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Starfsmenn RÚV
óttast réttindamissi
Starfsmenn Ríkisútvarpsins vilja að útvarpsstjóri skýri hvernig áunnin réttindi
þeirra verði varin ef RÚV verður breytt í hlutafélag. Útvarpsstjóri segist ekki
hafa umboð til þess. Ætlunin er að tryggja réttindi, segir menntamálaráðherra.
Starfsmenn Ríkisútvarpsins óttast réttindamissi verði
frumvarp um að gera Ríkisútvarpið að opinberu hlutafélagi að lögum
óbreytt. Starfsmenn hafa lengi
reynt að fá svör við því hvernig
réttindi þeirra verða tryggð, án
þess að fá svör. Starfsmenn segjast vera í algjörri óvissu um réttindamál sín og telja það illa meðferð að fá ekki svör við því hvað
fram undan sé. Þetta kemur fram í
opnu bréfi sem trúnaðarmenn
starfsmanna sendu Páli Magnússyni útvarpsstjóra í gær.
G. Pétur Matthíasson, fréttamaður og trúnaðarmaður starfsmanna RÚV, segir að starfsmenn
séu að átta sig á að fram undan séu
miklar breytingar. „Fólk sér líka

+*!2!-,

að engin skýr tilmæli eru um það í
frumvarpinu hvað tekur við. Það
er algjörlega óljóst. Mér finnst að
menn eigi að koma hreint fram við
starfsmenn sem þeir ætla að ráða
hér til starfa á ný.“
Í bréfinu segir að láglaunastefna RÚV hafi gjarnan verið
réttlætt með því að opinberir
starfsmenn njóti betri réttinda en
starfsmenn á almennum markaði
og að nú líti út fyrir að þessi réttindi falli niður án bóta eða tryggingar að réttindin haldi sér.
Páll Magnússon útvarpsstjóri
segist ekki hafa umboð til að gefa
yfirlýsingar
um
réttindamál
starfsmanna fyrir félag sem ekki
hefur verið stofnað og segir starfsanda fyrirtækisins góðan. „En ég

skil að fólk velti fyrir sér þessum
breytingum. Það er eðlilegt að fólk
sé uggandi um sinn hag en ég er
sannfærður um að þetta verður
leyst á farsælan hátt. Fólk ætti
ekki að óttast þessar breytingar
heldur frekar fagna þeim tækifærum sem í þeim kunna að felast.“
Spurð um réttindamál starfsmanna Ríkisútvarpsins segir Þorgerður
Katrín
Gunnarsdóttir
menntamálaráðherra að málið sé
til meðferðar hjá menntamálanefnd sem muni fara yfir réttindamál starfsmanna.
„Málið mun fá sinn eðlilega
framgang en ætlunin er að sjálfsögðu að réttindi starfsmanna Ríkisútvarpsins haldist.“
SH¹
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"!'$!$ !0 Byssumenn, sem voru
klæddir eins og lögreglumenn,
rændu um fimmtíu starfsmönnum og gestum af einni skrifstofu
menntamálaráðuneytis Íraks í
Bagdad í gær.
Þremur gíslanna var sleppt
ósködduðum nokkrum stundum
eftir mannránið. Þetta er umfangsmesta mannrán í Írak frá
því að Bandaríkjamenn hernámu
landið. Mannránið var hluti af
mikilli öldu ofbeldis sem gekk
yfir Írak í gær, en 82 menn létu
lífið víðs vegar um landið.
Ekki er vitað hver stóð að
mannráninu, en lögreglustjóri í
hverfinu þar sem ránið var framið
var yfirheyrður í gær.
IFV

2²-%.¥! Yfirvöld í menntaskólanum Ion Mincu í Vaslui í Rúmeníu
hafa gripið til þess ráðs að láta
nemendur sem skrópa í tíma
þrífa svínastíur.
Er þetta gert af illri nauðsyn
þar sem „engar aðrar aðgerðir
virkuðu“, eins og skólastjórinn,
Dan Magureanu, lét hafa eftir sér
þegar aðgerðirnar voru kynntar.
„Með þessu móti teljum við
okkur geta gefið þeim sem ekki
standa sig í skólanum skýr
skilaboð um það hvernig framtíð
blasir við þeim sem ekki mæta í
skólann og gera skyldu sína.“ MH

MEÈAN FUNDUR SENDIHERRA ¥SRAELS OG 6ALGERÈAR 3VERRISDËTTUR VAR HALDINN 3VEINN 2ÒNAR (AUKSSON GAGNRÕNDI ¥SRAELSSTJËRN FYRIR GL¾PI
HENNAR -ËTM¾LABRÁF SEM ¾TLAÈ VAR SENDIHERRANUM KOMST EKKI TIL SKILA ÖAR SEM HANN FËR ÒT UM BAKDYR R¹ÈUNEYTISINS 3J¹ SÅÈU 

 -ARKAÈURINN
Sögurnar ... tölurnar ... fólkið ...

Fimmtíu á valdi
mannræningja

Þurfa að þrífa
svínastíurnar

6%¨2)¨ ¥ $!'

+

"YSSUMENN Å "AGDAD

«Ö¾GIR NEMENDUR Å 2ÒMENÅU

¥¶2«44)2 

.6

"!'$!$ 5M  MANNS VAR R¾NT AF
EINNI AF SKRIFSTOFUM ÅRASKA MENNTAM¹LA
R¹ÈUNEYTISINS Å G¾R

"ORGARSTJËRI GAGNRÕNIR HEILBRIGÈISR¹ÈUNEYTIÈ VEGNA FYRIRHUGAÈS HJÒKRUNARHEIMILIS

FORSALAN Á NÝJU
JAMES BOND MYNDINA
ER HAFIN Á MIDI.IS/BIO

Segir seinaganginn ótækan

Sögurnar... tölurnar... fólkið...
-IÈVIKUDAGUR  NËVEMBER  p  TÎLUBLAÈ p  ¹RGANGUR

6EFFANG VISIRIS p 3ÅMI  

Afþreyingarrisinn Disney

Baugur og breska konungsveldið

Methagnaður á
þriðja fjórðungi

House of Fraser bætist í hópinn
6

Umtalsverð
veiking krónu
Krónan hefur veikst hátt á fjórða
prósent undanfarna tvo daga.
Hún veiktist um 1,9 prósent í
fyrradag vegna óróa í kjölfar
ítrekunar
matsfyrirtækisins
Fitch á að enn séu neikvæðar
horfur fyrir lánshæfismat ríkissjóðs, þótt lánshæfiseinkunnir ríkisins hafi verið staðfestar.
Veikingin gekk örlítið til baka í
gærmorgun en tók svo snarpa
dýfu aftur og hafði um þrjú leytið í gærdag veikst um rúm tvö
prósent.
Sögur voru á kreiki í gær um
stóran gjaldeyrissamning sem
hefði ýtt veikingu krónunnar af
stað. Birti fréttastofa Reuters
meðal annars fréttir þess efnis
og tengdi það stórum samningi
sem Fons eignarhaldsfélag var að
ganga frá. Samkvæmt heimildum
Markaðarins hefði sá samningur
þó ekki nægt til þess að veikja
gengið að svo miklu leyti sem
raun bar vitni, nema af því að
ekki var samsvarandi kaupáhugi
fyrir krónu.
- hhs

TM selur
nýtt hlutafé
Forgangsréttarútboði Tryggingamiðstöðvarinnar (TM) lauk á
mánudag en rúmlega 134,6 milljón hlutir seldust fyrir rúman 5,1
milljarð króna.
Samþykkt var að veita stjórn
TM undir lok september heimild
til að hækka hlutafé í félaginu
um rúma 186,5 milljón hluti til að
styrkja eiginfjárstöðu TM vegna
kaupa á hlutum í norska tryggingafélaginu NEMI.
Stjórn TM ákvað að hækka
hlutafé um tæp 16,9 prósent og
verða heildarhlutir eftir það tæplega 1,1 milljarður talsins. Hver
hlutur er ein króna að nafnverði.
Fyrirtækjaráðgjöf
Glitnis
banka hf. hefur umsjón með
útboðinu og hefur sölutryggt sölu
allra hluta.
Almennt hlutafjárútboð hófst í
gærmorgun og lýkur í dag en lágmarksáskrift er fimm milljónir
- jab
króna að markaðsvirði.

FRÉTTIR VIKUNNAR

Herða tökin

| Jónas Fr. Jónsson,
forstjóri Fjármálaeftirlitsins, gerði
það að umtalsefni á aðalfundi
stofnunarinnar að eignarhald á
íslensku viðskiptabönkunum og
Straumi-Burðarási hefur verið að
þrengjast á síðustu misserum.

Aukin samkeppni

| Breska
leiguflugfélagið Astraeus ætlar á
næstunni að sækja um leyfi til
íslenskra stjórnvalda fyrir flugi
frá Íslandi til Bandaríkjanna í samvinnu við lággjaldaflugfélagið
Iceland Express.

Dýrt spaug | Hagnaður Actavis á
þriðja ársfjórðungi nam ekki nema
715 milljónum króna vegna kostnaðar af misheppnaðri tilraun til
yfirtöku á króatíska lyfjafyrirtækinu Pliva. Undirliggjandi hagnaður
nam rúmum 2,5 milljörðum króna.

Lánshæfi

staðfest
|
Matsfyrirtækið Fitch Ratings
hefur staðfest lánshæfismat ríkissjóðs Íslands. Lánshæfiseinkunn
fyrir erlendar langtímaskuldbindingar er AA- og fyrir innlendar
skuldbindingar AAA.

Óbreytt verðbólga

| Vísitala
neysluverðs lækkaði um 0,04 prósent milli október og nóvember.
Verðbólgan er enn langt frá 2,5
prósenta
verðbólgumarkmiði
Seðlabanka Íslands og mælist 7,6
prósent á ársgrundvelli.

FL stærri | FL hefur aukið við hlut
sinn í Finnair Oyj um rúmt prósentustig á þriðja ársfjórðungi og
átti í lok september tólf prósent
hlutafjár. Hlutur Straums-Burðaráss á sama tíma nam 11,1 prósenti.

Hagnaður eykst | FL Group skilaði rétt tæpum 11 milljörðum
króna í hagnað á fyrstu níu mánuðum ársins samanborið við tæpa 6,6
milljarða króna í fyrra. Hagnaður
félagsins á þriðja ársfjórðungi nam
5,25 milljörðum króna.

10-11

Einfaldara þjóðhagslíkan

Bætir spágerð
Seðlabankans

8

Ákvörðun sem brýtur í
bága við hluthafalýðræði
Framkvæmdastjórn Stork hafnar tilmælum hluthafafundar
um að skipta upp félaginu. Marel ásælist hluta félagsins.
9&)2-%.. 34/2+
.6 (ANS "OULAND

Óli Kristján Ármannsson
skrifar
Framkvæmdastjórn og ráðgjafarstjórn Stork fyrirtækjasamstæðunnar í Hollandi tilkynnti í gær um
þá niðurstöðu sína að ekki væri félaginu í hag að
skipta því upp líkt og samþykkt var á hluthafafundi
í byrjun október. Sá fundur var haldinn að beiðni
stærstu hluthafa félagsins, en það eru bandarísku
fjárfestingasjóðirnir Centaurus og Paulson.
„Við höfum íhugað tillöguna vandlega, en í henni
felst veruleg breyting frá farsælli stefnu félagsins
síðustu ár,“ segir Sjoerd Vollebregt, forstjóri Stork.
„Líkt og sjóðirnir teljum við að innan Stork séu
mikilir möguleikar til virðisaukningar, en höfum
eftir ítarlega greiningu komist að þeirri niðurstöðu
að henni verði ekki náð með tillögu þeirra um uppskiptingu.“
Niðurstaða framkvæmdastjórnar Stork er hins
vegar önnur en greiningardeilda í Hollandi, en
samhljómur er með þeim og stærstu hluthöfum
fyrirtækisins um að verðmæti þess aukist til muna
verði því skipt upp.
„Ef hluthafalýðræði væri virt að vettugi með
þessum hætti annars staðar þá myndi nú eitthvað
heyrast,” segir Árni Oddur Þórðarson, stjórnarformaður Marels, en fyrirtækið hefur um allangt
skeið átt í óformlegum viðræðum við Stork um
matvælavinnsluvélahluta samstæðunnar. Þær hafa
hins vegar ekki enn komist á formlegt stig.
„Niðurstaða framkvæmdastjórnar Stork gengur
á svig við hluthafalýðræði og nýlega samþykkt
tilmæli um góða stjórnarhætti (corperate governance) í Hollandi,“ segir Árni Oddur. Hann kveður

FRAMKV¾MDASTJËRI
VÁLAHLUTAFRAM
LEIÈSLU 3TORK 3JOERD
6OLLEBREGT FORSTJËRI
SAMST¾ÈUNNAR OG
-AARTEN 3CHONFELD
FJ¹RM¹LASTJËRI 3TORK
&2¡44!",!¨)¨!&0

Marel deila þeirri sýn með stjórnendum Stork að
töluverðir möguleikar séu á virðisaukningu þeirra
félaga sem saman mynda Stork. „Við teljum hins
vegar að einstök félög innan samstæðunnar hafi
litla eða jafnvel neikvæða samlegð og erum sammála stærstu hluthöfum um að mesta virðisaukningin sé með þeim hætti að hver leggur í starfsemi
Stork taki þátt í þeim samrunaferlum sem eiga sér
stað í hverjum geira fyrir sig. Stork hefur enda sagt
opinberlega að þeir hefðu áhuga á að kaupa félag
á borð við Marel og við höfum lýst áhuga á Stork
Food Systems,“ segir hann og kveður eðlilegast að
hluthafar hvors félags fyrir sig ráði för.
Nokkur óvissa ríkir því um framhald málsins
þar sem stærstu hluthafar og stjórn Stork eru ekki
á einu máli um hvaða stefnu skuli taka í rekstrinum. Líklegast er talið að Centaurus og Paulson
fari fram á nýjan hluthafafund þar sem kosin verði
ný ráðgefandi stjórn, en hún myndi svo ráða nýja
framkvæmdastjórn. Ekki er þó útséð um að þessi
leið sé stærstu hluthöfum fær, því til að kjósa nýja
stjórn þarf 51 prósent virkra hlutabréfa. Saman
fara sjóðirnir og Marel með 40 prósent í Stork. Fari
málið þá leið að skipt verði um stjórn Stork telja
sérfróðir að það myndi tefja uppskiptingu samstæðunnar um hálft ár eða svo.

Yfir 6,3 milljarða hagnaður
sparisjóða á fyrri hluta árs
Heildarhagnaður 23 sparisjóða
var rúmir 6,3 milljarðar króna
eftir skatta á fyrri helmingi
ársins samkvæmt tölum frá
Sambandi íslenskra sparisjóða.
Til samanburðar nam hagnaður þessara sömu sparisjóða 9,5
milljörðum króna allt árið 2005.
SPRON skilaði 2,6 milljarða

hagnaði á fyrri hluta ársins,
SpKef hagnaðist um einn milljarð og SPM og SPV skiluðu um
600 milljóna króna hagnaði.
Veruleg aukning hagnaðar varð á þriðja ársfjórðungi
2006 hjá þeim sparisjóðum sem
gert hafa upp. Þannig hagnaðist
SPRON um tæpan 7,1 milljarð

króna á ársfjórðungnum einum
sem er meiri hagnaður en sparisjóðirnir 23 sýndu á fyrri hluta
ársins.
Er því samanlagður hagnaður sparisjóðanna orðinn 13,4
milljarðar á þessu ári; fjörutíu
prósentum meiri en allt árið í
- eþa
fyrra.

®,$25.!2-, Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson borgarstjóri gagnrýnir
heilbrigðisráðuneytið fyrir seinagang við hönnun, útboð og byggingu
nýs hjúkrunarheimilis í borginni.
Hann segir að hjúkrunarheimilið í
Mörkinni hafi verið í „endalausum
viðræðum“ hjá ríki og borg og ekki
sé enn búið að bjóða út verkið.
Rúmlega fjögur ár eru liðin
frá því að viljayfirlýsing um
byggingu hjúkrunarheimilis í
Mörkinni var undirrituð. „Það er
ótækt út af fyrir sig hve seint og
illa hefur gengið að undirbúa
útboð þessa heimilis,“ segir borgarstjóri. Engu máli skipti hvar
hjúkrunarheimili verði byggt.

&92)2(5'!¨ (*²+25.!2(%)-),)

(EIMILIÈ ¹ AÈ RÅSA Å -ÎRKINNI N¹NAR
TILTEKIÈ VIÈ 3UÈURLANDSBRAUT  OG MUN
RÒMA  MANNS
-9.$92+) !2+)4%+4!2

Mestu skipti að það verði reist.
Stefnt er að því að bjóða út jarð-

vinnu vegna hjúkrunarheimilisins
snemma á næsta ári og hefjast
framkvæmdir í kjölfarið. Leifur
Benediktsson, deildarstjóri í heilbrigðisráðuneytinu, segir að hönnun standi yfir og að henni ljúki
fljótlega eftir áramót. Heimilið
verði tekið í notkun árið 2008.
Fyrirhugað hjúkrunarheimili
verður tæplega átta þúsund fermetrar að stærð og mun rúma
hundrað og tíu heimilismenn.
Byggingin verður á fjórum hæðum
og hálfri betur. Leifur vill ekki
gefa upp kostnaðartölu, segir
fyrstu kostnaðaráætlun hafa verið
of háa og hana verði að lækka.
GHS

HEIMSFRUMSÝND
EFTIR 2 DAGA!
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"ANASLYS ¹ 2EYKJANESBRAUT

6ILL BYRJA ¹ ¥SRAEL OG 0ALESTÅNU

Tildrög slyssins
rannsökuð

"2%4,!.$ „Stór hluti af lausninni á
Íraksvandanum liggur ekki innan
landamæra Íraks heldur utan
þeirra,“ sagði Tony Blair, forsætisráðherra Bretlands, í ræðu um
utanríkismál sem hann flutti á
mánudagskvöld.
Hann kynnti síðan metnaðarfull
áform stjórnar sinnar varðandi
Mið-Austurlönd, en tók jafnframt
fram að það væri misskilningur að
þau áform snerust um að fá
ráðamenn í Íran og Sýrlandi til
þess að taka upp breytta stefnu.
„Þvert á móti, við ættum að byrja
á Ísrael/Palestínu. Það er kjarninn.
Síðan ættum við að ná framförum í
Líbanon,“ og þannig koll af kolli.

Er verið að féfletta okkur,
Runólfur?
&¹KEPPNIN ER OKKUR DÕR
2UNËLFUR «LAFSSON FRAMKV¾MDASTJËRI &¥"
SEGIR )CELANDAIR OG )CELAND %XPRESS INN
HEIMTA TVÎFALT H¾RRI UPPH¾È UNDIR HEITINU
SKATTAR OG GJÎLD EN ÖAU SKILA TIL FLUGVALLA

!FNEITAR HELFÎRINNI

Á yfir höfði sér
fimm ára dóm
¶µ3+!,!.$ !0 Germar Rudolf,

rúmlega fertugur Þjóðverji,
hefur verið framseldur frá
Bandaríkjunum til Þýskalands
þar sem hann hefur verið dreginn
fyrir dóm, ákærður fyrir að
afneita helförinni.
Rudolf á yfir höfði sér fimm
ára fangelsi verði hann fundinn
sekur, en hann hefur meðal
annars fullyrt að þýskir nasistar
hafi ekki drepið neina gyðinga í
útrýmingarbúðunum í Auschwitz.
Rudolf hlaut 14 mánaða
fangelsisdóm í Þýskalandi árið
1995, flúði til Bandaríkjanna og
sótti þar um pólitískt hæli, en var
synjað.
GB

®RYGGI TRYGGT ¹ "OLUNGARVÅK

Kostnaður við
snjóflóðavarnir
750 milljónir
"/,5.'!26¥+ Áætlað er að
snjóflóðavarnir við Bolungarvík
kosti um 750 milljónir króna og
taka muni tvö til
þrjú ár að reisa
þær.
Þetta kom
fram á kynningarfundi umhverfisráðuneytisins sem
haldinn var á
Bolungarvík í
síðustu viku.
Samkvæmt
áhættumati sem
'2¥-52
kynnt var fyrir
!4,!3/.
fjórum árum er
verulegur hluti Bolungarvíkur á
snjóflóðahættusvæði. Til þess að
tryggja öryggi íbúa bæjarins eins
og kostur er hafa verið gerðar
tillögur um varnaraðgerðir sem
felast í um 700 metra löngum
þvergarði og átta keilum ofar í
fjallinu. Varnargarðurinn verður
18 til 22 metra hár.
SDA
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4/.9 ",!)2 3EGIST EKKI ¾TLA AÈ REYNA

AÈ F¹ R¹ÈAMENN Å ¥RAN OG 3ÕRLANDI TIL
ÖESS AÈ BREYTA UM STEFNU &2¡44!",!¨)¨!0

„Það sem er að gerast í MiðAusturlöndum núna er ekki flókið.
Það er einfalt,“ sagði Blair og fór
síðan að tala um Íran, sagðist
skilja vel að Íranar séu í raun og

sann dauðhræddir við Bandaríkin,
en sá ótti sé með öllu ástæðulaus.
Bandaríkin ætli sér ekkert að
ráðast með hervaldi á Íran.
Vandinn sem stafi af Írönum sé
hins vegar sá að þeir „nota
þrýstipunkta í þessum heimshluta
til að leggja stein í götu okkar. Þeir
hjálpa öfgafyllstu öflunum í
Hamas í Palestínu, Hezbollah í Líbanon og sjía-herflokkum í Írak“.
Bretar verði því að vinna með
Bandaríkjamönnum og öðrum Vesturlöndum að því að létta þrýstingnum af þessum stöðum, hverjum á
fætur öðrum. Það sé eina leiðin og
það muni taka langan tíma að fara
þá leið, heila kynslóð.
GB

