stuttum
grínatriðum. Hún er afburðasnjöll í
að beita margvíslegum mállýskum
enskrar tungu og persónurnar sem
hún skapar eru úr ýmsum áttum,
flestar hversdagslegar konur skop-
stældar og ýktar út að ystu mörk-
um. Þættirnir fengu góða dóma í
breskum blöðum og hafa unnið til
verðlauna. Leikkonan Dawn French
segir að Catherine Tate sé svo
snjöll að það beri að tortíma henni
tafarlaust.