Ökumaður á svörtum BMW stakk af
Maður á reiðhjóli var keyrður niður hjá KB banka við Suðurlandsbraut í lok
sumars. Hann sakar lögregluna um sinnuleysi sem hafi valdið því að öryggismyndavélar bankans voru ekki skoðaðar. Er óvinnufær og fær engar bætur.
,®'2%',5-, Ýmsu var ábótavant við lögreglurannsókn á
óhappi sem varð við Hótel Nordica á Suðurlandsbraut í lok ágúst
að sögn Þrastar Heiðars Þráinssonar, 34 ára Skagamanns.
Þá keyrði svartur BMW Þröst
niður fyrir utan KB banka og
Hótel Nordica við Suðurlandsbraut. Ökumaður stakk af vettvangi. Um tuttugu mínútum síðar
var tekin lögregluskýrsla af
Þresti á slysadeild Landspítalans, en Þröstur var þá með heilahristing og slæm beinbrot og láðist að geta þess að keyrt hefði
verið á sig.
Daginn eftir
slysið ræddi lögreglumaður við
Þröst í síma og
segist þá hafa
athugað
með
myndavélar
á
Hótel Nordica,
en þær hafi
engu náð. Þröst¶2®3452 (%)¨!2 ur biður hann þá
að
athuga
¶2).33/.
myndavélar KB
banka, sem eru talsvert nær slysstað en hinar. Lögreglumaður
hafi tekið dræmlega í beiðnina.
Þær upplýsingar fengust í
bankanum að lögreglan hefði
ekki haft samband til að spyrja
um upptökurnar, hvorki í útibúinu né í tölvudeild, fyrr en 2. október, rúmum mánuði eftir slysið,
en þá var búið að taka yfir upptökurnar. Lögreglan hefur staðfest þetta. Þröstur segir að tveimur vikum síðar hafi annar
lögreglumaður viðurkennt í sím-

,®'2%',5-, Lögreglan í

Hafnarfirði vinnur að rannsókn á
tildrögum banaslyss sem varð á
Reykjanesbraut er bifreið var
ekið á steyptan klossa.
Pólverji á þrítugsaldri lést í
slysinu en tveir félagar hans
sluppu með minni háttar meiðsl.
Þeir hafa verið úrskurðaðir í
farbann og hafa stöðu sakbornings, meðal annars vegna
rannsóknar á mögulegu manndrápi af gáleysi.
Að sögn Kristjáns Ó. Guðnasonar aðstoðaryfirlögregluþjóns
miðar rannsókn málsins meðal
annars að því að upplýsa hver ók
bifreiðinni þegar slysið varð. MH

&/2  (,)¨).! 6ÎRUBÅLL VALT Å ,¹GMÒL

ANUM Å G¾R ÖEGAR EIN AF UNDIRSTÎÈUM
BÅLSINS GAF SIG
&2¡44!",!¨)¨0*%452

"ÅLVELTA Å ,¹GMÒLA

Undirstaða
vörubíls gaf sig
,®'2%',5-, Vörubíll valt á

hliðina í Lágmúlanum í Reykjavík
í gær. Vörubíllinn var að hífa
gifsplötur við verslun Bræðranna
Ormsson skömmu fyrir hádegi
þegar ein af undirstöðum hans
gaf sig og hann valt. Hvorki
bílstjóra né vegfarendur sakaði,
að því er fram kom á Vísi.
Vörubílar með krönum voru
notaðir til að hífa bílinn aftur á
hjólin og tók um hálfan annan
klukkutíma að rétta hann við. Bíllinn var mikið skemmdur eftir
veltuna en var þó hægt að aka
honum burt. Bílveltan varð á
háannatíma í umferðinni.
GHS

,®'2%',5&2¡44)2
6)¨ 3,9334!¨ !È KVÎLDI  ¹GÒSTM¹NAÈAR VAR KEYRT ¹ ¶RÎST (EIÈAR VIÈ (ËTEL .ORDICA

¹ 3UÈURLANDSBRAUT (ANN ER ËVINNUF¾R OG BIÈUR VITNI UM AÈ GEFA SIG FRAM
&2¡44!",!¨)¨34%&.

tali að lögreglan hafi gert „tæknileg mistök“ við rannsókn slyssins.
Þröstur segir það ótrúlegt
sinnuleysi hjá lögreglu að hafa
ekki kannað upptökurnar meðan
þær voru til. Að lögreglan hafi
trassað að rannsaka eina mögulega sönnunargagnið í máli sínu,
þrátt fyrir að hann hafi beðið sérstaklega um að það yrði gert.
Samkvæmt
lögreglunni
í
Reykjavík fékk rannsókn málsins
eðlilega meðferð. „Því miður
reyndust upptökur ekki tiltækar
þegar eftir þeim var leitað, en ég

held að menn hafi reynt að bregðast við eftir bestu getu,“ segir
Ómar Smári Ármannsson, yfirlögregluþjónn í Reykjavík.
Þröstur hefur verið óvinnufær
síðan hann slasaðist, en hann tvíviðbeinsbrotnaði, sleit liðband og
skekkti hryggjarliði og herðablað
í slysinu og þurfti að græða í öxl
hans stálplötu. Hann var ótryggður. Þröstur leitar enn vitna og
biður þau að gefa sig fram við
lögreglu. Slysið varð klukkan
19.31 og bíllinn var af eldri gerðinni með vindbrjót (spoiler) á
skottinu.
KLEMENS FRETTABLADIDIS

+EYRÈI ÒT Å ¹
+ARLMAÈUR SLAPP LÅTIÈ MEIDDUR ER
HANN KEYRÈI ÒTAF ¹ BÅL SÅNUM OFAN Å
¹RFARVEG +ALD¹R SKAMMT FR¹ %YJËLFS
STÎÈUM FYRIR UTAN %GILSSTAÈI UM
SEXLEYTIÈ Å G¾R "ÅLLINN SKEMDIST MIKIÈ
OG ER ËÎKUF¾R !È SÎGN LÎGREGLU VAR
MIKIL H¹LKA ¹ VEGINUM ÖAR SEM BÅLLIN
FËR ÒTAF OG SKYGGNI LÅTIÈ

.AGLADEKKJUM STOLIÈ
TTA TILKYNNINGAR HAFA BORIST TIL LÎG
REGLUNNAR Å 2EYKJAVÅK VEGNA INNBROTA
Å BÅLA ¹ SÅÈUSTU DÎGUM ²R ÖEIM VAR
MEÈAL ANNARS STOLIÈ GEISLADISKUM
TÎLVUBÒNAÈI OG NAGLADEKKJUM ,ÎG
REGLAN VINNUR AÈ RANNSËKN M¹LSINS EN
EKKI ER VITAÈ HVER VAR AÈ VERKI

¥BÒI Ë¹N¾GÈUR MEÈ GÎNGUBRÒNA FR¹ 3OGAVEGI YFIR Å 3KEIFUNA

BÍLL DAGSINS

SUBARU LEGACY GL
Nýskr. 05.05 - Sjálfsskiptur - Ekinn 26þús. km. - Allt að 100% lán.

Skaðræðiströppur á brúnni
Göngubrúin frá
Sogavegi yfir í Skeifuna er ófær
eða illa fær fötluðum á rafskutlum, fólki í hjólastólum og fólki
með barnavagna og kerrur. Þegar
komið er upp á brúna þurfa vegfarendur að komast upp snarbrattar tröppur.
Halla Arnardóttir býr í Smáíbúðahverfinu, nánast við hlið
Hagkaupa í Skeifunni. Hún á
stundum erindi í Hagkaup og
aðrar verslanir í Skeifunni og þarf
að komast yfir brúna með barnavagn. Hún segir tröppurnar algjörar „skaðræðiströppur“.
„Ef ég er með barnavagninn
þarf ég að taka á mig krók og labba
upp á Grensásveg því ég kemst
ekki upp tröppurnar með hann,“
segir hún.
Halla hefur rætt um tröppurnar við aðra vegfarendur sem vilja
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NOTAÐIR BÍLAR
Opið: Alla virka daga kl. 9:00-18:00 og laugardaga kl. 12:00-16:00. Sími: 525 8020.

nota brúna, gamalt fólk með
innkaupakerrur, fólk í hjólastólum og á rafskutlum og dagmæður
með kerrur og vagna. Allt er
þetta fólk sammála um að það
kemst illa eða ekki um tröppurnar. Ramparnir dugi ekki nógu vel.
„Ef fólk er með barnavagn á leið
niður tröppurnar þarf þrjá til, einn
heldur á barninu og tveir halda á
vagninum niður,“ segir Halla.
Ólafur Stefánsson, deildarstjóri hjá Reykjavíkurborg, segir
að þetta hafi verið skoðað en ekki
fundist ásættanleg lausn.
Ramparnir að brúnni hafi verið
látnir duga. Það lengi leiðina að
brúnni en eigi að teljast fullnægjandi fyrir fatlaða.
GHS
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TRÎPPURNAR ¹ BRÒNNI FR¹ 3OGAVEGI YFIR
Å 3KEIFUNA b3KAÈR¾ÈISTRÎPPUR m SEGIR
(ALLA

ARGUS / 06-0552

Fram til áram
óta fá
nýir viðskipta
vinir í
DMK gjafabré
f fyrir
tvo í Borgarle
ikhúsinu.

Tímamót!

DMK markar tímamót í bankaþjónustu við fólk á fullri ferð út í lífið.

Það er í nógu að snúast á árunum í kringum lok framhaldsnáms, þegar atvinnuferillinn er að byggjast upp,
fjölskyldan að vaxa og dafna, framtíðaríbúðin í sjónmáli og svo mætti lengi telja. Ný DMK þjónusta SPRON miðar
að því að mæta þörfum þeirra sem standa í þessum sporum og gera fjármálin einfaldari, hagkvæmari og þægilegri.
Samsetning DMK þjónustunnar og helstu kostir eru:*
• DMK DEBETKORT – fæst án árgjalds og með 200 fríum færslum
• DMK KREDITHEIMILD – fylgir debetkortinu og er bæði vaxtalaus og
án nokkurs kostnaðar
• DMK YFIRDRÁTTARHEIMILD – hefðbundin og á hagstæðum vöxtum
• DMK TILTEKTARLÁN – óhagstæðum skammtímaskuldum breytt í eitt
hagstætt lán, aðeins 1% lántökugjald
• DMK LÉTTLÁN – viðskiptavinir stýra afborgunum í takt við getu hverju
sinni, aðeins 1% lántökugjald

• DMK 90% ÍBÚÐALÁN – og sérkjör á brunatryggingu fyrir þá sem
eru að kaupa sína fyrstu íbúð
• DMK RÁÐGJÖF – sérsniðin ráðgjöf að þörfum fólks á leið út í lífið
• DMK REGLULEGUR SPARNAÐUR – er verðlaunaður með sérstöku
mótframlagi, styrkjum og sérkjörum
• DMK 50% AFSLÁTTUR – af árgjaldi kreditkorta SPRON
• DMK TILBOÐ – hjá völdum verslunum
og þjónustufyrirtækjum

Skoðaðu framtíðina með DMK og sæktu um á spron.is
Nánari upplýsingar fást í næsta útibúi SPRON, í þjónustuveri í síma 550 1400 eða á spron.is
* skv. útlánareglum SPRON
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HJ¹LMSSON BORGARSTJËRI SETUR UPP FYRSTA
SKILTIÈ UM N¹GRANNAVÎRSLU VIÈ $VERG
HAMRA Å 'RAFARVOGI

4ILRAUNAVERKEFNI Å BORGINNI

Nágrannavarsla
við sex götur
2%9+*!6¥+ Þjónustu- og rekstrar-

svið Reykjavíkurborgar hefur
efnt til tilraunaverkefnis í
nágrannavörslu í samvinnu við
lögregluna. Borgarbúar taka að
sér að gæta húsa nágranna sinna
og stuðla þannig að öryggi eigna
sinna og sporna gegn innbrotum
og eignatjóni.
Tilraunaverkefnið fer fram við
sex götur í Reykjavík og stendur í
eitt ár. Gengið verður í eina götu í
hverju hverfi og fólk boðað á
fund. Íbúarnir sammælast þar um
að gæta húsa nágranna sinna.
Tilraunaverkefnið er hafið við
Dverghamra í Grafarvogi og
hefur Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson
borgarstjóri sett þar upp skilti í
forvarnarskyni.
GHS

3!-'®.'52
3KORÈUR VIÈ AKSTRI
2ÅKISSTJËRNIN HEFUR SAMÖYKKT FRUMVARP
SEM BANNAR YNGRI ÎKUMÎNNUM AÈ
AKA BIFREIÈ ¹ TILTEKNUM TÅMA SËLA
HRINGSINS TAKMARKA FARÖEGAFJÎLDA OG
VÁLARAFL BIFREIÈA SEM ÖEIR STÕRA

"2%4,!.$
(EIMILISLAUSUM FJÎLGAR
'ËÈGERÈASAMTÎK Å "RETLANDI TELJA
H¾TTU ¹ AÈ "ÒLGARAR OG 2ÒMENAR
SEM LEITA BETRA LÅFS ¹ "RETLANDI ENDI ¹
GÎTUNNI ,ÎNDIN TVÎ GANGA Å %VRËPU
SAMBANDIÈ Å JANÒAR ¹ N¾STA ¹RI
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5M TUTTUGU PRËSENT AF SM¹SÎLUVERSLUNINNI ¹ ¥SLANDI FER FRAM FYRIR JËLIN

*ËN (" 3NORRASON

Níu prósenta hækkun milli ára

Rannsókn sögð
í réttum farvegi

„Jólaverslunin er eitt af sameiginlegum áhugamálum Íslendinga og þeim finnst gaman að tala
um hana. En hún er líka mikilvæg
fyrir verslunarfólk því um tuttugu
prósent af smásöluversluninni á
landinu fer fram fyrir jólin,“ segir
Emil.
Á fundinum vitnaði Emil til
rannsóknar um að hver Íslendingur ætli að eyða 26 til 50 þúsund
krónum í jólagjafir í ár. Í rannsókninni kom einnig fram að um
og yfir 65 prósent landsmanna geri
jólainnkaupin á Íslandi og byrji
ekki á þeim fyrr en í desember.
Samkvæmt þessari spá munu
Íslendingar drekka mikið af

"!5'3-, Jón H.B. Snorrason,
yfirmaður efnahagsbrotadeildar
Ríkislögreglustjóra, segir
rannsókn á meintum skattalagabrotum fjölda einstaklinga
tengdum Baugi í eðlilegum
farvegi. „Skattrannsóknarstjóri
kærði árið 2004 ætluð refsiverð
skattalagabrot einstaklinga og
fyrirtækja er tengdust Baugi til
Ríkislögreglustjóra og við höfum
þau til rannsóknar.
Þau brot tengjast ekki því máli
sem er til meðferðar fyrir dómi né
heldur þeim málefnum hjá
yfirskattanefnd. Margir hafa
réttarstöðu sakbornings í málinu
sem er til rannsóknar.“
MH

6%23,5.!2-, Jólagjöfin á Íslandi
árið 2006 er ávaxta- og grænmetispressa, en varan er talin njóta
vinsælda meðal allra aldurshópa í
landinu. Þetta er niðurstaða fjögurra manna dómnefndar, sem
skipuð er sérfræðingum á sviði
verslunar og þjónustu, sem greint
var frá á fundi í húsakynnum Samtaka verslunar og þjónustu í gær.
Á fundinum kynnti Emil B.
Karlsson, forstöðumaður Rannsóknarseturs verslunarinnar, upplýsingar um jólaverslunina 2006.
Emil segir að landsmenn muni
eyða níu prósent meira fé í jólagjafir í nóvember og desember en
í fyrra.

%-), " +!2,33/. &ORSTÎÈUMAÈUR

2ANNSËKNARSETURS VERSLUNARINNAR SEGIR
AÈ ¥SLENDINGAR MUNI EYÈA NÅU PRËSENT
UM MEIRA FÁ Å JËLAGJAFIR Å ¹R EN Å FYRRA

ávaxta- og grænmetissafa árið
2007, og miðað við áætlaða eyðsluna munu fáir fara í jólaköttinn
alræmda.
IFV

Ofbeldi Ísraelshers í
Palestínu fordæmt
Utanríkisráðherra afhenti í gær sendiherra Ísraels mótmæli vegna árása hers
landsins á íbúðahverfi í síðustu viku. Tæknileg mistök segja ísraelsk stjórnvöld.
Fjölmenn mótmæli voru fyrir utan utanríkisráðuneytið vegna fundarins.
54!.2¥+)3-, Valgerður Sverrisdóttir utanríkisráðherra afhenti
Miryam Shomrat, sendiherra
Ísraels,
formleg
mótmæli
íslenskra stjórnvalda vegna árásar Ísraelshers á íbúðahverfi í
Beit Hanoun á Gaza fyrir viku á
fundi þeirra í utanríkisráðuneytinu í gær. Átján óbreyttir borgarar féllu í árásinni og þar af tíu
börn. Félagið Ísland – Palestína
stóð fyrir mótmælum vegna
fundar Valgerðar og sendiherrans og tóku á annað hundrað
manns þátt í mótmælastöðunni
sem fór friðsamlega fram.
Valgerður sagði eftir fundinn
að hún hefði komið á framfæri
við sendiherrann þeirri skoðun
íslenskra stjórnvalda að þau virði
rétt Ísraels til að verjast eins og
annarra
þjóða
samkvæmt
alþjóðalögum, en aðgerðir þeirra
í Beit Hanoun hafi eingöngu verið
til þess að hella olíu á eldinn og
gera ástandið á svæðinu enn
verra en verið hefur að undanförnu. Valgerður segir að sendiherrann ætli að koma bréfi
stjórnvalda til Tzipi Livni, utanríkisráðherra Ísraels, og ítrekaði
afstöðu ísraelskra stjórnvalda
um að atvikið í Beit Hanoun hafi
ekki verið að yfirlögðu ráði heldur hafi verið gerð tæknileg mistök. Aðspurð um þessa skýringu
sendiherrans á atvikinu sagði
Valgerður. „Ég sagði henni að
mér þætti erfitt að tala um svo
alvarlega hluti sem tæknileg mistök en ég get ekki neitað því að
hún fari þar með rétt mál. Mér
finnst það ekki afsökun en þetta
getur verið útskýring.“

36%).. 2².!2 (!5+33/.

®LLUM NËG BOÈIÈ
b¶ESSI DAGUR ER OKKUR MIKILV¾GUR TIL
AÈ F¹ T¾KIF¾RI TIL AÈ MËTM¾LA
GL¾PUM ¥SRAELSHERS ¹ 'AZA OG
SÁRSTAKLEGA FJÎLDAMORÈUNUM Å
SÅÈUSTU VIKU ¶AÈ HAFA FARIÈ FRAM
MËTM¾LI UM ALLAN HEIM m SEGIR
3VEINN 2ÒNAR (AUKSSON FORMAÈUR
FÁLAGSINS ¥SLAND 0ALESTÅNA b&RAMFERÈI
OG STEFNA ¥SRAELSSTJËRNAR GAGNVART
0ALESTÅNUMÎNNUM HEFUR VERIÈ
MISKUNNARLAUS -UNUM AÈ ÖÒSUNDIR
LIGGJA Å VALNUM OG TUGÖÒSUNDIR ERU
ÎRKUMLA EFTIR ¹R¹SIR ¥SRAELSHERSm

-ORÈUM MËTM¾LT
b6IÈ ERUM AÈ MËTM¾LA HERN¹MI
OG MORÈUM ¹ HERTEKNA SV¾ÈINU Å
0ALESTÅNU 6IÈ ERUM
AÈ REYNA AÈ KOMA
SKILABOÈUM FR¹ FËLKI
¹ 6ESTURLÎNDUM SEM
ER ¹ MËTI ÖVÅ SEM
ÖARNA ER AÈ GERAST m
SEGIR 3ALMAN 4AMIMI 3!,-!.
4!-)-)
FORMAÈUR &ÁLAGS
MÒSLÅMA ¹ ¥SLANDI b¶AÈ ER KOMINN
TÅMI FYRIR ¥SLAND OG HEIMINN ALLAN
AÈ SEGJA HINGAÈ OG EKKI LENGRA OG
NOTA ALLAR LEIÈIR TIL AÈ HJ¹LPA
0ALESTÅNUMÎNNUM TIL AÈ ÎÈLAST
SJ¹LFST¾ÈIm

-«4-,) 34®¨65¨ &JÎLDI FËLKS TËK Ö¹TT Å MËTM¾LUM VIÈ UTANRÅKISR¹ÈUNEYTIÈ Å G¾R

¶RÅR UNGIR PILTAR HUGÈUST DRAGA F¹NA 0ALESTÅNU AÈ HÒNI EN VORU STÎÈVAÈIR AF VÎRÈUM
LAGANNA ¶EIR TËKU ÖVÅ VEL 3KILABOÈ ÖEIRRA VORU &RJ¹LS 0ALESTÅNA
&2¡44!",!¨)¨'6!

Félagið Ísland – Palestína hugðist afhenda sendiherra Ísraels
mótmælabréf en þar sem Shomrat
kom til fundarins fyrr en áætlað
var og yfirgaf utanríkisráðuneytið eftir fundinn bakdyramegin
gafst Sveini Rúnari Haukssyni,
formanni félagsins, ekki tækifæri
til þess. Í stuttu ávarpi Sveins
Rúnars, sem byggt var á bréfinu
sem afhenda átti sendiherranum,
kom fram að félagið fordæmir

fjöldamorðin í Beit Hanoun og að
„hópmorð á stórri fjölskyldu, þar
sem 18 manns létu lífið, þar af
flest konur og börn“, kalli ofbeldismennirnir „tæknileg mistök“. Í
ávarpi sínu minnti Sveinn Rúnar á
að atvikið komi í framhaldi af
mörgum af svipuðum toga og að
hernám Ísraels á Gaza birtist í
aftökum fólks, eyðileggingu heimila og möguleika fólks til lífsbjargar.
SVAVAR FRETTABLADIDIS

!ÈGERÈIR STRAX
b2ÅKI HAFA S¾TT
REFSIAÈGERÈUM OG
EINANGRUN FYRIR
SM¹MUNI MIÈAÈ
VIÈ ÖAÈ SEM ¥SRAEL
BER ¹BYRGÈ ¹ m
34%).'2¥-52
SEGIR 3TEINGRÅMUR
* 3)'&²33/.
* 3IGFÒSSON
ALÖINGISMAÈUR (ANN TELUR
TÅMAB¾RT AÈ R¾ÈA HVORT SLÅTA EIGI
STJËRNM¹LASAMBANDI VIÈ ¥SRAEL
b¶AÈ ER EKKI SÅÈUR ¹ST¾ÈA TIL AÈ
BEITA SLÅKUM AÈGERÈUM GEGN
¥SRAELSMÎNNUM EN 3UÈUR !FRÅKU ¹
TÅMUM AÈSKILNAÈARSTEFNUNNARm

@ãDIIEDB;ÊC79AI`b$_iIß7

AD@H>CH7ÏAA
B:ÁK6ICH7NHHJ!
A:>@?6IyAKJ
D<G>H6:ÁAJ

7dgVeidgkag^hVZÂaV#`g#&,#...!"
;¨hi=V\`VjeHb{gVa^cY#

ÃZ\VgÄ`Vje^gcÅ_VcWa[¨gÂj`VjeW¨i^&%%#%%%`gcV
\_V[V`dgi[g{Hb{gVa^cY#I^aWdÂ^Â\^aY^g{aajbcÅ_jbWajb
[g{>c\kVg^=Za\Vhnc^#A{iijWa^cc`VjeV_aV\_V[^gcVg{g

&%%#%%%

@G#

HJ76GJ>BEG:O6

HJ76GJA:<68N

HJ76GJ;DG:HI:G

HJ76GJIG>7:86

KZgÂ[g{&#..%#%%%

KZgÂ[g{'#).%#%%%

KZgÂ[g{'#).%#%%%

KZgÂ[g{)#..%#%%%

>c\kVg=Za\Vhdc]ZaYjgjee{_a^c{gbZÂ[_aWgZniijgkVa^V[\a¨h^aZ\jbWajb#
@dbYjhÅc^c\VghVad``VgVÂH¨kVg][ÂV'!g¨YYjk^ÂhajbZccd``Vgd\kZaYj
Wa^cchZb]ZciVgÄcjbÄg[jbWZhi#

H¨kVg][ÂV'Hb^*'*-%%%lll#^]#^h

De^Â/B{cjYV\V"[hijYV\V`a#./%%¶&-/%%d\aVj\VgYV\V`a#&'/%%¶&+/%%



+*®2+!33)..

Ert þú skráð(ur) hjá heimilislækni?
*¹
.EI
3052.).' $!'3).3 ¥ $!'

Finnur þú til þunglyndis í
skammdeginu?
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.ÕJAR TILLÎGUR MINNIHLUTANS Å 2EYKJAVÅKURBORG Å M¹LEFNUM INNFLYTJENDA

4ALINN GETA VERIÈ VARASAMUR

Frjálslyndir tóku ekki þátt

Lögregla leitar
að strokufanga

)..&,94*%.$!-, Til að koma í veg
fyrir myndun félagslega einsleitra
borgarhverfa á Reykjavíkurborg
að tryggja að hlutfall leiguíbúða á
nýbyggingarsvæðum verði minnst
20 prósent og hlutfall félagslegra
íbúða ekki hærra en 10 prósent.
Borgin á að auka íslenskukennslu
í grunnskólum og hvetja innflytjendur til að sækja um störf hjá
borginni. Einnig á að reka annað
Alþjóðahús í austurhluta borgarinnar.
Þessar tillögur úr nýrri framkvæmdaáætlun í málefnum innflytjenda kynntu Samfylking og
Vinstri græn á blaðamannafundi
í gær. Framkvæmdaáætlunin

&2¡44!-!..!&5.$52 ¥ 2¨(²3).5

/DDNÕ 3TURLUDËTTIR FR¹ VINSTRI $AGUR "
%GGERTSSON OG 3VANDÅS 3VAVARSDËTTIR

hefur verið í vinnslu síðan í september en þriðji flokkurinn í
minnihlutanum,
Frjálslyndi
flokkurinn, tók ekki þátt í gerð
hennar.

Þau Dagur B. Eggertsson og
Svandís Svavarsdóttir sátu fyrir
svörum eftir fundinn. Spurður
um fjarveru Frjálslyndra svaraði
Dagur að gert hefði verið ráð
fyrir þátttöku þeirra en flokkurinn hefði ekki haft tíma til að taka
þátt í starfinu. Svandís áréttaði
að framkvæmdaáætlunin væri í
beinu framhaldi af vinnu fyrrverandi meirihlutans og að tímasetning fundarins væri því ekki
bein viðbrögð við umræðu síðustu daga.
Þau sögðust bæði vænta góðra
viðbragða frá Frjálslyndum á
fimmtudag þegar áætlunin verður lögð fyrir borgarráð.
KËÖ

,®'2%',5-, Lögreglan í Reykjavík lýsir eftir Ívari Smára Guðmundssyni sem
strauk frá fangaflutningsmönnum
við Héraðsdóm
Reykjavíkur í gær.
Ívar afplánar 20
mánaða dóm vegna
fíkniefnamála og er
talinn geta verið
¥6!2 3-2)
varasamur. Ívar er
'5¨-5.$33/.
26 ára gamall og
180 sentimetrar á hæð.
Þeir sem geta gefið upplýsingar um ferðir Ívars eru beðnir að
hafa samband við lögregluna í
síma 444 1000.
HS

Bush lætur ekkert
uppi um Íraksmálið
Íraksnefndin hefur síðustu daga átt fundi með George W. Bush Bandríkjaforseta, Tony Blair, forsætisráðherra Bretlands, og fleiri ráðamönnum. Bush segist
hlakka til að sjá „áhugaverðar hugmyndir“ frá Íraksnefndinni.
"!.$!2¥+). Einhverjar vonir eru
bundnar við það að Íraksnefndin,
sem George W. Bush Bandaríkjaforseti átti fund með á mánudaginn, skili af sér niðurstöðum sem
gætu auðveldað Bush forseta og
þingmeirihluta demókrata að ná
sáttum um breytta stefnu gagnvart Írak.
Nefndin ræddi einnig í gær við
Tony Blair, forsætisráðherra
Bretlands, sem nú vill koma í
framkvæmd „heildrænni stefnu“
gagnvart Mið-Austurlöndum þar
sem athyglinni er ekki eingöngu
beint að Írak.
Íraksnefndin hefur frá því síðastliðið vor unnið að því að safna
saman upplýsingum um Íraksstríðið, kanna hvað hefur farið
úrskeiðis og leita lausna á vandræðunum. Ljóst er þó að nefndin
mun ekki birta niðurstöður sínar
fyrr en í fyrsta lagi seint í þessum mánuði, og hugsanlega
aldrei.
Bush forseti hafnaði á mánudaginn hugmyndum demókrata
um að byrjað verði að kalla bandaríska herinn heim frá Írak innan
hálfs árs. Bush hafði í sumar
hafnað sambærilegum tillögum
frá demókrötum.
Alveg fram að þingkosningunum í síðustu viku talaði Bush um
mikilvægi þess að Bandaríkjamenn þrauki þar til sigur vinnst í
Írak, en demókratar hafa lagt
áherslu á að bandaríski herinn sé
kominn í þvílíkar ógöngur í Írak
að það verði að kalla hann heim
sem fyrst.
Tveir menn veita nefndinni
forystu, þeir James A. Baker,
fyrrverandi utanríkisráðherra,
sem er repúblikani, og Lee Ham-

,!53.!2!2.)2 .OKKRIR AF FULLTRÒUM ¥RAKSNEFNDARINNAR KOMA AF FUNDI MEÈ "USH Å

(VÅTA HÒSINU ¹ M¹NUDAGINN ¶EIR ERU FR¹ VINSTRI ,EON 0ANETTA FYRRVERANDI STARFS
MANNASTJËRI (VÅTA HÒSSINS 7ILLIAM * 0ERRY FYRRVERANDI VARNARM¹LAR¹ÈHERRA %DWIN
-EESE FYRRVERANDI DËMSM¹LAR¹ÈHERRA #HARLES 2OB FYRRVERANDI ÎLDUNGADEILDAR
ÖINGMAÈUR 0HILIP :ELIKOV FRAMKV¾MDASTJËRI OG 3ANDRA $AY /k#ONNOR FYRRVERANDI
H¾STARÁTTARDËMARI
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ilton, fyrrverandi þingmaður,
sem er demókrati.
Íraksnefndin er skipuð jafnt
demókrötum sem repúblikönum,
og Robert Gates, verðandi utanríkisráðherra Bandaríkjanna, átti
sæti í nefndinni allt þar til í síðustu viku.
Auk demókrata hafa einnig
sumir repúblikanar á þinginu
þrýst verulega á forsetann um að
breyta um stefnu í Írak.
Bush forseti sagði hins vegar
ekki margt þegar hann kom af
fundi sínum með Íraksnefndinni á
mánudaginn. Hann sagðist hafa
átt „góðar viðræður“ með nefndinni og að hann hlakki til að sjá
„áhugaverðar hugmyndir“.
James A. Baker, annar tveggja
formanna nefndarinnar, hefur

talað opinskátt um að hann telji að
Bandaríkin verði að fá bæði Írana
og Sýrlendinga til liðs við sig til
þess að draga úr átökum innan
Íraks. Tony Blair, forsætisráðherra Bretlands, tók í sama streng
í ræðu sinni um utanríkismál á
mánudaginn.
Bush hefur hins vegar ekkert
gefið út á þessar hugmyndir, og
ekkert viljað gefa til kynna um
hugsanlega stefnubreytingu í
Írak, að öðru leyti en því að hann
fékk Gates til þess að verða næsti
utanríkisráðherra í staðinn fyrir
Donald Rumsfeld.
Bush hefur hins vegar jafnan
lagt áherslu á að Bandaríkjamenn
verði að undirbúa Íraka til þess að
taka sjálfir við öryggismálum í
eigin landi.
GUDSTEINN FRETTABLADIDIS

¶RJÒ ÖÒSUND TONNA TIMBURFLUTNINGASKIP Å VANDA DJÒPT AUSTUR AF LANDINU Å G¾R

¥HUGUÈU AÈ YFIRGEFA SKIPIÈ
,!.$(%,')3'3,!. Skipstjóri flutningaskipsins Wilke,

sem er 3.000 tonna og 91 metra langt skip skráð í
Gíbraltar, íhugaði að yfirgefa skip sitt ásamt átta
manna áhöfn aðfaranótt þriðjudags þegar skipið lenti
í vandræðum vegna veðurs og sjólags djúpt suðaustur af landinu. Skipstjórinn hafði samband við
Landhelgisgæsluna um klukkan þrjú um nóttina og
tilkynnti að aðalvél skipsins væri að drepa á sér.
Tveimur þyrlum Landhelgisgæslunnar var þegar
flogið austur á Höfn í Hornafirði og nærstöddum
skipum gert viðvart. Um morguninn var ljóst að
mesta hættan var liðin hjá.
Áhöfn Fokker-flugvélar Landhelgisgæslunnar var
einnig sett í viðbragðsstöðu í Reykjavík til að geta
fylgt þyrlunum ef á þyrfti að halda. Varðskip var sent
áleiðis sem og færeyska varðskipið Brimill sem var
innan færeyskrar efnahagslögsögu en samstarf var
haft við björgunarmiðstöðina í Þórshöfn í Færeyjum
vegna aðgerðanna. Haft var reglulega samband við
skipið fram yfir hádegi í gær og fylgst með ástandinu
um borð. Þegar ljóst þótti að skipið væri úr hættu var

6)¨"².!¨52 4V¾R ÖYRLUR FËRU AUSTUR ¹ (ORNAFJÎRÈ Å G¾R
&LUGVÁL '¾SLUNNAR VAR SETT Å VIÈBRAGÈSSTÎÈU OG VARÈSKIP HÁLT TIL
MËTS VIÈ SKIPIÈ
&2¡44!",!¨)¨'5¨-5.$52

viðbúnaðarástandi létt og þyrlunum tveimur sem biðu
á Hornafirði snúið til Reykjavíkur.
Skipstjóri Wilke áætlaði að koma upp undir
suðausturströnd Íslands á miðnætti og ætlaði að
halda þaðan norður með austurströndinni áleiðis til
Reyðarfjarðar.
SH¹

4cZZbdS`Y` ''

4cZZbdS`Y` $'

4cZZbdS`Y`  '

4cZZbdS`Y`  '

BWZP]adS`Y`&$

BWZP]adS`Y`''

BWZP]adS`Y`$'

BWZP]adS`Y`$'

4cZZbdS`Y` ''

4cZZbdS`Y` ''

4cZZbdS`Y` $'

4cZZbdS`Y` "'

BWZP]adS`Y`  "

BWZP]adS`Y`''

BWZP]adS`Y`''

BWZP]adS`Y`$'

4cZZbdS`Y` "'

4cZZbdS`Y` $'

4cZZbdS`Y`  '

4cZZbdS`Y` "'

BWZP]adS`Y`&$

BWZP]adS`Y`''

BWZP]adS`Y`$'

BWZP]adS`Y`&$

BWZP]ìWìUWZRW`bWZ]U[Sì  $

3g[c\Raa]\Wa

6%)345 36!2)¨

 Í hvaða sæti hafnaði Ísland í
árlegri þróunarskýrslu Sameinuðu þjóðanna?
 Hvers vegna vilja íbúar í
Túnunum í Reykjavík bætur?
 Hvaða íslenski veitingastaður var nýlega lofaður í New
York Times
36®2). %25  3¥¨5 
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&ORMAÈUR ,EIKSKËLAR¹ÈS SEGIR MANNEKLU VEGNA FORFALLA OG VEIKINDA ¹ LEIKSKËLUM

FRAMHALDANDI STUÈNINGUR

Auglýsingaaðferðum breytt

Fleiri styrkja
Sjónarhól

,%)+3+«,!2 Starfsmenn vantar í
tæplega sjötíu af átján hundruð
stöðugildum á leikskólum Reykjavíkur, að sögn Þorbjargar Helgu
Vigfúsdóttur, formanns leikskólaráðs. Starfsmenn vantaði í áttatíu
og fjögur stöðugildi 1. október.
Ástandið er sérstaklega slæmt
á tveimur leikskólum, vantar þrjá
starfsmenn á hvorn skóla. Á
öðrum þeirra, Gullborg, eru nítján börn send heim á dag og ekki
von um að úr rætist fyrr en um
áramót. Á hinum leikskólanum
geta börnin bara verið hluta úr
degi. Á öðrum leikskólum eru
börnin sótt fyrr.

Þorbjörg
Helga
Vigfúsdóttir, formaður
leikskólaráðs,
segir að ástandið sé ekki verra
nú en á sama
tíma í fyrra og
að það batni
stöðugt.
Hún
staðfestir
að
ástandið
sé
4¥-!"5.$)¨
b¶AÈ KOMA
slæmt á leikKANNSKI UPP FORFÎLL skólunum tveimEÈA VEIKINDI OG
ur en vill ekki
Ö¹ LENDIR SKËLINN Å segja hvaða leikMANNEKLUm
skólar það séu.

Manneklan sé vegna langvarandi
veikinda
og
óviðráðanlegra
aðstæðna.
„Það koma kannski upp forföll
eða veikindi og þá lendir skólinn
í manneklu en í flestum tilfellum
er það tímabundið,“ segir hún.
Verið er að bæta úr manneklunni. Búið er að breyta auglýsingaaðferðum. Auglýst er nú
fyrir hvern skóla þar sem áhersla
er lögð á sérstöðu hans og stefnu.
Þá hefur verið samþykkt að
stofna starfshóp í langtíma
stefnumörkun við að fá fleira
fagfólk inn auk þess sem aðrar
aðferðir eru í undirbúningi.
GHS

&¡,!'3-, Fulltrúar bakhjarla
Sjónarhóls-ráðgjafamiðstöðvar
munu hittast í dag og skrifa undir
áframhaldandi samstarf næstu
þrjú árin.
Við stofnun Sjónarhóls,
ráðgjafamiðstövar fyrir foreldra
barna með sérþarfir, tóku Actavis
hf., Landsbankinn, Össur hf.,
pokasjóður og Hringurinn að sér
að vera rekstrarlegir bakhjarlar
ráðgjafamiðstöðvarinnar í þrjú ár.
Framlag bakhjarlanna nam 9
milljónum króna en auk þess lagði
ríkisstjórnin til 15 milljónir á ári.
Í dag bætist nýr bakhjarl í
hópinn en það er Vífilfell hf.
HS

&UNDUR VEGNA V¹TRYGGINGA

Mögulega gripið til ráðstafana
gkVa
;_aWgZnii
bd\
V[kcYjÂj
``jb#
i[[aZÂjg_

6)¨3+)04) Í kjölfar fundar Fjármálaeftirlitsins (FME) með eftirlitsskyldum aðilum á tryggingamarkaði sem haldinn var í gær verður
tekin ákvörðun um hvort grípa
þurfi til sérstakra ráðstafanna, að
sögn Rúnars Guðmundssonar,
sviðstjóra vátryggingasviðs FME.
Á fundinum voru ræddar
skyldur og ábyrgð vátryggingamiðlara og umboðsmanna, en FME
hefur unnið að athugun á framkvæmd upplýsingaskyldu samkvæmt lögum um miðlun vátrygginga. Rúnar segir fundinn hafa
verið gagnlegan þar sem skipst hafi
verið á skoðunum og sjónarmiðum
FME komið skýrt til skila.
ËK¹

,®'2%',5&2¡44)2
REKSTRAR Å SNJË
3EX ¹REKSTRAR URÈU ¹ !KUREYRI Å G¾R
MEÈ SKÎMMU MILLIBILI !È SÎGN LÎG
REGLUNNAR ¹ !KUREYRI M¹TTI REKJA HLUTA
¹REKSTRANNA TIL ËG¾TILEGS AKSTURSLAGS
ÎKUMANNA MIÈAÈ VIÈ AÈST¾ÈUR EN
TÎLUVERÈUR SNJËR ER ¹ !KUREYRI EFTIR
ÒRKOMU SÅÈUSTU DAGA

'!4.!&2!-+6-$)2
,¾KJARGATA LOKUÈ

<¨Â^![V\bZcch`Vd\\diigkVa

6EGNA FRAMKV¾MDA VERÈUR ,¾KJAR
GATA LOKUÈ TIL NORÈURS VIÈ (VERFISGÎTU
¶¹ VERÈUR LOKAÈ FYRIR UMFERÈ FR¹
+ALKOFNSVEGI INN ,¾KJARGÎTU ,OKUNIN
TEKUR GILDI Å DAG OG STENDUR TIL 
NËVEMBER

!+52%92) 'UNNLAUGUR ! *ÒLÅUSSON HJ¹ 3AMBANDI ÅSLENSKRA SVEITARFÁLAGA SEGIR VAX
ANDI MUN ¹ AFKOMU SVEITARFÁLAGANNA VEGNA ÖENSLU Å SAMFÁLAGINU !KUREYRI ER EINN
ÖEIRRA B¾JA SEM EKKI EIGA VIÈ ÖENNAN VANDA AÈ ETJA

Munur á afkomu eykst
Munurinn á afkomu sveitarfélaganna fer ört vaxandi. Litlu sveitarfélögin eiga erfiðara með að svara
auknum þjónustukröfum og láta enda ná saman.
Vaxandi munur er á
afkomu sveitarfélaganna á suðvesturhorninu annars vegar, frá
Borgarbyggð austur í Árborg, og
víðast úti á landi hins vegar, ef
undan er skilið Akureyri og sveitarfélögin á Mið-Austurlandi.
Gunnlaugur
A.
Júlíusson,
sviðsstjóri hag- og upplýsingasviðs Sambands íslenskra sveitarfélaga, segir að afkomumunurinn fari margvaxandi vegna
þenslunnar. Á höfuðborgarsvæðinu hafi verið mikil mannfjölgun
og launagreiðslur vaxið en víða
úti á landi sé „í besta falli kyrrstaða“. Íbúafjöldinn standi ef til
vill í stað en launaútgjöldin vaxi
því sama launastefna sé yfir allt
landið.
„Þegar
Reykjavíkurborg
hækkaði laun í fyrrahaust þá
gengu hækkanirnar yfir allt landið og sveitarfélög, sem ekki gátu
borgað þetta, höfðu ekki vald á
þessari þróun,“ segir Gunnlaugur.
Bilið milli sveitarfélaganna
hefur vaxið gríðarlega á síðustu
tveimur til þremur árum. Heildarafkoma sveitarfélaganna fer
batnandi. Þannig hafa tekjur
hækkað um rúm þrettán prósent í
heildina. En verulegur munur er
á stöðu sveitarfélaganna innbyrðis og fer sá munur að miklu leyti
eftir landfræðilegri legu þeirra.
„Á sama tíma og sveitarfélögin eiga erfiðara með að ná saman
endum og tekjurnar standa í stað
vaxa þjónustukröfurnar og litlu
sveitarfélögin verða að reyna að
standa öðrum sveitarfélögum á
sporði til að halda í fólkið. Þetta
er vítahringur,“ segir Gunnlaug-

&*2-,

Þegar
Reykjavíkurborg
hækkaði laun í
fyrrahaust gengu
hækkanirnar yfir
allt landið og
sveitarfélög, sem
ekki gátu borgað
þetta, höfðu ekki vald á þessari
þróun.
'5..,!5'52 ! *²,¥533/.
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ur og telur að staðan versni ef
ekkert verði að gert.
„Þetta er alltaf spurning um
tekjustofna og jöfnunarkerfi
sveitarfélaga,“ segir hann. „Öll
sveitarfélög eru með fullnýtta
tekjustofna og tekjuramminn er
þröngur. Tæp 20 prósent þjóðarinnar búa í sveitarfélögum þar
sem fólki hefur fækkað og samdráttur er i atvinnu meðan allt er
á fljúgandi siglingu annars staðar.“
Gunnlaugur bendir á að mikil
fjölgun einkahlutafélaga hafi
áhrif á afkomu sveitarfélaganna
þar sem skattarnir lágmarkast.
Þeir sem greiða bara skatt af fjármagnstekjum greiða til ríkisins,
ekki sveitarfélaganna.
Sveitarfélögin safna því annaðhvort skuldum eða draga úr
viðhaldi og fresta nauðsynlegum
framkvæmdum. „Sá ferill er ekki
endalaus. Byggingar og götur
slitna. Þetta veldur okkur áhyggjum.“
GHS FRETTABLADIDIS
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8 sinnum
meiri hraði fyrir
sama pening

HiveLite

3.990 kr. á mánuði

Með Hive Lite færðu 8Mb nettengingu og 4 GB af erlendu niðurhali fyrir aðeins 3.990 krónur
á mánuði. Fyrir sama pening færðu 1Mb tengingu hjá Símanum eða Og Vodafone. Það er óneitanlega
ekkert gaman að borga sama verð fyrir átta sinnum hægari tengingu. Enda er það algjör óþarﬁ
– sérstaklega þegar það er ekkert mál að skipta. Hringdu í 414-1616 og fáðu meira fyrir peninginn.
Hive.is Grensásvegi 16, Reykjavík. Þjónustusími: 414 1616 hive@hive.is
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«EIRÈALÎGREGLUMENN L¹TA HÎGGIN DYNJA
¹ STUÈNINGSMANNI STJËRNARANDSTÎÈ
UNNAR Å "ANGLADESS SEM TËK Ö¹TT Å
KRÎFUGÎNGU Å $HAKA ¹ M¹NUDAG
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&LUGSAFN ¥SLANDS FLYTUR Å ST¾RRA HÒSN¾ÈI ¹ !KUREYRI ¹ N¾STA ¹RI

&YRRUM FANGI ¹ DAUÈADEILD

.ÕTT FLUGSAFN KOSTAR  MILLJËNIR

Tuttugu ára dómur vegna morðs

-%..).' Áætlað er að opna nýtt
og stærra flugsafn á Akureyri
næsta sumar. Flugsafn Íslands
áformar að byggja 2.178 fm
safnhús undir starfsemi sína og
er áætlaður byggingakostnaður
150 milljónir króna.
Svanbjörn Sigurðsson,
framkvæmdastjóri Flugsafnsins,
segir núverandi húsnæði
safnsins við Akureyrarflugvöll
ekki rúma alla þá muni sem
Flugsafnið eigi og því hafi verið
orðið tímabært að byggja stærra
húsnæði.
„Safnið hefur verið mjög
vinsælt og það sem af er þessu
ári hafa um 5.000 manns

&,«2¥$! !0 Rudolp Holton var á
mánudag dæmdur í tuttugu ára
fangelsi í Tampa á Flórída fyrir að
kyrkja eiginkonu sína.
Holton var fangi á dauðadeild en
var látinn laus árið 2003 eftir að
vitni í máli hans viðurkenndu að
hafa logið í réttarhöldum yfir
honum árið 1986. Hann var talinn
hafa myrt hina sautján ára gömlu
Katrina Graddy. Við DNA-rannsókn
kom í ljós að hár sem fannst á
líkama stúlkunnar var ekki úr
Holton.
Frá því að Holton var látinn laus
hefur hann ítrekað komist í kast við
lögin, meðal annars fyrir að berja
konuna sína með golfkylfu.
IFV

3!-.).'52 5- &,5'3!&. +RISTJ¹N
¶ËR *ÒLÅUSSON B¾JARSTJËRI !KUREYRAR OG
3VANBJÎRN 3IGURÈSSON FRAMKV¾MDASTJËRI
&LUGSAFNS ¥SLANDS

heimsótt safnið og er stór hluti
gestanna erlendir ferðamenn.“

Akureyrarbær styrkir
framkvæmdina með framlagi sem
nemur um þriðjungi áætlaðs
kostnaðar. Þá mun menntamálaráðuneytið veita styrk til verkefnisins að upphæð 37 milljónum
króna.
Flugsafn Íslands samanstendur
af flugvélum og flugvélahlutum
og að þar má sjá flugsögu Íslands
í myndum og texta. „Safnið
spannar alla flugsögu Íslands sem
hófst árið 1919 þegar fyrsta
íslenska flugvélin hóf sig til flugs
en einnig verða á safninu sérsýningar um íslenska flugkappa. Þá
stendur flugsafnið fyrir flughelgi
einu sinni á ári.“
HS
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KVIKMYNDAGERÈ VIÈ UNDIRRITUN SAMKOMULAGSINS
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Bylting í gerð
kvikmynda
Íslensk kvikmyndagerð verður efld með nýju samkomulagi stjórnvalda og kvikmyndagerðarmanna.
Áhersla verður á efni fyrir börn og unglinga.
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Fáanlegir fylgihlutir t.d.:
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Tilboð:

Kr. 15.990

Miele ryksugur

á einstöku tilboðsverði
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AUGLÝSINGASÍMI

550 5000

-%..).' Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir menntamálaráðherra og
Árni M. Mathiesen fjármálaráðherra undirrituðu í gær, ásamt
fulltrúum Samtaka kvikmyndagerðarmanna, samkomulag til
næstu fjögurra ára um eflingu
íslenskrar
kvikmyndagerðar.
Samkomulagið felur í sér að stuðningur við kvikmyndagerð á Íslandi
eykst úr 372 milljónum á yfirstandandi ári í 700 milljónir árið
2010.
Í samkomulaginu segir að
stefnt skuli að því að árlega verði
gerðar ekki færri en fjórar leiknar íslenskar kvikmyndir í fullri
lengd og að hlutfall framleiðslustyrks úr Kvikmyndasjóði af
kostnaðaráætlun sé 50 prósent í
stað 40 prósenta eins og nú er. Sérstaka áherslu á að leggja á gerð
barna- og fjölskyldumynda og
stuðningi við stuttmynda- og heimildamyndagerð verður haldið
áfram.
Í samkomulaginu verður lögð
áhersla á öflugan Sjónvarpssjóð
sem ætlað er að efla framleiðslu á
íslenskum þáttaröðum fyrir sjónvarp og gert er ráð fyrir að í lok
samningstímans verði 125 millj-

ónum varið til slíkra verkefna.
Þorgerður Katrín var hæstánægð eftir að samkomulagið var
undirritað og lýsti því yfir að dagurinn markaði tímamót í íslenskri
kvikmyndagerð. „Framtíðin er
björt og við erum að taka stór
skref fram á við. Við erum að
varða veginn svo menningin okkar
skili sér betur til komandi kynslóða. Kvikmyndir, sjónvarpsþættir og ekki síst heimildamyndir stuðla að því að við eflum okkar
þekkingu og fáum að njóta þess að
horfa á góðar íslenskar myndir.“
Þorgerður leggur einnig áherslu á
að þekkingariðnaðurinn sem tengist kvikmyndagerð eflist við þennan samning.
Baltasar Kormákur hafði orð
fyrir fulltrúum kvikmyndagerðarmanna við undirritun samningsins
sem hann sagði tímamót í sögu
íslenskrar
kvikmyndagerðar.
Kvikmyndaráð sendi í gær frá sér
ályktun þar sem samkomulaginu
var fagnað. Þar segir að greininni
sé tryggt fjármagn og henni gert
kleift að styrkja innviði sína og
stuðla að áframhaldandi þróun
innlendrar kvikmyndagerðar.
SVAVAR FRETTABLADIDIS

%RLENDAR KVIKMYNDIR ¹ ¥SLANDI

Réttu hjálparhönd

Verðmæt landkynning styrkt
-%..).' Jón Sigurðsson, iðnaðar-

Félagsþjónusta Kópavogs óskar eftir að ráða fólk í heimaþjónustu.
Fjölbreytt og gefandi starf með sveigjanlegum vinnutíma.
Heilsdags- og hlutastörf. Kynntu þér kjörin, þau koma á óvart!
Nánari upplýsingar veita þjónustustjórar heimaþjónustunnar í síma 570 1400.
www.kopavogur.is
Meginmarkmið Félagsþjónustu Kópavogs er
að tryggja fjárhagslegt og félagslegt öryggi
Kópavogsbúa á öllum aldri svo þeir fái
tækifæri til að taka virkan þátt í samfélaginu.

og viðskiptaráðherra, kynnti í gær
frumvarp til laga um tímabundnar
endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi. Eldri lög um
endurgreiðslu falla úr gildi um
áramót en með frumvarpinu er
lagt til að þau verði framlengd um
fimm ár. Ráðherra leggur jafnframt til að endurgreiðsluhlutfall
verði hækkað úr 12 prósentum í 14
prósent.
Frá árinu 2001 hafa rúmlega
600 milljónir verið endurgreiddar
vegna 33 verkefna erlendra
kvikmyndagerðarmanna hér á
landi.
SH¹
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UST RÒMLEGA  EINSTAKLINGAR ¹ SÅÈUSTU
SEX ¹RUM

4JËNAMESTU GATNAMËTIN

520 tjón á síðustu sex árum
3!-'®.'52 Flest umferðaróhöpp

í Reykjavík urðu á gatnamótum
Kringlumýrarbrautar og Miklubrautar á síðasta ári, að því er
fram kemur í skýrslu Sjóvár
Forvarnarhúss.
Tólf einstaklingar slösuðust á
þessum gatnamótum á síðasta ári
í 67 tjónum sem var örlítil
fækkun á tjónum frá árinu áður.
Á síðustu sex árum hafa rúm 520
tjón orðið á þessum gatnamótum
og rúmlega 200 einstaklingar
hafa slasast.
Í skýrslunni er fyrirhuguðum
mislægum gatnamótum á mótum
Kringlumýrarbrautar og Miklubrautar fagnað.
HS

&ÁLAGSHEIMILI Å 6ESTURBYGGÈ

Íhuga sölu
Fagrahvamms
&¡,!'3,¥& Bæjarstjórn Vestur-

byggðar íhugar nú hvort rétt sé að
auglýsa félagsheimilið Fagrahvamm til sölu. Eigendur Hótels
Látrabjargs hafa óskað eftir því
að kaupa eða leigja Fagrahvamm
sem mun vera afar lítið nýttur.
Eftir að hafa fengið álit lögmanns
og skýrslu um ástand hússins
segir Ragnar Jörundsson bæjarstjóri skynsamlegast að auglýsa
félagsheimilið til sölu með
kvöðum á nýja eigendur um að
sinna endurgjaldslaust samfélagslegum skyldum á borð við opið
hús einu sinni á ári, þorrablót og
árshátíð íbúa í gamla Rauðasandshreppi.
GAR

(RAFNTINNURIDDARAR K¾RA

Vilja skila
hrafntinnunni
5-(6%2&)3-, 30 manna hópur

listamanna sem kallar sig
Hrafntinnuriddarana hefur kært
hrafntinnubrottnám úr Hrafntinnuskeri sem nota á til að klæða
Þjóðleikhúsið að utan. Hann
krefst þess að þeim 50 tonnum
sem þegar hafi verið brottnumin
verði skilað aftur á sinn stað sem
fyrst.
Í fréttum sjónvarps í gær
sagði Guðrún Gísladóttir leikkona
að farið hafi verið fram á að leyfi
sem Umhverfisstofnun veitti
Línuhönnun til brottnámsins
verði fellt úr gildi. Auk þess er
krafist að fyrirhuguð vinnsla á
hrafntinnunni verði stöðvuð
þangað til niðurstaða fæst í
kærumálið.
ÖSJ

4AÅLENDINGAR HITTUST ¹ ¹RLEGRI H¹TÅÈ Å 2¹ÈHÒSI 2EYKJAVÅKUR UM HELGINA

"REYTINGAR ¹ M¾ÈRAVERND

Taílensk kona var útilokuð

Þungaðar konur
á heilsugæsluna

-%..).' Búddistafélagið á Íslandi
hélt hátíð í Ráðhúsi Reykjavíkur
um helgina. Taílensk kona, Wasana Maria Thaisomboon, vildi
leggja sitt af mörkum og hafði
handgert flögg og barmmerki
handa börnunum og vildi kynna
taílensk-íslensk vinasamtök sem
hún vill stofna og orðabók sem
hún hefur unnið.
Hátíðin um helgina er haldin
einu sinni á ári, á fullu tungli í
nóvember. Kjartan Borg, ræðismaður Taílands, segir að hátíðin
sé þakkargjörð til vatnsins. Þetta
sé fjölskylduhátíð sem nú hafi
verið haldin í annað sinn í Ráðhúsinu. Maria mætti í Ráðhúsið daginn fyrir hátíðina, talaði fyrst við

ræðismanninn og svo búddamunkinn og fékk leyfi til þess að gefa
það sem hún hafði búið til.
Maria stillti upp dótinu sínu en
þegar hún mætti til hátíðarinnar
daginn eftir hafði það verið tekið
niður og sett til hliðar. Þegar hún
óskaði eftir skýringum fékk hún
litlar sem engar skýringar, aðeins
sagt að þetta væri „pólitík“ og að
hún væri ekki búddatrúar.
Maria er bæði sár og reið og
telur að sér og gestum sínum hafi
verið sýnd lítilsvirðing. Hún telur
hugsanlegt að ástæðuna megi
rekja til viðtals í DV um helgina.
Þar kemur fram að hún hafi orðið
fyrir misnotkun af hálfu tannlæknis fyrir tveimur árum.

-¨2!6%2.$ Breytt skipulag

32 /' 2%)¨ 7ASANA -ARIA TELUR AÈ SÁR
HAF VERIÈ SÕND LÅTILSVIRÈING

Pramaha Prasit, forstöðumaður Búddistafélagsins, segir að
Maria hafi fengið leyfi til að kynna
nýtt taílenskt-íslenskt vinafélag
og hún hafi fengið sérstakt horn
til þess. Hún hafi getað dreift
bæklingum sínum á hátíðinni. GHS

mæðraverndar gerir ráð fyrir
því að heilbrigðar þungaðar
konur sæki mæðravernd til
nærliggjandi heilsugæslustöðva
en konur sem skilgreindar hafa
verið með áhættuþætti sækja
mæðravernd til LSH þar sem
sérhæft eftirlit fer fram.
Gert er ráð fyrir því að
heilbrigðar konur njóti þjónustu
ljósmóður og læknis á sinni
heilsugæslustöð þar sem lögð er
áhersla á samfellda þjónustu.
Þá verður starfið á heilsugæslustöðvunum eflt enn frekar
og mun njóta stuðnings Miðstöðvar mæðraverndar.
HS
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HUGAMENN UM ¾TTFR¾ÈI SKRIFA BRÁF TIL MENNTAM¹LAR¹ÈHERRA OG FJ¹RM¹LAR¹ÈHERRA

Vilja tryggja rekstur Íslendingabókar

,%¨52",!+! -!4!34 ,EÈURBLAKA
G¾ÈIR SÁR ¹ GÒAVA ¹VEXTI Å 3ILIGURI ¹
)NDLANDI
&2¡44!",!¨)¨!0

Íslenskrar erfðagreiningar í lagi.
Þjónusta við Vestur-Íslendinga hefur
verið felld niður og sömuleiðis hefur verið
dregið úr símaþjónustu. „Það er ljóst að
þetta hefur í för með sér einhverjar breytingar en við munum reyna að halda þessu
opnu eins og fjárhagur leyfir. Það er hægt
að sinna því nauðsynlegasta, uppfæra
nýfædda og nýlátna en þjónustan mun
auðvitað minnka,“ segir Friðrik.
Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir menntamálaráðherra er búin að fá erindi út af
þessu máli en vill ekki ræða málið í bili.

44&2¨) Áhugamenn um ættfræði hafa
áhyggjur af áhrifum þess á ættfræðigrúsk
ef Íslendingabók verður lokað og hafa sent
bréf til Árna Mathiesen fjármálaráðherra og
Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur menntamálaráðherra og mælst til þess að ríkisstjórn og Alþingi tryggi áframhaldandi
rekstur Íslendingabókar, annaðhvort með
beinum fjárframlögum eða með því að
styðja nokkur stöðugildi.
Fimm manns hafa starfað við Íslendingabók undanfarin ár, þar af einn í tímabundnu
verkefni sem lýkur um áramót. Þremur
hefur verið sagt upp þannig að fyrirsjáanlegt er að tveir starfi við verkefnið á næsta
ári. Friðrik Skúlason, framkvæmdastjóri
Friðriks Skúlasonar ehf., segir að forgangsverkefni verði að halda gagnagrunni

GHS

&2)¨2)+ 3+²,!3/. &ORGANGSVERKEFNI VERÈUR AÈ HALDA

GAGNAGRUNNI ¥SLENSKRAR ERFÈAGREININGAR Å LAGI AÈ SÎGN
&RIÈRIKS 3KÒLASONAR TTFR¾ÈIGRÒSKARAR HAFA RITAÈ R¹È
HERRUM BRÁF Å VON UM AÈ ¥SLENDINGABËK F¹I FJ¹RSTYRK

FRÁ

AKUREYRI
$!-"5:! /' 2!$%"% ¶¾R VERÈA FYRSTAR

TIL ÖESS AÈ NÕTA SÁR HEIMILDINA
&2¡44!",!¨)¨!0

¶INGIÈ Å 3UÈUR !FRÅKU

Samkynhneigðir mega giftast
*«(!..%3!2"/2' !0 Suður-Afríka

er fyrsta ríkið í Afríku sem lögleiðir borgaraleg hjónabönd samkynhneigðra. Þær Bathini Damuza og Lindiwe Radebe, sem hafa
verið trúlofaðar í eitt ár, ætla sér
að verða fyrsta samkynhneigða
parið sem nýtir sér þessa heimild.
„Ég get ekki beðið,“ segir
Radabe, sem er 25 ára. „Það er
mikilvægt fyrir okkur að fá þessa
viðurkenningu.“
Þjóðþing Suður-Afríku samþykkti á þriðjudaginn að samkynhneigðir gætu gengið í borgaralegt hjónaband, og byggði þar á
ákvæði í stjórnarskrá landsins
frá 1996 þar sem bannað er að
mismuna fólki á grundvelli kynhneigðar.
GB

3TJËRNARKREPPAN Å ,ÅBANON

Afsögn enn
eins ráðherrans
"%)2²4 !0 Yaacoub Sarraf,

Taktu bílin
n með
Bílaleig

ÍSLENSKA / SIA.IS / ICE 34973 11/06

ubíll
í heilan
sólarhring
frá

2.499 kr.

þegar fram
vísað er br
ottfararspj
frá Flugfél
aldi
agi Íslands
.
Innifalið:
100 km og
kaskó.

TÍMINN FLÝGUR
Flugfélag Íslands flýgur yfir
100 ferðir í viku til áfangastaða
sinna. Þið njótið þess að lesa
dagblöðin, fá ykkur kaffi og
súkkulaði og áður en þið vitið
af eruð þið komin á áfangastað.

flugfelag.is

umhverfisráðherra í ríkisstjórn
Líbanons, sagði sig úr stjórninni á
mánudaginn. Sarraf er kristinnar
trúar en á laugardaginn sögðu
fimm sjía-múslímar sig úr
stjórninni vegna þess að þeir vilja
að mynduð verði ný þjóðstjórn
þar sem sjíar
fengju meira
vægi.
„Ég get ekki
séð sjálfan mig
tilheyra neinu
stjórnvaldi þar
sem heill
trúflokkur er
fjarverandi,“
9!!#/5" 3!22!&
sagði Sarraf.
Fjórðungur ríkisstjórnarinnar
hefur nú sagt sig úr stjórninni,
sem skipuð var 24 ráðherrum.
Afsagnirnar gera það að
verkum að stjórnin á erfitt með
að sitja öllu lengur.
GB

verð frá:

Ferðin tekur enga stund.
Taktu flugið.

Egilsstaðir

6.990

Ísafjörður

5.990

Pantaðu í síma 570 3030
eða á www.flugfelag.is

Akureyri
Vestm.eyj.

5.990
4.490

,®'2%',5&2¡44)2
"IFREIÈ STOLIÈ
,EXUS JEPPABIFREIÈ VAR STOLIÈ ÒR BÅLSKÒR
VIÈ EINBÕLISHÒS Å AUSTURHLUTA +ËPAVOGS
Å G¾RMORGUN "IFREIÈIN FANNST SKÎMMU
SÅÈAR Å VESTURHLUTA B¾JARINS ,ÎGREGLAN
Å +ËPAVOGI RANNSAKAR NÒ M¹LIÈ EN EKKI
ER VITAÈ HVER VAR AÈ VERKI

-)¨6)+5$!'52  NËVEMBER 

&OLDASKËLI F¾R 'R¾NF¹NANN

Græna fánanum fagnað
5-(6%2)&3-, Í gær fékk Folda-

skóli afhentan Grænfánann sem
er alþjóðleg viðurkenning og staðfesting á virku umhverfisstarfi.
Kristinn B. Guðmundsson,
skólastjóri í Foldaskóla, segir að
vinna við að fá Grænfánann hafi
staðið undanfarin tvö ár.
„Í tilefni dagsins voru haldnar
ræður og boðið upp á tónlistaratriði og veitingar.
Grænfánann fáum við til
tveggja ára en þess má geta að
Hafdís Ragnarsdóttir, sem er
umhverfisfræðingur og kennari
við skólann, leiddi starfið.“
HS
'2.&.).. $2%').. !¨ (².)

¥ TILEFNI DAGSINS VAR BOÈIÈ UPP ¹
TËNLISTARATRIÈI OG VEITINGAR

3)'2¥¨52 $².! 3!-4 )..&$$5- 3IGRÅÈUR $ÒNA KYNNTI SÁR STARFSEMI OG VERKEFNI

¶33¥ Å -ËSAMBÅK OG VARÈ VITNI AÈ ÖVÅ HVERNIG ÖRËUNARVERKEFNI HEFUR SIG TIL FLUGS

¶RËUNARSAMVINNUSTOFNUN MEÈ VERKEFNI Å -ËSAMBÅK

Aðstoð við sveitir
landsins aukin
„Þetta var afar
athyglisverð ferð og það var einstaklega ánægjulegt að kynnast
starfsemi og verkefnum Þróunarsamvinnustofnunar í Mósambík,“
segir Sigríður Dúna Kristmundsdóttir, sendiherra Íslands í SuðurAfríku, en hún kynnti sér á dögunum starfsemi ÞSSÍ í Mósambík.
Sigríður Dúna segir að ekki hafi
síður verið fróðlegt að kynnast
landi og þjóð og henni sé sérlega
minnisstæð ferð norður til
Inhambane.
„Í Inhambane gafst okkur færi
á að kynnast aðstæðum á vettvangi langt inni í skógum Mósambík og verða vitni að því hvernig þróunarverkefni hefur sig til
flugs,“ segir Sigríður Dúna.
Að sögn Mörtu Einarsdóttur,
verkefnisstjóra ÞSSÍ í Mósambík,
er stefna ríkisstjórnar landsins að
auka aðstoð við sveitir landsins og

¶2«5.!2-,

leggja áherslu á landbúnað en 70
prósent landsmanna búa í sveitum
og hafa einkum lífsviðurværi sitt
af landbúnaði. Markmið kvennaog félagsmálaráðuneytisins er að
aðstoða konur og aðra hópa sem
eiga um sárt að binda við að auka
landbúnaðarframleiðslu og ráðstöfunartekjur. Marta segir að
verkefnið í Inhambane snúi því
einkum að ekkjum, einstæðum
mæðrum og fjölskyldum með
munaðarlaus börn á framfæri.
Í tilefni af komu Sigríðar Dúnu
Kristmundsdóttur sendiherra og
starfsmanna Þróunarsamvinnustofnunar til Guissembe voru
grasrótarsamtökin
formlega
stofnuð
með
hátíðardagskrá,
dansi, ræðuhöldum og vígsluathöfn. Allir þorpsbúar tóku þátt í
dagskránni og sýndu einstaka
gestrisni að hætti heimamanna.
HS

!LDARAFM¾LIS 3TËRHÎFÈAVITA Å %YJUM FAGNAÈ

Aðeins fjórum
sinnum logn á ári
Mikið var um
dýrðir í Vestmannaeyjum í gær
þegar því var fagnað að Stórhöfðaviti er 100 ára. Sturla Böðvarsson
samgönguráðherra var meðal
veislugesta ásamt þingmönnum
kjördæmisins.
Í ræðu Sturlu kom fram að
meðalvindhraði á Stórhöfða er 11
metrar á sekúndu og þar er að
jafnaði logn fjórum sinnum á ári.
Ráðherra og veislugestir skoðuðu meðal annars mælitæki í vitanum sem er eini mannaði vitinn í
dag. Mælitækin eru notuð til að
mæla mengun sem kemur með
lægðum til landsins. Ástæða þess
að mælitækin eru staðsett á Stórhöfða er sú að lægðir koma yfirn-

6%34-!..!%9*!2

3452,! "®¨6!233/. -%¨ 34«2
(®&¨!6)4! ¥ "!+3µ. 6ITINN VARÈ 

¹RA  SEPTEMBER SÅÈASTLIÈINN

leitt fyrst að Vestmannaeyjum og
sýna þannig hvernig mengun
getur borist að landinu.
Boðið var til kaffisamsætis í
tilefni afmælisins.
HS

3.990
8.061

3.990

Vnr. 89010170

Innimálning
SADOLIN innimálning,
gljástig 10, ljósir litir, 7 ltr.

5.838

10

ltr.

Vnr.89000182

Loftamálning
SADOLIN loftamálning, gljástig
3, hvítt, 10 ltr.

U
Ð
R
GE
Vnr. 40051150

Gluggaskafa

LEIFHEIT PICO
SPRAY gluggaskafa.

0
9
9
.
3

2.490
3.390

Vnr. 88016502

Ryksuga
KASSEL ryksuga 1400W.
Stillanlegur kraftur og stór
hjól. Mælir sýnir hve mikið er
í ryksugupokanum.

Vnr. 40055020

Moppa
LEIFHEIT STRONG
moppa, 46 cm, með skafti.

2.890
3.990 kr.

kr

3.490
5.822

4

Vnr.86620140-3737

ltr.

Innimálning
KÓPAL Glitra innimálning,
gljástig 10, allir litir, 4 ltr.

Vnr. 84175700

Penslasett
Penslasett grænt,
23, 38 og 63 mm.

590

kr.

990 kr.

T
R
Á
KL

fyrir jólin!

7.990

Vnr. 74864002

Skrúfvél
BOSCH hleðsluskrúfjárn
með ljósi, lithium rafhlaða IXO II, 3,6V.

3.990

Borvél
BOSCH höggborvél 500, í
tösku, 500W, 13 mm patróna.

kr

Vnr. 68870128

Skrúfjárnasett
LUX skrúfjárnasett 43 stk.

9.590

Vnr. 74860500

2.187 kr.

1.290

Vnr. 74859327

kr.

X-Line sett

4.318 kr.

2.990

BOSCH X-Line sett 50 stk.

kr.

GÆÐI Á LÆGRA VERÐI
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„ ORÐRÉTT“
Áhrif umræðunnar

Kynveran í ljósunum

b¶¹ TEL ÁG AÈ ANDRÒMSLOFT SÁ
ERFIÈARA ¹ ÕMSUM VINNUSTÎÈ
UM NÒ EN ¹ÈUR ÖVÅ FËLK ER
SVO FLJËTT TIL ¡G GET ÅMYNDAÈ
MÁR AÈ ANDÒÈ SÁ NÒ SÕNI
LEGRI INNI ¹ VINNUSTÎÈUMn

b0ERSËNULEGA HEF ÁG SEM
KVENMAÈUR ALDREI HUGSAÈ
UM VERUNA ¹ GÎTULJËSUN
UM SEM KYNVERU OG ÁG GET
HREINLEGA SAGT AÈ ÁG HEF
ALDREI H¾TT VIÈ EÈA NEITAÈ
AÈ FARA YFIR GANGBRAUT ÒT AF
ÖVÅ AÈ VERAN ER EKKI NËGU
KVENLEGn

%).!2 3+²,!3/. &2!-+6-$!
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nær og fjær

Ævin kvikmynduð
b¥ ÖESSUM VEÈURUMHLEYPINGUM F¾ ÁG Å BAKIÈ
OG GERI MINNA EN VANALEGA m SEGIR 3IGRÅÈUR
.ÅELSDËTTIR TËNLISTARKONA Å ¶INGHOLTUNUM b¡G
REYNI BARA AÈ HREYFA MIG SEM MINNST EN ÖETTA
FER VONANDI AÈ LAGAST !NNARS ER ÁG ALLTAF Å
MÒSÅKINNI OG ER NÒNA AÈ GERA LÎG VIÈ LJËÈ
ÒR LJËÈABËK "JARNA "ERNHARÈS b¥ SVEIGÈU
RÒMIm ¶ETTA ER FJËRÈI DISKURINN ÖAR SEM
ÁG GERI LÎG VIÈ LJËÈIN HANS -ÁR FINNST
GAMAN AÈ LJËÈUNUM HANS "JARNA EN
STUNDUM SKIL ÁG ÖAU EKKI /RÈIN ERU
SVO FALLEG EN SVO ER KANNSKI VERIÈ AÈ
LÕSA EINHVERRI SÕRUFERÈ SEM ÁG HEF
EKKI HUGMYND UM HVAÈ ERm
3IGRÅÈUR SEGIR AÈ NÕI
DISKURINN VERÈI NÒMER 
EÈA  HÒN ER EKKI VISS
EN S¹ FYRSTI KOM ¹RIÈ 
b¡G ER LÅKA AÈ DUNDA VIÈ

+!2,!&,%.3!.
34!¨2%9.$

AÈ GERA KLIPPIMYNDIR OG HELD LÅKLEGA SÕNINGU ¹
N¾STA ¹RI 3VO ER VERIÈ AÈ GERA KVIKMYND UM
¾VI MÅNA ¶ETTA ¹TTI BARA AÈ VERA SM¹ VÅDEË
MYND FYRST EN NÒ STEFNIR ÖETTA Å AÈ VERÈA 
MÅNÒTNA HEIMILDAMYND ¶AÈ ER BÒIÈ AÈ
TAKA SVAKA MIKIÈ OG N¾ST ¹ AÈ TAKA
UPP ¹ JËLUNUM -ÁR FANNST ÖAÈ VOÈA
SKRÕTIÈ AÈ HAFA MENN MEÈ VÁLAR ALLT
Å KRINGUM MIG OG VAR STÅF OG SVONA
ÖVÅ Å RAUN ER ÁG ROSALEGA FEIMIN EN
NÒ ER ÁG ORÈIN VÎN ÖESSU 6IÈ ERUM
BÒIN AÈ LABBA UM H¹LFAN B¾INN
OG MEÈAL ANNARS FARA Å STR¾TË OG Å
"ËNUS ¶AR KOMU TVEIR KARLAR OG
SPURÈU HVAÈ VIÈ V¾RUM EIGIN
LEGA AÈ GERA ÖVÅ ÖAÈ HAFÈI VÅST
GLEYMST AÈ BIÈJA UM LEYFI %N
SVO LEYSTIST ÖAÈ OG ÖEIM VAR
LOFAÈ BOÈSMIÈUM Å BÅËm

N +ARLAFLENSA p HIÈ S¹LFR¾ÈILEGA
¹STAND SEM GERIR ÖAÈ AÈ VERKUM
AÈ KARLMENN TELJA SIG OFTAR F¹
FLENSU EN KONUR p ER STAÈREYND
SAMKV¾MT NÕRRI BRESKRI KÎNNUN
+ARLAR TAKA SÁR OFTAR FRÅ VEGNA
VEIKINDA EYÈA MEIRA Å LYF ¶¹
VORU KARLARNIR LENGUR VEIKIR
HEIMA Å ÖRJ¹ DAGA AÈ MEÈALTALI ¹
MËTI TVEIM DÎGUM HJ¹ KONUN
UM ,¾KNAR SEGJA ÖË AÈ Å RAUN
F¹I KONUR OFTAR FLENSU ÖVÅ Ö¾R
UMGANG
IST BÎRN
p HELSTU
SMITBERANA
p MUN
MEIRA EN
KARLAR

Hvað á barnið að heita?

3*«.!2(«,,
-«4-,) 6)¨ +/-5
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Staðið saman
gegn óréttlæti
b-ÁR ÖYKIR
ÖAÈ ALVEG
¾GILEGT
SKIPTIR EKKI
M¹LI HVAÈA
ÖJËÈ ¹ Å HLUT
ÖEGAR FËLK
TEKUR UPP ¹
ÖVÅ AÈ FARA AÈ
DREPA HVAÈ
ANNAÈ ÒT AF
2!'.(%)¨52
M¹LEFNUM m
%)2¥+3$«44)2
SEGIR 2AGT
4ËNLISTARKONA
HEIÈUR %IRÅKS
DËTTIR TËNLISTARMAÈUR b¡G HELD AÈ
ÖAÈ SÁ ALDREI LAUSN OG ENGINN FRIÈUR
VINNST MEÈ STRÅÈI ¶AÈ ER SPENNANDI
ÖEGAR FËLK TEKUR UPP ¹ ÖVÅ AÈ STANDA
SAMAN GEGN ÖVÅ ËRÁTTL¾TI SEM STRÅÈ
ER OG MÁR FANNST VERULEGA GOTT HJ¹
FÁLAGINU ¥SLAND 0ALESTÅNA AÈ HITTAST
FYRIR UTAN UTANRÅKISR¹ÈUNEYTIÈ Å G¾R
TIL AÈ MËTM¾LA KOMU SENDIHERRA
¥SRAELS %INA LEIÈIN TIL AÈ BERJAST
GEGN ËRÁTTL¾TI Å HVAÈA FORMI SEM
ÖAÈ ER ER AÈ HITTAST OG MËTM¾LA
OG ¥SLENDINGAR HAFA VERIÈ ALLTOF LÁ
LEGIR Å ÖVÅ Å GEGNUM TÅÈINA ¶AÈ V¾RI
ËSKANDI AÈ ÅSLENSKA ÖJËÈIN T¾KI SIG
OFTAR SAMAN OG MËTM¾LTI TIL D¾MIS
GEGN DÕRTÅÈ Å LANDINU OG LÁLEGUM
LAUNUM EN ÖAÈ ERU M¹LEFNI SEM
SNERTA MJÎG MARGAm

Foreldrum er skylt að gefa
barni sínu nafn innan sex
mánaða frá fæðingu þess.
Ef dráttur verður á má
leggja þúsund króna dagsektir á foreldra þangað til
barnið hefur fengið nafn.
Stundum þarf mannanafnanefnd að hafa afskipti af
málum og það er líka gott
til þess að vita að hægt er
að skipta um nafn ef manni
sýnist svo.
Samkvæmt tölum síðasta árs eru
alls 11.826 mismunandi fyrstu
nöfn skráð í þjóðskrá Íslands.
Þessi tala nær yfir íslenska og
erlenda
ríkisborgara.
Mikill
munur er á vinsældum nafnanna,
þannig höfðu 3.772 nöfn þrjá eða
fleiri núlifandi nafnhafa á árinu
2005, 1.419 nöfn höfðu tvo nafnhafa og 6.635 nöfn höfðu aðeins
einn. Stærstur hluti þeirra er af
erlendum uppruna, en samkvæmt
lögum frá árinu 1996 þurfa útlendingar sem hingað flytja ekki lengur að „íslenska“ nafnið sitt. Sú
regla þótti mjög asnaleg og ósanngjörn, sérstaklega af því hún virtist ekki ná yfir fræga útlendinga
sem hingað fluttu. Til dæmis
þurfti Vladimir Ashkenazy ekki
að heita Valdimar Ari eftir að hann
gerðist íslenskur ríkisborgari.

Vertu inní
Fréttablaðinu
með þitt
kynningarefni

Notaðu mest lesna* blað landsins til að
dreifa kynningarefni til þinna viðskiptavina
Áhugasamir auglýsendur vinsamlegast hafið samband
í síma 5505844 | orn.geirsson@365.is

Enn eru eiginnöfn og millinöfn
takmörkuð og mega ekki vera
fleiri en þrjú.
Dómsmálaráðherra
skipar
mannanafnanefnd sem hefur
meðal annars það verkefni að
semja skrá um eiginnöfn og millinöfn sem teljast heimil. Í því sambandi gilda þessar meginreglur:
* Nafnið þarf að geta tekið
íslenskri eignarfallsendingu eða
hafa unnið sér hefð í íslensku
máli.
* Það má ekki brjóta í bága við
íslenskt málkerfi.
* Það skal ritað í samræmi við
íslenskar ritvenjur nema hefð sé
fyrir öðrum rithætti þess.
* Það má ekki vera þannig að það
geti orðið þeim sem ber það til
ama.
* Stúlku má aðeins gefa kvenmannsnafn og dreng aðeins karlmannsnafn.
Mannanafnanefnd hefur stundum verið sökuð um þvermóðsku en
sé litið á þau nöfn sem nefndin
hefur samþykkt er vandséð að það
eigi rétt á sér. Þannig hefur hún
samþykkt nöfn eins og Mekkinó,
Þúfa, Mundheiður og Öndólfur.
Ekki verður heldur annað séð en
að mannanafnanefnd hafi í mörgum tilfellum komið í veg fyrir
sjálfkrafa einelti með því að hafna
nöfnum eins og Ká Dúnhaugur eða
Satanía Mizt.
Nafnahefðir hafa breyst mikið
síðustu árin sökum vaxandi vinsælda tvínefna. Rúmlega 80 prósent landsmanna á aldrinum 0–4
ára bera nú tvö eiginnöfn samanborið við innan við 20 prósent einstaklinga yfir 85 ára aldri. Þótt Jón
og Guðrún séu enn vinsælustu
nöfn landsins þá sækja „tískunöfn“
hart að þeim. Samkvæmt manntalinu 1901 hétu 9,6 prósent karla Jón
og 10,5 prósent kvenna Guðrún.
Rúmri öld síðar, í lok árs 2004,
voru Jónarnir komnir í 3,8 prósent
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TÅSKUNAFN EINS OG !LEXANDER &ROSTI

en Guðrúnar í 3,6 prósent. Nú eru
200 Jónar á aldrinum 0-4 ára, en
Aron sækir hart að Jóni því 199
Aronar eru nú til á sama aldri.
Það er óþarfi að örvænta þótt
foreldrar manns hafi gefið manni
asnalegt nafn því hver sem er
getur breytt um nafn ef hann vill.
Ef þú heitir til dæmis Jón en vilt
heita Aron þá dugar að fylla út
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6INS¾L bTÅSKUNÎFNm
%VA  3ARA  !RON 
!LEXANDER  !NDREA 
!LEXANDRA  "IRTA  'ABRÅEL
 3YLVÅA  %MBLA 
-¹NI  3AGA  %LMA 

eyðublað hjá dóms- og kirkjumálaráðuneytinu. Þetta heitir að „kaupa
nafn“ og kostar hver breyting
4.400 krónur. Tekið er fram með
feitletri á eyðublaðinu að nafnbreytingar séu einungis heimilaðar einu sinni nema sérstaklega
standi á. Það borgar sig því að vera
alveg viss til að komast hjá óþarfa
veseni.
GUNNARH FRETTABLADIDIS
!NNAR "ÒRI "EINIR "JËLAN "AMBI
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,¾LA ,OFTVEIG -EKKÅN -EY -ÎRK
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$¾MI UM NÎFN SEM MANNANAFNA
NEFND HEFUR SAMÖYKKT
3TR¹KAR !USTRI !SPAR !TLAS !NGI

$¾MI UM NÎFN SEM MANNANAFNA
NEFND HEFUR HAFNAÈ
#URVER %NGIFER &INNG¹LKN )SMAÅL
*¹RNSÅÈA +OSMO +ONSTANTÅNOS ,USI
FER 2EGINBALD 3PARTACUS 4RYGGVA
SON 4WIST 6ÅDË !NNDR¹ "L¾R $YLJ¹
)NGA ,ILL +¾JA -ARÅS .AËMI 2ANDY
3ATANÅA 6ERONICA 9ASMIN OG µRÅ ¶¹
HEFUR !XEL OG ®RN VERIÈ HAFNAÈ SEM
KVENMANNSNÎFNUM

JÓLAFÖNDUR
Glæsileg stafræn myndavél og
ljósmyndaprentari sem prentar
þínar myndir beint í jólakortin.
Pappír og blek fylgja með.*
*Blek og pappír fyrir 20 myndir.

C530 og Ljósmyndaprentari
KODAK
Myndavél, prentari, pappír og blek!
Vörunúmer: hp20313007006

5M pixla stafræn myndavél
• 16MB innra minni • 5x stafrænn aðdráttur
• Snögg að taka myndir • Innbyggt flass
• 1,5” LCD-skjár • 10 sek. sjálftakari
• Vörn gegn rauðum augum • VGA-vídeóupptaka

SAMAN
Í PAKKA

Ljósmyndaprentari - Printer Dock Series 3
• Margverðlaunuð Kodak myndgæði
• Pappir skemmist ekki af fingraförum.
• Pappír þolir vatn og hægt að þerra bleytu án skemmda.
• Kodak XTRALIFE húðaður pappír
• Prentun með eða án tölvu.

Búðu til g
persónurlet!
jólako

Office1
Aðeins

29.900.-

GLIMMER
LÍM

SKRAUT
PAPPÍR

KORT
&

UMSLÖG

SKRAPP
PAKKAR

99 kr.
VERÐ FRÁ: 495 kr.

ÖRKIN

VERÐ FRÁ: 77 kr.

VERÐ FRÁ:

359 kr.

VERÐ FRÁ: 1.875 kr.

FÖNDUR
KARTON
LAMPA
SETT

VERÐ FRÁ: 2.295 kr.

MYNSTUR
GATARAR

FÖNDUR
SKRAUT
VERÐ FRÁ: 345 kr.

VERÐ FRÁ: 1.395 kr.

VERÐ FRÁ: 499 kr.

SKÆRA
SETT

VERÐ FRÁ: 699 kr.

FÖND
LÍM UR
MIÐAR

VERÐ FRÁ: 99 kr.

Afgreiðslutímar

ce 1 Egilsstöðum
Office 1 Skeifunni 17 Offi
Virka daga frá 9-18
a daga frá 9-18
Virk
Laugardaga frá 11-17
Sunnudaga frá 11-17
Sími: 550-4100

Office 1 Smáralind

Virka daga frá 11-19
Fimmtudaga frá 11-21
Laugardaga frá 11-18
Sunnudaga frá 13-18
Sími: 550-4140

Office 1 Akureyri

Virka daga frá 10-18
Laugardaga frá 11-16
Sími: 550-4150

Laugardaga frá 10-14
Sími: 550-4160

Office 1 Ísafirði

Virka daga frá 10-18
Laugardaga frá 11-16
Sími: 550-4170

Office 1 Vestmannaeyjum
Virka daga frá 9-18
Laugardaga frá 10-14
Sími: 550-4180

www.office1.is
®
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Bandaríska þingið og stríðið í Írak

(ÎFUÈBORGARSV¾ÈI 
3UÈURLAND OG 3UÈURNES 
6ESTURLAND OG
6ESTFIRÈIR 
.ORÈURLAND 
!USTURLAND 
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fréttir og fróðleikur
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Almenn hagsmunagæsla
2UNËLFUR «LAFSSON
FRAMKV¾MDASTJËRI
&¥" SEGIR SKATTA
OG GJÎLD )CELANDAIR
OG )CELAND %XPRESS
HAFA H¾KKAÈ UM
 PRËSENT ¹ SÅÈ
USTU ÖREMUR ¹RUM
(VERT ER HLUTVERK
&¥"
25.«,&52
b&¥" ERU HAGS
«,!&33/.
&RAMKV¾MDA
MUNA OG
STJËRI &¥"
NEYTENDASAMTÎK
BIFREIÈAEIGENDA ¹ ¥SLANDI OG FR¹
UPPHAFI HEFUR ÖAÈ VERIÈ TILGANGUR
FÁLAGSINS AÈ SAMEINA BIFREIÈAEIG
ENDUR OG EFLA UMFERÈARÎRYGGI OG
UMFERÈARMENNINGUm
(VE GAMALT ER FÁLAGIÈ OG HVE
MARGIR ERU FÁLAGSMENN
b&ÁLAGIÈ VAR STOFNAÈ ¹RIÈ  OG
VERÈUR ÖVÅ  ¹RA ¹ N¾STA ¹RI -EÈ
LIMIR &¥" ERU UM  TALSINSm
¥ HVERJU FELST STARFSEMIN
b3TARFSEMIN ER TVÅÖ¾TT ANNARS VEGAR
PERSËNULEG ÖJËNUSTA OG HINS VEGAR
ALMENN HAGSMUNAG¾SLA 6IÈ BJËÈ
UM UPP ¹ LÎGFR¾ÈI OG T¾KNIÖJËN
USTU FYRIR EINSTAKLINGA OG ÖEIR SEM
BORGA FÁLAGSGJÎLD TIL &¥" F¹ AÈGANG
AÈ AÈSTOÈARÖJËNUSTU &¥" SEM FELUR
Å SÁR STARTÖJËNUSTU DEKKJASKIPTI OG
DR¹TTARBÅL EF MEÈ ÖARF ¶ESSI ÖJËN
USTA ER Å BOÈI ¹ HÎFUÈBORGARSV¾È
INU OG ¹ !KUREYRIm

3IGUR $EMËKRATAFLOKKSINS Å ÖINGKOSNING
UM Å "ANDARÅKJUNUM Å SÅÈUSTU VIKU TRYGGÈI
FLOKKNUM MEIRIHLUTA B¾ÈI Å FULLTRÒADEILD OG
ÎLDUNGADEILD ÖINGSINS ¶AR MEÈ ÖARF REPÒ
BLIKANINN 'EORGE 7 "USH FORSETI AÈ SEMJA
VIÈ ANDST¾ÈINGA SÅNA Å HVERT SINN SEM HANN
VILL KOMA M¹LUM Å GEGNUM ÖINGIÈ $EMË
KRATAR VILJA KALLA BANDARÅSKA HERINN HEIM FR¹
¥RAK EINS FLJËTT OG MÎGULEGT ER

(VER R¾ÈUR YFIR HERNUM
&ORSETI "ANDARÅKJANNA VERÈUR ¹FRAM ¾ÈSTI
YFIRMAÈUR BANDARÅSKA HERSINS EINS OG KVEÈIÈ
ER ¹ UM Å STJËRNARSKR¹ "ANDARÅKJANNA ¶INGIÈ
HEFUR ENGIN VÎLD TIL ÖESS AÈ SENDA HERMENN
EITT EÈA NEITT FLYTJA Ö¹ ¹ MILLI STAÈA EÈA KALLA
HERINN HEIM FR¹ ¥RAK ¶INGIÈ HEFUR ¹ HINN
BËGINN FJ¹RVEITINGARVALDIÈ Å SÅNUM HÎNDUM
¶INGIÈ R¾ÈUR ÖAR MEÈ ÎLLUM FJ¹RVEITINGUM

TIL HERM¹LA OG GETUR DREGIÈ ÒR ÖEIM EÈA
AUKIÈ ÖAU AÈ VILD ¶INGIÈ GETUR ÖAR MEÈ GERT
BANDARÅSKA HERNUM AFAR ERFITT AÈ HALDA ÒTI
STRÅÈSREKSTRI Å ¥RAK ENDA HAFA AÈGERÈIRNAR ÖAR
VERIÈ ÖUNGUR FJ¹RHAGSLEGUR BAGGI ¹ HERNUM

¹TT ERFITT MEÈ AÈ HUNSA EF HANN VILL HALDA
FRIÈINN ¹ ÖINGINU

(VAÈ MEÈ NEITUNARVALDIÈ
"USH FORSETI HEFUR ¹FRAM NEITUN
ARVALD (ANN GETUR HVEN¾R SEM
ER NEITAÈ AÈ SKRIFA UNDIR LÎG
SEM ÖINGIÈ HEFUR SAMÖYKKT
EN HONUM LÅKAR EKKI VIÈ
*AFNT REPÒBLIKANAR SEM
DEMËKRATAR HORFA NÒ FRAM
¹ VEGINN TIL ÖINGKOSNINGA
OG EKKI SÅÈUR TIL FORSETA
KOSNINGA ¹RIÈ 
¥MYND FLOKKANNA GAGNVART
KJËSENDUM SKIPTIR Ö¹ OFT
MEIRA M¹LI EN AÈ HRINDA
TILTEKNUM STEFNUM¹LUM Å
FRAMKV¾MD

(VER R¾ÈUR UTANRÅKISSTEFNUNNI
"USH HEFUR ¹FRAM VÎLD TIL ÖESS AÈ R¹ÈA UTAN
RÅKISSTEFNU "ANDARÅKJANNA Å AÈALATRIÈUM EN
ÖARF ÖË AÈ TAKA VISST TILLIT
TIL ÖINGSINS -ESTU
SKIPTIR AÈ ÖINGIÈ
ÖARF AÈ SAMÖYKKJA ALLA ALÖJËÈLEGA SAMN
INGA OG SKIPUN B¾ÈI Å SENDIHERRASTÎÈUR
OG ÎNNUR HELSTU EMB¾TTI "ANDARÅKJANNA
JAFNT HEIMA FYRIR SEM ¹ ALÖJËÈAVETTVANGI
¶INGIÈ GETUR EINNIG SAMÖYKKT ¹LYKTANIR
MEÈAL ANNARS UM AFSTÎÈU ÖINGSINS TIL STÎÈU
M¹LA Å ÎÈRUM RÅKJUM SEM FORSETINN G¾TI

Atvinnu- og búseturéttur grundvallaratriði í samningaviðræðum
Efnisatriði laga um frjálsan atvinnu- og búseturétt
launafólks innan Evrópska
efnahagssvæðisins eru
umdeild. Þau tóku gildi 1.
maí á þessu ári. Síðan hafa
komið hingað 2.449 ríkisborgarar, sem skráðir eru
hjá Vinnumálastofnun, frá
átta löndum sem nýlega
gengu í Evrópusambandið.
Líklega má telja að fjöldinn
sé umtalsvert meiri.
Stækkun EES tók gildi 1. maí 2004
er tíu ríki urðu formlega hluti af
samningsaðilum EES til viðbótar
þeim sem fyrir voru.
Þessi ríki voru Eistland, Lettland, Litháen, Kýpur, Malta, Pólland, Slóvakía, Slóvenía, Tékkland
og Ungverjaland.
Grundvallaratriðið í samningaviðræðum ríkjanna um aðild að
Evrópusambandinu og EES var að
gera ráð fyrir heildstæðum lögum
og reglum sem næðu til svæðisins í
heild. Byggðist þetta atriði á því að
nauðsynlegt væri að efla svæðið
sem eina heild og auðvelda þannig
nýjum ríkjum sambandsins að

aðlagast efnahagslegum og samfélagslegum stoðum sem EES og Evrópusambandið byggja á.
Í þessum samningaviðræðum
tókust á viðhorf sem annars vegar
byggðust á hagsmunum einstakra
ríkja, og getu þeirra til þess að takast á við boðaðar breytingar, og
hins vegar lagalegum rétti íbúa í
löndum EES til atvinnu og búsetu
innan svæðisins í heild.
Niðurstaða viðræðnanna var sú
að ekki væri hægt, út frá lögum og
reglum EES, að fallast á takmarkanir á lagalegum rétti fólks til
atvinnu og búsetu í sumum ríkjum
en öðrum ekki. Heildstæð lög
þurftu að ná jafnt til allra íbúa í
löndunum.

!ÈLÎGUN AÈ LÎGUNUM
Fallist var á að semja um sérstaka
aðlögun á löggjöf Evrópusambandsins og EES gagnvart aðildarríkjunum á tilteknum sviðum,
meðal annars er tók til frelsi launþega til flutninga innan EES. Samningarnir um inngöngu átta af löndunum tíu, það er Eistlands,
Lettlands, Litháens, Póllands, Slóvakíu, Slóveníu, Tékklands og Ungverjalands, gerðu því ekki ráð fyrir
að þeir tækju gildi fyrr en 1. maí á
þessu ári.
Enn fremur var í samningunum
ákvæði sem heimilaði öllum ríkjum
sem tilheyrðu Evrópska efnahagssvæðinu að fresta gildistöku laganna til 1. maí 2011. Íslensk stjórnvöld ákváðu að nýta sér ekki þennan
rétt í ljósi aðstæðna sem voru fyrir
hendi á íslenskum vinnumarkaði.
Harkalega hefur verið deilt um
hvort íslensk stjórnsýsla hafi verið
tilbúin til þess að taka á móti þeim
mikla fjölda sem hingað hefur
komið frá 1. maí. Forsvarsmenn
verkalýðsfélaga víða um land hafa
sagt það óheillaskref að nýta ekki
frestinn sem mögulegt var að fá,
sérstaklega á grundvelli þess að
„frjálst flæði vinnuafls myndi stórskaða það markaðslaunakerfi sem

%2,%.$)2 2¥+)3"/2'!2!2 -IKILL FJÎLDI

VERKAMANNA STARFAR VIÈ BYGGINGARVINNU
HÁR ¹ LANDI
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viðgengist hefur á íslenskum vinnumarkaði á liðnum árum og áratugum“, eins og Vilhjálmur Birgisson,
formaður Verkalýðsfélagsins á
Akranesi, lét hafa eftir sér í fjölmiðlum 4. apríl á þessu ári.
Innan Alþýðusambands Íslands
var málið rætt til mergjar meðal
annars í miðstjórn sambandsins
þar sem sitja fimmtán fulltrúar.
Niðurstaða sambandsins var sú
að skynsamlegast væri að fallast á
skárri kostinn af tveimur sem fyrir
hendi voru, að mati forsvarsmanna
ASÍ. Hann miðaði að því að opna
fyrir komu launafólks frá nýju
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aðildarríkjunum í beint ráðningarsamband við atvinnurekendur. Í
stað þess að vera með reglurnar á
þann veg að banna þeim að komast
í beint ráðningarsamband og opna
einungis fyrir för þeirra hingað í
gegnum svokallaðar starfsmannaleigur. Þessi niðurstaða sambandsins var umdeild og hefur ekki enn
náðst um hana víðtæk sátt innan
verkalýðshreyfingarinnar.

-IKIL ¹HRIF ¹ ¥SLANDI
Nokkuð harkalega var deilt um
þessi mál á Alþingi þegar þau voru
til umræðu. Jón Kristjánsson,
þáverandi félagsmálaráðherra, var
flutningsmaður frumvarpsins um
atvinnu- og búseturétt launafólks
innan EES og var töluvert um það
rætt og deilt. Hann sagði, í ræðu
sinni á Alþingi 21. apríl, að niðurstöður stjórnvalda byggðust á
heildstæðu mati Alþýðusambands
Íslands og aðila vinnumarkaðarins.
Magnús Þór Hafsteinsson, varaformaður Frjálslynda flokksins,
sagði það óskiljanlegt að íslensk
stjórnvöld hafi ekki fallist á að nýta
sér frest til þess að aðlaga íslenska
stjórnsýslu og sagði meðal annars í
ræðu á Alþingi eftir að félagsmálaráðherra hafði lokið máli sínu: „Ég
vil taka það skýrt fram að ég er
ekki að flytja þessa ræðu hér vegna
þess að ég hafi eitthvað á móti
útlendingum. Ég set hins vegar
mjög alvarlegan fyrirvara við það

að við Íslendingar séum í stakk
búnir að taka við bylgju sem ég er
viss um að mun koma.“ Magnús Þór
hefur síðan frá því greint að hann
telji innflytjendamál í miklum
ólestri meðal annars vegna ákvörðunar stjórnvalda.

!TVINNULEYSIÈ MINNKAÈ
Þrátt fyrir að útlendingum hér á
landi hafi fjölgað umtalsvert það
sem af er ári hefur atvinnuleysi
minnkað frá því í maí, samkvæmt
úttekt
Vinnumálastofnunar.
Atvinnuástand á Íslandi hefur verið
eitt það besta í Evrópu um nokkurt
skeið og hafa forsvarsmenn Samtaka atvinnulífsins á það bent að án
mikillar fjölgunar útlendinga á
þessu ári hefði erfiðlega getað
gengið hjá fyrirtækjum að halda
úti þjónustu og framleiðslu í takt
við áætlanir, sem síðan hefði getað
leitt til óðaverðbólgu og harðrar
lendingar í hagkerfinu síðar meir.
Atvinnuleysi og fátækt í nýju
aðildarríkjum Evrópusambandsins
og EES hefur verið viðvarandi undanfarin ár. Sem dæmi var atvinnuleysi í Póllandi átján prósent 1. maí
á þessu ári og fimmtán prósent í
Slóveníu á sama tíma. Frá þessum
löndum hefur fjöldi fólks flutt til
svokallaðra opinna landa inna EES
frá 1. maí. Sá fjöldi liggur ekki
nákvæmlega fyrir en talið er að
hundruð þúsunda hafi flutt frá
þessum löndum.
Í lok síðasta árs voru 13.778
erlendir ríkisborgarar búsettir hér
á landi en þeim hafði fjölgað um
3.081 í lok júní. Nákvæmar tölur
um komu útlendinga hingað eftir
júní hafa ekki verið teknar saman
en samkvæmt tölum Vinnumálastofnunar hafa 2.449 útlendingar
frá nýju ríkjum EES komið hingað
eftir 1. maí og 422 frá ríkjum utan
EES.
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íkisstjórnin hefur gengið fram af of mikilli hörku
gagnvart landeigendum víða um land í þeirri viðleitni
að skilgreina allt land, sem stjórnvöld telja að enginn geti gert tilkall til, sem ríkiseign. Hugsanlega
var hægt að færa gild rök fyrir því árið 1998, þegar
lögin um þjóðlendur voru samþykkt á Alþingi, að nauðsynlegt
væri að eyða óvissu um mörk eignarlanda. Það réttlætir samt
ekki yfirgang fjármálaráðuneytisins gagnvart fólki í dreifðari
byggðum landsins síðan.
Á föstudag birti fjármálaráðherra í Lögbirtingablaðinu kröfur sínar, fyrir hönd íslenska ríkisins, um þjóðlendur á austanverðu Norðurlandi. Er það sjötta landsvæðið sem ráðherra gerir
kröfur í fyrir óbyggðanefnd.
Ólafur Björnsson, lögmaður nokkurra landeigenda, hefur
sagt að nánast ekkert eignarland verði eftir í Suður-Þingeyjarsýslu nema láglendissvæði næst bæjarhúsum gangi þessar kröfur eftir. Guðný Sverrisdóttir, sveitarstjóri Grýtubakkahrepps,
sagði í fréttum Útvarpsins í fyrradag að í útlöndum færu menn
í stríð til að vinna lönd. Á Íslandi úrskurðaði ríkið landið bara
þjóðlendur.
Fólkið fyrir norðan er ekki það eina sem hefur þurft að berjast gegn þessum yfirgangi ríkisvaldsins. Bændur í uppsveitum
Árnessýslu, Rangárvallasýslu, Vestur-Skaftafellssýslu og austur
að Hornafirði kostuðu miklu til að verjast áganginum. Og fleiri
bíða átekta á Norður- og Vesturlandi.
Fjármálaráðuneytið hefur jafnvel gert kröfur í jarðir sem
bændur hafa talið eign sína samkvæmt þinglýstum landamerkjabréfum. Slík landamerki eiga rætur að rekja allt til ársins 1890
þegar farið var um landið og landamerki skilgreind svo að landbúnaður gæti risið upp sem sjálfstæð atvinnugrein. Af þessum
jörðum hafa jafnvel verið greiddir skattar og gjöld í ríkissjóð
í áratugi. Samt hefur jarðeigendum verið gert skylt að leggja
fram gögn allt frá landnámi til að sanna eignarhald sitt. Því er
fagnaðarefni að þeir ætli að leita réttar síns fyrir Mannréttindadómstóli Evrópu á þeirri forsendu að jafnræðis og meðalhófs
hafi ekki verið gætt við meðferð málsins.
Sérfræðingar þjóðlendunefndar fjármálaráðuneytisins halda
því reyndar fram að þeim beri skylda til að setja fram ítrustu
kröfur og aldrei megi gefa eftir ríkisland samkvæmt lögum. En
er ekki hægt að fara fram af hógværð? Er ekki nauðsynlegt fyrir
kjörna fulltrúa fólksins að marka hér skýrari pólitíska stefnu í
stað þess að láta hagsmunakarla kerfisins ákveða hversu hart
skuli gengið fram? Það væri að minnsta kosti í anda stefnu
núverandi ríkisstjórnar. Óheft ríkisvæðing lands er það ekki.
Ragnar Árnason, prófessor í hagfræði og fulltrúi í auðlindanefnd ríkisstjórnarinnar, hefur lýst þeirri hugmynd sinni að
stofna hlutafélög um það sem kallað er þjóðlendur og afhenda
öllum Íslendingum hlutabréf. Séreignarétturinn væri forsenda
verulegs hagvaxtar, sem byggðist meðal annars á uppsöfnun
fjármagns og sérhæfingu. Reynslan sýndi að land í ríkiseign
væri mjög illa nýtt.
Vafalaust er ekki vilji til að ganga eins langt og Ragnar lýsir.
Hins vegar þurfa stjórnvöld að gæta hófs þegar eignarlönd eru
afmörkuð og ríkisland skilgreint. Óþarfi er að ganga fram af of
mikilli hörku gagnvart landeigendum.
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RÁTT TIL AÈ BIRTA ALLT EFNI BLAÈSINS Å STAFR¾NU FORMI OG Å GAGNABÎNKUM ¹N ENDURGJALDS

STEINAR BRAGI

HIÐ STÓRFENGLEGA

LEYNDARMÁL HEIMSINS
EINKASPÆJARINN
STEINN STEINARR
OG AÐSTOÐARMAÐUR
HANS MUGGUR
RANNSAKA ÆSILEGT
MORÐMÁL Á
SKEMMTIFERÐASKIPI

¥ LIÈI MEÈ SIGURVEGARA
%INS OG ÖEIR SEM HAFA ¹ EINHVERN H¹TT
TEKIÈ Ö¹TT Å PRËFKJÎRUM STJËRNM¹LA
FLOKKANNA UNDANFARINNA VIKNA VITA ER
ALLTAF BETRA AÈ VERA Å LIÈI MEÈ SIGUR
VEGARA 3IGURVEGARINN ER ÖË EKKI ALLTAF
ÖEGAR ÎLL KURL ERU KOMIN TIL GRAFAR
FRAMBJËÈANDINN SJ¹LFUR SEM bVANNm
%ÈA HVAÈ SEGJA MENN
ÖEGAR SAMA bFRAM
BOÈSMASKÅNANm HEFUR
STAÈIÈ ¹ BAK VIÈ
ÖRJ¹ FRAMBJËÈENDUR
3J¹LFST¾ÈSFLOKKS SEM
TELJAST SIGURVEGARAR
PRËFKJÎRS VEGNA BORG
ARSTJËRNARKOSNINGA
PRËFKJÎRS FLOKKSINS
Å 2EYKJAVÅK OG
PRËFKJÎRS FLOKKS

INS Å +RAGANUM %F EINHVER ER AÈ L¹TA
SIG DREYMA UM GOTT GENGI Å PRËFKJÎRI
OG Ö¹ HELST INNAN 3J¹LFST¾ÈISFLOKKS
INS V¾RI EKKI ÒR VEGI AÈ BJALLA Å
6ILHJ¹LM ¶ BORGARSTJËRA 'UÈLAUG ¶ËR
EFSTA MANN ¹ ÎÈRUM LISTA 3J¹LFST¾È
ISFLOKKSINS Å 2EYKJAVÅK EÈA RMANN
SEM MUN KOMAST ¹ ALÖINGI EFTIR ALLT
SAMAN FYRIR 3UÈVESTURBÒA
OG REYNA AÈ F¹ KOSNINGA
MASKÅNUNA L¹NAÈA

&YRIR FLOKKA LÅKA
+ERFIN SEM SVONA
KOSNINGAMASKÅNA ER
BÒIN AÈ KOMA SÁR UPP
HLJËTA LÅKA AÈ VIRKA VEL
FYRIR KOSNINGAR ÖEGAR
KEMUR AÈ ÖVÅ AÈ
TRYGGJA FRAMGANG

FRAMBJËÈANDANDS .Ò HEFUR KJARNI
ÖESSARAR MASKÅNU VERIÈ BUNDINN VIÈ
3J¹LFST¾ÈISLFLOKKINN EN SM¹FLOKKAR Å
VANDR¾ÈUM LÅKT OG &RAMSËKNARFLOKK
UR ¾TTU KANNSKI AÈ ÅHUGA HVORT EKKI
SÁ H¾GT AÈ R¹ÈA HANA

4AKTU TIL VIÈ AÈ KJËSA
+RISTJ¹N 0¹LSSON HAFÈI EKKI ÖESSA
MASKÅNU ¹ BAK VIÈ SIG Å 3UÈURKJÎR
D¾MINU ENDA FYRIRGEFA SJ¹LFST¾ÈS
MENN EKKI SÁRFRAMBOÈ SEM KOST
UÈU FLOKKINN ÖINGMANN Å SÅÈUSTU
ÖINGKOSNINGUM ¶¹ KOM ¹ ËVART
AÈ SILFUREFURINN REYNDI EKKI AFTUR AÈ
NÕTA SÁR KOSNINGALAG 4 LISTANS SÅNS
4AKTU TIL VIÈ AÈ KJËSA SEM SUNGIÈ
VAR VIÈ LAG 4AKTU TIL VIÈ AÈ
TVISTA
SVANBORG FRETTABLADIDIS

Fagurgali og framkvæmdir
Þ

egar kosningar nálgast fyllast
allir stjórnmálamenn umhyggju
fyrir öldruðum. Fögur orð eru látin
falla um það, hvernig þeir, sem nú
eru að þokast út af vinnumarkaði,
eða sestir í helgan stein, hafi byggt
upp það ríkidæmi, sem skilað hefir
íslensku þjóðinni í röð auðugustu
þjóða heims á hvaða mælikvarða
sem mælt er. Því eigi þeir það skilið
að þeir sem halda um sameiginlega
pyngju þjóðarinnar, hagi forgangsröð fjárveitinga þannig að öldruðum sé búin aðstaða til að eiga
fagurt og friðsælt ævikvöld.
En þegar til kastanna kemur
verður annað uppi á teningnum.
Þingmenn hafa nær umræðulaust
tekið sjálfa sig út fyrir sviga og
búið sér til lífeyriskerfi, sem er
langt handan þess reynsluheims,
sem almennir borgarar þjóðfélagsins þekkja og verða að sætta sig
við. Þeir þurfa ekkert að leggja til
þess, en fá greitt án nokkurra
skerðinga og takmarkana, geta í
sumum tilfellum hafið lífeyristöku
meðan þeir eru í fullu fjöri og
gegna fullum störfum á vegum
vinnuveitanda síns ríkisins.
Þegar til Almannatrygginga var
stofnað var það á þeim grundvelli
að menn væru með sérstökum
greiðslum að skapa sér rétt til
lágmarkslauna í ellinni. Í samningum við atvinnurekendur og
ríkisvald féllust svo launþegar á þá
tilhögun árið 1968 að 10% launa
yrðu lögð fyrir í sérstaka sjóði,
lífeyrissjóði, sem kæmu sem
viðbót við ellilífeyri almannatrygginga, svo og örorkulífeyri til
þeirra, sem yrðu fyrir áföllum og
heilsutjóni á lífsleiðinni.
Grundvallarhugmynd almannatrygginga var því sú, að menn
sköpuðu sér á lífsleiðinni einstaklingsbundinn rétt til lífeyris eftir að
þeir væru horfnir út af vinnumarkaði; í almannatryggingunum jafnan
rétt án tillits til mismunandi tekna,
en í lífeyrissjóðunum rétt í
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samsvörun við það sem greitt hafði
verið inn.
Illu heilli var horfið frá þessu
prinsippi á síðasta áratug síðustu
aldar, á þeim forsendum að þeir
betur stæðu hefðu ekkert með
þetta fé að gera. Nær væri að gera
betur við þá allra verst stæðu með
því að skerða, eða afnema, bætur
til þeirra sem betur hefði farnast,
og verja því fé sem þannig
sparaðist til að bæta kjör þeirra,
sem ekkert annað hefðu fyrir sig
að leggja. Með þessu var horfið frá
réttarkerfi yfir í ölmusukerfi. Eins
og sveitarlimirnir í gamla daga
þurfa nú lífeyrisþegar að sanna
vesöld sína fyrir yfirvöldum
almannatrygginga til þess að fá
bætur. Og ekki nóg með það. Ef
maki þeirra er í fullu fjöri og á
þokkalegum launum, fellur
rétturinn niður, sem þeir áttu að
hafa skapað sér í almannatryggingum. Ennfremur er nú litið á bætur
almannatrygginga og greiðslur úr
eigin lífeyrissjóðum sem samtölu.
Hækki önnur, minnkar hin að sama
skapi. Reyni ellilífeyrisþeginn að
drýgja tekjur sínar með tilfallandi
aukastörfum er lífeyrir hans
skertur að sama skapi. Eina
úrræðið, sem er opið fyrir hann, er
því að vinna svart, sem er sannarlega freistandi þegar bæði er þá
hægt að stinga í vasann þeim 40%,
sem annars færu í skatta og
komast hjá skerðingu lífeyrisgreiðslnanna. Það má vera harður

nagli og ólæknandi vinnufíkill, sem
er tilbúinn að fara út á vinnumarkaðinn eftir sjötugt til þess eins að
halda eftir ca. 15 krónum af
hverjum 100, sem hann þénar.
Yfirvöld leggja oft hart að
þegnunum að spara og leggja fyrir
til elliáranna. Hvar er hvatinn til
þess ef sá sparnaður leiðir einungis
til skerðingar á lífeyri að sama
skapi? Oft virðist hægri hönd
ráðamanna þjóðfélagsins ekki hafa
hugmynd um hvað sú vinstri er að
bauka!
Ekki nóg með það. Með því að
hverfa frá hinni upphaflegu
grunnreglu almannatrygginga um
áunninn einstaklingsbundinn rétt,
yfir í ölmusukerfi, þar sem
bótaþeginn verður að sanna fyrir
yfirvöldum að hann sé „verðugur“
sökum fátæktar, er lagður
grunnurinn að eins konar fjölmennri eftirlaunalögreglu, sem
snuðrar í skattskýrslum fólks og
bankabókum, og krefst endurgreiðslna á hverjum eyri sem til
hefur fallið utan marka fátæktargildrunnar. Og þá er miskunnarlaust krafist endurgreiðslu á bótum
frá fyrri árum. Mörgum bótaþeganum á eftir að bregða í brún á
næstu dögum og vikum þegar hann
fær endurkröfubréfin frá almannatryggingum, fyrir að hafa „svikið
út“ greiðslur af almannafé,
umfram það sem stjórnarherrarnir
telja hverjum nægja til að skrimta.
Oft hefur komið til tals á
undanförnum árum að bótaþegar
almannatrygginga verði að stíga
skrefið til fulls til varnar og sóknar
fyrir sína hagsmuni með því að
bjóða sjálfstætt fram til þings og
eignast þannig sína rödd eða raddir
inn á því markaðstorgi sérhagsmunanna sem alþingi er orðið. Ég
fæ ekki betur séð en að sú stund sé
upp runnin, að þeir kanni þennan
möguleika í fyllstu alvöru og verði
til þess reiðubúnir strax á vori
komanda.

Hreinsum til
um 23 milljónum króna, eða 1,5 milljónum
króna á mann að meðaltali. Allir frambjóðendur þurfa að skila uppgjöri um kostnað sinn
til kjörstjórnar og sumir hafa þegar birt sín
uppgjör opinberlega. Það er eðlileg krafa að
amfylkingin hefur nú lokið prófkjörum í
allir geri það. Samanburðurinn við Sjálfstæðöllum kjördæmum. Talsverð endurnýjisflokkinn er sláandi. NFS flutti þá frétt 30.
un hefur orðið á framboðslistum, nýtt og
október að heildarkostnaður frambjóðenda í
öflugt fólk kemur til liðs við okkur í Suðurprófkjöri Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík
kjördæmi, Suðvestur- og Reykjavíkurkjörværi áætlaður 80–90 milljónir króna – tæpdæmum og konur eru í baráttusætum í fjórum kjördæmum af fimm, þótt vissulega 3+²,) (%,'!3/. lega fjórfalt hærri en hjá Samfylkingunni.
Í Sjálfstæðisflokknum er engin krafa um upplýshefði hlutur þeirra mátt vera meiri.
ingagjöf, engar reglur um takmörkun á kostnaði eða
Mikil umræða hefur verið í Samfylkingunni um
auglýsingum. Þar eru peningaöflin allsráðandi og
nauðsyn þess að koma böndum á þann mikla auglýsaltalað er að einstakir frambjóðendur hafi eytt vel á
ingakostnað sem fylgt hefur prófkjörum. Mikilvæg
annan tug milljóna í sína baráttu. Allir sjá hvaða
skref voru stigin í þessa átt í prófkjörum flokksins. Í
hömlur slíkt setur efnilegu fólki sem vill hasla sér
öllum kjördæmum voru einhverjar takmarkanir á
völl í stjórnmálum auk þess að opna fyrir óeðlileg
auglýsingakostnaði og í Norðvestur- og Suðvesturhagsmunatengsl við fjársterka aðila í samfélaginu.
kjördæmum var hreint bann við auglýsingum framSamfylkingin hefur um árabil barist fyrir gegnbjóðenda en áhersla lögð á sameiginlega kynningu í
sæi og upplýsingagjöf um starfsemi og fjármál
blöðum og á framboðsfundum. Þá var mælst til þess
stjórnmálaflokkanna, að þeir setji sér opinberar siðaað frambjóðendur stilltu kostnaði við prófkjörsbarreglur og opni bókhald sitt svo almenningur geti
áttu sína í hóf. Frambjóðendur tóku þessum tilmæltreyst því að flokkarnir þjóni aðeins fólkinu í landinu.
um vel, auglýsingabönn héldu fullkomlega þar sem
Samfylkingin mun halda þessari baráttu áfram þangþeirra naut við og áttu stóran þátt í því að halda kostnað til búið verður að hreinsa til í stjórnmálunum.
aði innan hóflegra marka.
Í prófkjöri Samfylkingarinnar í Reykjavík nam
heildarkostnaður allra frambjóðendanna fimmtán
Höfundur er framkvæmdastjóri Samfylkingarinnar.
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Guðrún Dalía Salómonsdóttir nemur
píanóleik í Þýskalandi og hæfni hennar
varð lýðum ljós síðasta laugardag er
hún lék til sigurs í Salnum.
Guðrún Dalía er í stuttu stoppi heima og
hefur í mörg horn að líta. Aðalerindinu er
samt lokið en það var að taka þátt í keppni
sem Íslandsdeild evrópskra píanókennara
stóð fyrir. Þar hafði hún sannarlega erindi
sem erfiði og hlaut aðalverðlaunin. „Svona
keppnir eru erfiðar en mjög hvetjandi fyrir
okkur nemendur ef maður tekur þær passlega alvarlega,“ segir hún og bætir við. „Það
er gaman að koma heim og átta sig á hvað
standardinn er hár í tónlistarnáminu hér.
Enda var til þess tekið þegar ég kom út hvað
ég hefði góðan grunn.“
Það kemur í ljós að Guðrún Dalía hefur
dvalið í Stuttgart í þrjú ár. Hún er 25 ára
Reykvíkingur og kveðst hafa haft áhuga á
tónlist frá unga aldri. „Ég eiginlega heimt-
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aði að fá að læra á hljóðfæri og byrjaði níu
ára í Tónmenntaskólanum hjá Steinunni
Steindórsdóttur. Hún var frábær kennari og
mjög hvetjandi,“ segir hún. Guðrún Dalía
lýkur einnig lofsorði á Guðríði Sigurðardóttur, kennara í Tónlistarskólanum, sem
hélt áfram uppbyggingunni. „Svo fór ég
sem Erasmus-skiptinemi til Stuttgart og
lenti þar hjá æðislegum kennara sem heitir
Wan Ing Ong. Mig langaði að halda áfram
hjá henni að loknu skiptinemaárinu svo ég
tók inntökupróf í skólann og lýk diplómanámi í júní á næsta ári.“
Frekara framhaldsnám erlendis er á döfinni hjá Guðrúnu en Ísland er samt framtíðarlandið. „Mig langar að verða píanókennari því það er skemmtilegt og göfugt starf
og svo vil ég auðvitað spila líka. Maðurinn
minn er víóluleikari í Sinfóníuhjómsveitinni og margir af vinum mínum eru tónlistarmenn þannig að ég stefni að því að taka
þátt í að halda uppi öflugu tónlistarlífi hér á
landi þegar ég kem heim.“ GUN FRETTABLADIDIS

MAZDA TRIBUTE
Traustur
fjölskyldubíll
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3VEINBJÎRN *ËHANNESSON HJ¹ "ETRA GRIPI SEGIR GOTT ÒRVAL VERA AF NAGLALAUSUM VETRADEKKJUM

SÉRHÆFÐ ÞJÓN USTA FYRI R

&2¡44!",!¨)¨6!,,)

Nagladekk ef til vill óþörf
Í nýlegri könnun Framkvæmdasviðs Reykjavíkurborgar töldu 75% aðspurðra
nagladekk hafa verið öruggari
10 daga eða minna á síðasta
ári. Spurning vaknar hvort
leggja eigi af notkun nagladekkja og hvaða valmöguleikar séu þá í boði.

BIFREIÐAVERKSTÆÐI
Smiðjuvegi 34 - gul gata Kópavogi • Sími 544 5151 • biljofur@biljofur.is

Sendum frítt um land allt!

Jeppadekk
Úrval af stærðum upp í 33"

31" heilsársdekk
verð frá kr.

12.900
MIXA
•

fít
•

Við míkróskerum og neglum!

60497

Opið á laugardögum 9-13

www.alorka.is

Vagnhöfða 6 • Sími 577 3080

„Ég hef selt dekk í 25 ár og hef á
þeim tíma fylgst vel með þeirri
þróun sem hefur átt sér stað í
framleiðslu,“ segir Sveinbjörn
Jóhannesson, hjá Betra gripi, hjólbarðaverkstæði- og þjónustu í
Lágmúla 9. „Ég tel notkun nagladekkja á höfuðborgarsvæðinu í 99
prósentum tilfella ónauðsynlega,
meðal annars vegna þess hversu
vel saltaðar göturnar eru.“
Sveinbjörn segist sjálfur hafa
ekið um á naglalausum vetrardekkjum á fjórða vetur. „Eftir að
ég skipti yfir prófaði ég fyrst fíneða microskorin dekk. Svo reyndi
ég svokölluð loftbóludekk og hef
ekki lent í vandræðum, þar sem
gúmmíið í þeim er símjúkt og loðir
af þeirri ástæðu vel við götuna og
ísinn. Satt best að segja kom mér á
óvart hversu vel slík dekk hafa
reynst.“
Ýmsir möguleikar eru í boði
fyrir þá sem hafa áhuga á naglalausum dekkjum að sögn Svein-

.AGLADEKK ERU NÒ BÎNNUÈ VÅÈA UM %VR
ËPU MEÈAL ANNARS VEGNA ÖESS AÈ ÖAU
ERU TALIN VALDA SVIFRYKSMENGUN

Gæði á góðu verði Daewoo lyftarar

%INAR -AGNÒS -AGNÒSSON UPPLÕSINGAFULLTRÒI 5MFERÈARSTOFU SEGIR UNDIR HVERJUM OG
EINUM KOMIÈ AÈ META ÖÎRFINA ¹ NAGLADEKKJUM
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bjarnar. „Ég get sem dæmi nefnt
Cooper dekkin, sem reyndust mér
vel á meðan ég ók um á Daihatzu
jeppa,“ heldur hann áfram. „Þau
voru neglanleg en um leið microskorin. Einnig dekk frá Michelin, Goodyear og Bridgestone, en
við flytjum inn þau síðastnefndu.“
Sveinbjörn segir að því miður
séu dekk í ódýrari kantinum yfirleitt hálari, vegna þess hversu
mikið af plastefnum er notað í þau
til að halda framleiðslukostnaði
niðri. „Plast verður hált í frosti og
því þurfa ódýr dekk yfirleitt nagla
til að ná góðu gripi. Betri efni eru
yfirleitt notuð í dýrari dekkin og
fyrir þær sakir virka þau betur í
hálku.“

!ÈST¾ÈUR GETA SKIPTA M¹LI
Einar Magnús Magnússon, upplýsingafulltrúi
Umferðarstofu,
telur margt til í því að menn ofmeti
þörf á nagladekkjum á höfuðborgarsvæðinu. „Hins vegar erum við

misvel búin undir að keyra í vetrarfærð,“ segir hann. „Því verður
hver og einn að meta eigin þörf á
nagladekkjum miðað við getu og
aðstæður.“
Einar segir Umferðarstofu að
sjálfsögðu vilja að bifreiðar séu
þannig útbúnar að þær veiti sem
mest öryggi. „Nú er hins vegar
fáanlegur fjöldi góðra naglalausra
vetrardekkja,“ heldur hann áfram.
„Það stafar af því að nagladekk
eru nú bönnuð víða um Evrópu og
dekkjaframleiðendur hafa brugðist við því með því að þróa fullkomnari og öruggari naglalaus
vetradekk heldur en áður hafa
þekkst. Menn ættu því að kynna
sér málið betur og horfa til þess
hvort ekki sé ástæða til að fá sér
naglalaus dekk.“
Einar bætir við að séu menn
hins vegar mikið á ferðinni úti á
landi, sé auðvitað ríkari ástæða til
að setja góð nagladekk undir bílinn.
ROALD FRETTABLADIDIS
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Japönsk innrás í Bandaríkin
Japanar halda áfram að taka
yfir bandarískan bílaiðnað.
Nú hyggst Nissan fá bita af
kökunni.
Fregnir herma að Nissan áætli að
taka yfir verksmiðjur Ford og GM
í Bandaríkjunum sem lagðar hafa
verið niður. Nissan nýtir nú þegar
þær verksmiðjur sem þeir eiga til
fullnustu og eygja hér tækifæri að
nýta sér slæmt gegni keppinausta
sinna sér til framdráttar.
Á næstu fimm árum áætlar
Ford að loka sextán verksmiðjum
og GM neyðist að öllum líkindum
að fylgja í kjölfarið en sölutölur
síðasta árs voru langt undir væntingum.
TG

.ISSAN HYGGST AUKA VIÈ FRAMLEIÈSLU BÅLA Å "ANDARÅKJUNUM

&RAMTÅÈARBÅLLINN !UDI 1UATTROFLEX

Audi framtíðarinnar
Rússneski neminn Alexey
Bykov sigraði á dögum í alþjóðlegri hönnunarkeppni með
hugmynd sinni að framtíðarbíl
fyrir Audi.
Bíllinn líkist meira hestvagni en
framtíðarbíl en Alexey segir að
það hafi verið ætlunin. Bíllinn er í
grunninn tveir öxlar sem innihalda allan vél- og tæknibúnað.

Milli öxlanna eru tvær sætisplötur sem byggðar eru þannig að þær
geta tekið hvaða form sem er, allt
frá farþegasætum til hólfa fyrir
flutninga.
Bílnum er stýrt með stýripinna
sem staðsettur er milli sætanna
svo það skiptir ekki máli hvoru
megin ökumaður situr, hann getur
alltaf stjórnað bílnum. Það eru
góðar fréttir fyrir örvhenta.
TG

Jólaslagurinn hafinn
Ingvar Helgason hefur byrjað
jólaslaginn: 100.000 króna
gjafabréf með öllum nýjum
bílum.
Desember er erfiður mánuður fyrir
bílaumboð og bílasala og ekki bætir
úr skák almennt minnkandi sala og
aukin samkeppni.
Bílaumboðin fara hvert sína leið í
sinni markaðssetningu og hefur
Ingvar Helgason riðið á vaðið í jólavertíðinni. Þeir bjóða nú 100.000
króna gjafabréf í Smáralind með
hverjum nýjum bíl og 75.000 króna

/PEL !STRA ER EINN AF BÅLUNUM SEM
)NGVAR (ELGASON SELUR

bréf með hverjum notuðum bíl.
Ingvar Helgason fer með umboð
fyrir Subaru, Nissan, Opel, Saab
eða Isuzu.
TG

Furðuleg bensínlög
Yfirvöld í Singapúr hafa sett
reglur þess efnis að bannað sé
að yfirgefa landið í bíl nema
bensíntankurinn sé fullur sem
nemur þremur fjórðu.

2503 / TAKTÍK 19.10.’06

Þetta er gert til að sefa stjórnvöld í
nágrannaríkinu Malasíu. Þar er
bensín niðurgreitt af ríkinu og því
lítrinn mun ódýrari en í Singapúr.
Íbúar Singapúr hafa lengi nýtt sér
þessa staðreynd, skroppið yfir
landamæri á næstu bensínstöð og
látið fylla á bílinn, yfirvöldum í
Malasíu til sárrar gremju.
Nú er þetta ekki lengur hægt því
ný lög kveða á um að bílar verði að

¶ESSI V¾RI T¾PUR ¹ AÈ MEGA YFIRGEFA
3INGAPÒR

vera með bensíntankinn nær fullan,
eða sem nemur 3/4 hluta, er þeir
yfirgefa landið. Fólk ber sig hins
vegar eftir björginni og er flest
búið að eiga við bensínmæla þannig
að þeir sýn alltaf 3/4 tank, þó svo að
hann sé næstum tómur.
TG

Vertu tilbúinn
á réttu dekkjunum

Hjólbarðahöllin

Gúmmívinnustofan

Dekkið

Bæjardekk

Hjólbarðaviðgerðin Þjónustustöð Esso

HjólVest

Fellsmúla 24,
108 Reykjavík

Réttarhálsi 2,
110 Reykjavík

Reykjavíkurvegi 56,
221 Hafnarfjöði

Langatanga 1a,
270 Mosfellsbær

Dalbraut 14,
300 Akranesi

Geirsgötu 19,
101 Reykjavík

Ægisíðu 102,
107 Reykjavík

551 1968

www.hollin.is

www.gvs.is

530 5700

587 5588

555 1538

566 8188

431 1777

mán.-fös. 8-18
laugardaga. 10-14

mán.-fös. 8-18
laugardaga. 9-13

mán.-fös. 8-18
laugardaga. 10-14

mán.-fös. 8-18:30
laugardaga. 9-15

mán.-fös. 8-18
laugardaga. 9-13

mán.-fös. 8-18

552 3470
mán.-fös. 8-18
laugardaga. 10-14
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Forðumst biðraðir
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6OLKSWAGEN ¹ FJÎLDANN ALLAN AF
BÅLAMERKJUM UM HEIM ALLAN %ITT
AF ÖEIM ER 3EAT SEM NÒ HEFUR SETT
,EON #UORA ¹ MARKAÈ 3EAT ER
EINSKONAR SP¾NSKT DËTTURFYRIRT¾KI
6OLKSWAGEN SEM SÁRH¾FIR SIG Å
KAPPAKSTURSBÅLUM AUK ÖESS AÈ
FRAMLEIÈA GÎTUBÅLA
,EON 'UPRA ER AÈ MIKLU
LEYTI BYGGÈ ¹ 'OLF '4) MEÈ SM¹
BREYTINGUM 3EAT NOTAÈI REYNSL
UNA ÒR KAPPAKSTRINUM OG N¹ÈI
 HESTÎFLUM AUKALEGA ÒT ÒR 
LÅTRA FORÖJÎPPUVÁLINNI 4IL AÈ GERA
M¹LIÈ ENN VANDR¾ÈALEGRA FYRIR
SNILLINGANA HJ¹ 6OLKSWAGEN ER
,EON #UPRA ËDÕRARI EN 'OLF '4)
4'

Sýnum LMC og FENDT
hjólhýsin árgerð 2007.

3EAT ,EON #UPRA
KEPPIR VIÈ 'OLF '4)

FYRSTUR
MEÐ
FRÉTTIRNAR
www.visir.is

Opið virka daga frá 9-18

3EINT ¹ HAUSTIN VERÈA MÎRG SV¾ÈI ¾GIFÎGUR SAMAFARA FYRSTA SNJËNUM

Námskeið í jeppamennsku
Arctic Trucks stendur í ár fyrir
jeppa- og ferðalagaskóla í húsakynnum sínum að Kletthálsi 3.
Þar geta menn lært undirstöðuatriðin í jeppafræðum.

Víkurverk Tangarhöfða 1
Sími 557 7720 www.víkurverk.is
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Þetta er ekki í fyrsta skiptið sem
Arctic Trucks stendur fyrir slíkum námskeiðum en nú eru þau
með öðru sniði en áður. Auk bættrar aðstöðu hafa áherslurnar breyst
og í stað þess að einblína á tækniþáttinn fá ferðirnar sjálfar og
ánægjan sem þeim fylgir aukið
vægi. „Meðal helstu markmiða
skólans er að hvetja jeppaeigendur til ferðalaga allt árið. Til dæmis
halda margir að á þessum tíma á
haustin sé vertíðin búin,“ segir
Bolli Valgarðsson forsvarsmaður
skólans. „Það eru hins vegar svo
margir staðir sem verða fallegir
þegar snjórinn sker í hálf fjöllin.“
Önnur markmið skólans eru að
hvetja til góðrar umgengni á fjöllum, kynna áhugaverða staði, fara í

ferðir, kynna jeppa og tæknina
bak við þá. „Við förum yfir allan
algengasta búnaðinn og öryggismál tengd jeppaferðum,“ segir
Bolli. „Við erum með ýmsan búnað
á staðnum sem fólk getur prófað
og lært að nota. og sem dæmi
sprengjum við dekk og gerum við
það.“
Auk kennslunámskeiða stendur
skólinn fyrir myndakvöldum þar
sem sagt er frá vel heppnuðum
ferðum. Ýmsir sérfræðingar koma
og halda fyrirlestra um til dæmis
jarðfræði, myndatökur á ferðalögum,
notkunarmöguleika
GPS
tækja og margt fleira. „Við erum
ekki að þessu til að græða,“ segir
Loftur Ágústsson markaðsstjóri
Arctic Trucks. „Við viljum miklu
heldur kynna jeppamennsku fyrir
fólki og kenna því að nýta tækin
sem það á nú þegar til fullnustu.
Þess vegna stillum við líka verðinu í hóf. Hvert námskeið, sem
tekur eina kvöldstund, kostar á
bilinu 1.000 til 3.500 krónur en á

¥ JEPPASKËLANUM ER FARIÈ Å FLEST ATRIÈI
SEM KOMA AÈ T¾KNIBÒNAÈI JEPPA
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dýrari námskeiðunum fá þátttakendur 120 blaðsíðna Jeppabók
Arctic Trucks.“
Námskeiðin eru ætluð öllum,
hvort sem um reynda fjallamenn
er að ræða eða byrjendur og eina
skilyrðið er áhugi á jeppum og
náttúru Íslands. Hægt er að skoða
þau námskeið sem framundan eru
á www.arctictrucks.is eða www.
jeppar.is og þar er einnig hægt að
skrá sig.
TRYGGVI FRETTABLADIDIS

Ford S-MAX bíll ársins 2007 í Evrópu
Ford S-MAX, fjölnotabíllinn frá
Ford, hefur verið kjörinn „Bíll
ársins 2007“ í Evrópu en niðurstöður kjörsins voru kynntar
um helgina.

2531/TAKTIK 8.11.2006

RAFGEYMAR
Í ÖLL FARARTÆKI

Alls voru átta bílar tilnefndir til
þessa titils og var baráttan hörð í
ár. Aðeins munaði tveimur stigum á
Ford S-MAX (235 stig) og Opel
Corsa sem varð í öðru sæti (233
stig). Í þriðja sæti kom síðan Citroën C4 Picasso (222 stig).
„Við erum himinlifandi yfir að
þessi nýja tegund skuli hafa fengið
það frábæra hrós sem Bíll ársinsverðlaunin eru, sérstaklega í ljósi
þess hversu margir verðugir keppinautar voru með. Síðan S-MAX kom

á markað fyrr á þessu ári höfum
við verið agndofa yfir viðbrögðum
þeim sem bíllinn hefur fengið, bæði
frá fjölmiðlum og almenningi,“
segir Roelant de Waard, forstjóri
Ford Britain, í fréttatilkynningu
frá Ford.
Verðlaunin Bíll ársins veita samtökin Car of the Year sem eru samtök sjö bílatímarita í Evrópu. Þau
eru: Auto (Ítalía), Autocar (Bretland), Autopista (Spánn), Autovisie
(Holland), L’Automobile Magazine
(Frakkland), Stern (Þýskaland) og
Vi Bilägare (Svíþjóð). Dómnefndin
samanstendur af 58 bílablaðamönnum frá 22 Evrópulöndum.
Von er á fyrstu eintökunum af
Ford S-MAX hingað til lands í
febrúar á næsta ári.
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Flókin tækni í einfaldri framsetningu
Land Rover Discovery breyttist mikið með tilkomu þriðju
kynslóðar bílsins. Til að kynna
þessar breytingar breytti B&L
út af vananum og í stað þess
að senda út auglýsingabæklinga var fólki einfaldlega boðið
að prófa Discovery við alvöru
aðstæður.
Tölvur og flókinn tækjabúnaður
skipa æ stærri sess í bílum og eru
jeppar þar engin undantekning.
Tæknin er oft flókin og mikilvægt
að notkunarviðmót hennar sé
þannig að hún nýtist ökumönnum
við raunverulegar aðstæður. Þetta
var haft að sjónarmiði við hönnun
þriðju kynslóðar Land Rover Discovery.
„Okkur langaði að kynna breytingarnar sem hafa orðið á Discovery sérstaklega af því að þær eru
svo umfangsmiklar,“ segir Helga
Guðrún Jónasdóttir, kynningarstjóri B&L. „Discovery var áður
fyrr ekki þekktur fyrir lúxusbílaeiginleika en hann er orðinn lúxusbíll núna.“
Bíllinn er svo sannarlega mikið
breyttur frá fyrri kynslóðum og
búið er að bæta torfæru- og aksturseiginleikana töluvert með

bættum tæknibúnaði. Í stað þess
að hafa óteljandi takka og rofa
sem stöðugt þarf að stilla út frá
aðstæðum hverju sinni er viðmótið einfalt. Discovery er nefnilega
ætlað að vera bæði góður fjölskyldubíll sem einfalt er að keyra,
og jeppi með mikla torfærugetu.
Discovery er einnig búinn svokölluðu Terrain Responce kerfi
sem gerir ökumanni kleift að stilla
drif, vél, gírkassa og fjöðrun með
einum takka. Stillingarnar á kerfinu eru fimm og stillir ökumaður
kerfið eftir aðstæðum og undirlagi hverju sinni. Kerfið er einfalt
í notkun og meira að segja óvitar í
jeppafræðum, eins og undirritaður, eiga ekki í vandræðum með að
læra á það og nota það rétt.
Til að kynna þessar nýjungar
bauð B&L ýmsum aðilum að prófa
jeppann í stuttum ferðum. Í einni
slíkri ferð fékk blaðamaður að
fljóta með. Farin var svokölluð Þúsundvatnaleið en hana er að finna á
Hellisheiðinni. Farið var upp brattar brekkur í mikilli lausamöl, yfir
ár og upp bakka, allt að sjálfsögðu
á slóða. Þrátt fyrir nokkurt óöryggi
í byrjun var blaðamaður fljótur að
ná tökum á jeppanum og til marks
um hversu fljótt traust til bílsins og
kerfisins myndaðist var heimferðin um fjórum sinnum fljótfarnari
en útleiðin.
TRYGGVI FRETTABLADIDIS
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LÎNGUM Å RÁTTA STUÈIÈ FYRIR HELGINA

Minjagripur frá Pakistan
Lesendur Fréttablaðsins eru
líklega farnir að kannast við
þá Jón Bjarka Magnússon og
Sigurð Eyþórsson en birtar
hafa verið sögur af ferðalagi
þeirra um Asíu síðasta árið.
Jón Bjarki og Sigurður eru
loks komnir heim eftir þrettán
mánaða ferðalag og tóku þeir
skemmtilegan minjagrip með
sér heim.

 LANDAM¾RUM 0AKISTANS OG !FGANISTANS 3ÁÈ INN Å !FGANISTAN

3KILTI ¹ LANDAM¾RUNUM !FGANHISTAN SEM VARAR VIÈ BYSSUMÎNNUM

„Gríska grjótið,“ stamar þreyttur
Ástrali út úr sér við blaðamann á
bjagaðri íslensku og bendir á sjálfan sig. Gríska grjótið er 27 ára
gamall strákur frá Melbourne sem
Jón Bjarki og Sigurður pikkuðu
upp í Pakistan á ferð sinni um
Asíu. Gríska grjótið er viðurnefni
sem strákarnir gáfu Ástralanum
en réttu nafni heitir hann Robert
Xanthopoulos. „Ég er eins langt að
heiman núna og er líkamlega
mögulegt,“ segir Robert og brosir
sposkur en hann kom til Íslands
fyrr í vikunni til að heimsækja vini
sína þá Jón Bjarka og Sigurð. „Þeir
buðu mér að koma hingað,“ segir
Robert ánægður. „Við hittumst
fyrst í Pakistan og ferðuðumst um
landið saman og urðum mjög góðir
vinir á þeim tíma. Þegar við hittumst fyrst var ég á ferð með öðru
fólki en hins vegar voru leiðir
okkar um það bil að skiljast þannig
ég var heppinn að hitta Jón Bjarka
og Sigurð því þeir voru að ferðast í
sömu átt og ég.“
Sigurður segir kynni þeirra
drengja hafa komið til fyrir
nokkra tilviljun. „Við rákumst á
Robert nokkrum dögum eftir að
við höfðum fyrst hitt hann. Við
vorum þá á jeppa, hann orðinn
einn, og við áttum eitt sæti laust í
jeppanum.“
Strákarnir
buðu
Róbert eina lausa sætið og var það
byrjunin á dásamlegum vinskap.
„Maður hittir auðvitað mikið af
fólki þegar maður ferðast á þennan máta,“ segir Robert. „En í flestum tilfellum hangir fólk saman í
nokkra daga. Það er ekki oft sem
það gerist að fólk ferðast svona
lengi saman eins og við gerðum og
jafn góð vinátta myndast.“
Leið Jón Bjarka og Sigurðs lá
landleiðina frá Rússlandi, til
Mongólíu, Kína, Víetnam, Kambódíu, Laos, Taílands, Indlands,
Pakistans, Írans, Tyrklands, nokkurra landa í Evrópu og svo aftur
heim til Íslands. Robert ferðaðist
frá Ástralíu til Kína og landleiðina
til Evrópu með viðkomu í Pakistan, Íran, Tyrkland, Grikklandi, þar
sem hann heimsótti ættmenni sín,
Makedóníu og Slóveníu svo fátt
eitt sé nefnt. Gaman er þess að
geta að þetta var fyrsta ferð
Roberts út fyrir Ástralíu og óhætt
að segja að hann ráðist ekki á
garðinn þar sem hann er lægstur.
„Leiðir okkar skildu svo í Íran,“
segir Jón Bjarki. „Þá vorum við
búnir að ferðast saman í rúman
mánuð.“ Og heimboðið til Íslands

*ËN "JARKI -AGNÒSSON OG 3IGURÈUR %YÖËRSSON HALDA ¹ VINI SÅNUM 2OBERT 8ANTHOPOU
LOS SEM ÖEIR KYNNTUST ¹ FERÈ SINNI UM 0AKISTAN 3TR¹KARNIR ERU KL¾DDIR Å PAKISTANSKA
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kom til með óvanalegum hætti.
„Síðast þegar við sáum Robert
vorum við allir á leið til Tyrklands
frá Íran,“ segir Sigurður. „Við
vorum spenntir fyrir því að geta
loksins fengið okkur einn bjór
saman enda erfitt að komast yfir
bjór í múslimaríkjum. Þegar við
vorum að stíga upp í lestina þá
sneri Robert sér að okkur og sagði:
„Strákar, ég verð að vera í Íran
aðeins lengur, við fáum okkur
bara bjór saman á Íslandi,“ og þar
með skildust leiðir.“
Þrír mánuðir liðu þar til Robert
kom til Íslands í þeim tilgangi að
innheimta bjórinn sem ekki náðist
að drekka í Tyrklandi. Robert segist heillaður af landinu þótt það sé
heldur kalt. „Hér er kalt, dimmt og
fólk djammar mikið. En það er einmitt það sem við erum búnir að

2OBERT ¹ LANDAM¾RUM 0AKISTANS OG
!FGANISTANS !LVEG UNDRANDI ¹ ÖVÅ AÈ
VERA ¹ ÖESSUM STAÈ FJARRI STRALÅU

gera, djamma,“ segir Robert og
hlær. „Strákarnir fóru líka með mig
til Þingvalla sem var stórfenglegt
og einnig skoðuðum við Geysi en ég
sá ekki mikið vegna myrkurs,“
bætir Robert við og brosir. „Þetta
er endirinn á ferðinni minni. Ég
ætla að staldra aðeins við í London
og svo fer ég aftur heim til Ástralíu
eftir fimm mánaða ferðalag.“
Strákarnir eru allir sammála um
að erfitt sé að gera upp á milli
minninga úr svo langri ferð. „Eftirminnilegast fyrir okkur er þegar
við vorum í Mongólíu,“ segir Jón
Bjarki. „Þetta var í upphafi ferðar
okkar. Við þurftum að ná ferju sem
var við enda mikillar hásléttu. Við
höfðum skamman tíma til að komast yfir sléttuna og notuðum til þess
hesta og á stökki brunuðum við
eftir sléttunni, öskrandi í áttina að
Kína. Frelsið var svo mikið og þetta
var ólýsanleg tilfinning.“ Robert
hlær og segist ekki treysta sér til
að toppa þessa sögu. „En kannski er
eftirminnilegast allt fólkið sem
varð á leið manns. Það var eitthvað
sem ég hafði ekki búist við, að eignast jafn góða vini á slíku ferðalagi,“
segir Robert og Jón Bjarki og Sigurður eru sammála. „Maður hugsar
meira um staðina sem maður ætlar
að heimsækja og það sem maður
mun koma til með að sjá, munka,
klaustur og annað,“ segir Jón
Bjarki. „En það sem skilur mest
eftir sig eru tengslin sem maður
myndar.“
JOHANNAS FRETTABLADIDIS

Líka fyrir þig;
lífið, fréttirnar og fjörið á ensku

// Sjálfboðastörf
Guatemala, Costa Rica, Peru, Indland og Suður Afríka
Að vinna að sjálfboðastörfum er krefjandi starf en um leið
spennandi tækifæri til þess að kynnast framandi menningu.

BORGARTÚNI 29 | 105 REYKJAVÍK | ICELAND | WWW.EXIT.IS | TEL. +354 562 2362 | FAX. +354 562 9662

Allar nýjustu upplýsingar
og fréttir á ensku á
vefnum reykjavik.com og
í blaðinu Reykjavikmag.
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VETRARBÚNINGUR SMJÖRHNÚKA
Nokkrir vaskir göngugarpar
héldu á Smjörhnúka í vetrarfegurðinni um síðustu helgi.
Friðjón Þorleifsson fangaði
ferðina á filmu og eiga myndirnar án efa eftir að smita
ferðaþyrsta af fjallabakteríunni.

Um síðustu var farið í stórskemmtilega ferð á vegum Netklúbbs Íslenskra fjallaleiðsögumanna. Stefnan var tekin að
Hítarvatni í Mýrarsýslu þar sem
klífa átti tinda Smjörhnúka. Ferðalangar fengu dýrindis veður, eins
og best verður á kosið fyrir fjallaferð, fimm metrar á sekúndu úr
norðri og fimm stiga frost. Mikil

ísing myndaðist hins vegar í föstudagsveðrinu og varð því úr að
farið var á einn af Smjörhnúkunum, þann syðsta. Alls voru fjórir
ferðafélagar sem nutu sín í vetrarbúningi Smjörhnjúka þessa
helgina þau Friðjón Þorleifsson,
Jón Loftur Björnsson, Guðmundur V. Guðmundsson og Erin D.
Fiddick.
JËA
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Reiki
Heilunar- og sjálfsstyrkingarnámskeið RVK
FYRIR BÆTTA LÍÐAN OG BETRI STJÓRN Á LÍFI ÞÍNU
Kvöld- og helgarnámskeið í boði,
næstu námskeið eru:
I. stig kvöldnámskeið
20. – 22. nóvember.
II. stig kvöldnámskeið
27. –29. nóvember.
Þeir sem hafa áhuga á framhaldsnámskeiði í sjálfsstyrkingu hafi samband.

¶AU HAFA
LENGT SINN
SËLARHRING

Guðrún Óladóttir
reikimeistari
Pantanir í síma 553 3934,
milli kl. 10 og 13 virka daga.

m%KKI EINGÎNGU LES ÁG HRAÈAR
¡G LES MEÈ MARGFALT MEIRI SKILNINGn
)NGER  ¹RA 3JÒKRALIÈI OG NEMI
mHELD ÁG SÁ ¹ GËÈRI LEIÈ MEÈ AÈ N¹
INNTÎKUPRËFINU Å L¾KNADEILD Å VORn
"ERGÖËRA ¶ORGEIRSDËTTIR  ¹RA N¾STUM
ÖVÅ STÒDENT
mHVERGI ¹ÈUR N¹È JAFN H¹RRI ¹VÎXTUN ¹
TÅMASPARNAÈ n
&YLKIR 3¾VARSSON  ¹RA )ÈNFR¾ÈINGUR

(VAÈ SEGJA NEMENDUR OKKAR UM N¹MSKEIÈIÈ
&R¹B¾RT MARKVISST HNITMIÈAÈ ¾VI¹BYRGÈ NYTSAMLEGT KREFJANDI
SKEMMTILEGT MJÎG GOTT SKIPULAGNING EINBEITING J¹KV¾ÈNI MIKIL AÈSTOÈ
GËÈUR KENNARI SPENNANDI ¹RANGURSRÅKT HVETJANDI GËÈ ÖJËNUSTA

4),"/¨ +" .¹MSMENN OG -ASTERCARD KORTHAFAR
.µ44  VIKNA HRAÈN¹MSKEIÈ  DES

3KR¹NING ¹ HRAÈLESTRARN¹MSKEIÈ ER HAFIN
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Haldið upp á afmæli AUS
Alþjóðleg ungmennaskipti
(AUS) eru sjálfboðaliða- og
fræðslusamtök sem gefur ungu
fólki tækifæri á að kynnast
menningu og samfélagi annarra þjóða. Í ár fagna samtökin 45 afmæli og bjóða því til
veislu á laugardagskvöld.
Alþjóðleg ungmennaskipti (AUS)
voru stofnuð árið 1961 og hafa
starfað óslitið síðan. Á þeim árum
hafa meira en þúsund sjálfboðaliðar farið út á vegum AUS á
Íslandi og nær 850 sjálfboðaliðar
komið hingað til lands.
„Markmið AUS er að stuðla að
þroska ungs fólks til að verða
sjálfstæðir, virkir og ábyrgir einstaklingar í samfélaginu,“ segir
Kjartan Due Nielssen, formaður
samtakanna.
„Fordómar
og
hleypidómar eru því miður ansi
víða. Með því að bjóða erlenda

gesti velkomna til Íslands og
senda ungt íslenskt fólk til að
skoða heiminn trúum við því að
það stuðli að opnari samfélagi og
betri heimi.“
AUS eru frjáls félagasamtök
sem rekin eru án hagnaðarsjónarmiða og að stærstum hluta í sjálfboðavinnu. „Slagorð AUS er „viltu
gera meira en að ferðast?“ Með
því reynum við að höfða til ungmenna sem vilja sjá heiminn og
láta gott af sér leiða samtímis,“
segir Anna Lúðvíksdóttir, framkvæmdastjóri AUS.
Tvenns konar verkefni í gangi í
AUS, annars vegar innan Evrópu
og eru styrkt af Evrópusambandinu þar sem ungt fólk tekur þátt í
sjálfboðaliðastarfi og hins vegar
utan Evrópu. Síðastliðin ár hefur
verið langvinsælast að fara til
Mið- og Suður-Ameríku þar sem
margir hafa áhuga á spænsku um
þessar mundir. Anna segir einnig
vinsælt að sækja um til Afríku og

það eru alltaf einhverjir sem vilja
fara til Asíu. „Við erum einnig
með verkefni hér á landi fyrir
erlenda sjálfboðaliða og það
kemur oft fólki á óvart að erlendir
sjálfboðaliðar vilji koma hingað í
6-12 mánuði.“ Samtökin taka á
móti 32 sjálfboðaliðum frá 22
löndum í ár og segir Kjartan að
AUS sé með um 30 virka meðlimi
hér á landi sem taka þátt í því
félagslífi sem AUS býður upp á.
„Við hittumst reglulega á kaffihúsum, spilum fótbolta, ferðumst
saman og höldum utan um hóp
þeirra erlendu sjálfboðaliða sem
eru hér á landi,“ segir Kjartan. Á
laugardaginn halda samtökin upp
á 45 ára afmælið sem Landsbankinn og Ó. Johnson og Kaaber
styrkja í sal Rúgbrauðsgerðarinnar í Borgartúni 6. Veislan hefst
klukkan 20.00 og eru allir velkomnir en gott er að láta vita á
www.aus.is.
RH FRETTABLADIDIS

Nýyrði óskast
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Dagur íslenskrar tungu hefur
nú fest sig í sessi og er haldinn hátíðlegur í tíunda sinn á
fæðingardegi Jónasar Hallgrímssonar, 16. nóvember.
Námsgagnastofnun efnir í ár til
nýyrðasamkeppni í grunnskólum landsins.
„Málræktarsvið Stofnunar Árna
Magnússonar í íslenskum fræðum
kom með hugmynd að þessari samkeppni. Hugmyndin er að virkja
börn og unglinga til að smíða ný orð
úr orðum og orðrótum sem fyrir
eru til í málinu,“ segir Jón Guðmundsson hjá Námsgagnastofnun.
Á vef stofnunarinnar er hluti
sem nefnist Í dagins önn. Þar er
tekið fyrir námsefni sem tengist
líðandi stund og þar þótti tilvalið að
móta efni í tilefni dagsins. Veggspjaldi með upplýsingum um samkeppnina hefur verið dreift í alla
grunnskóla og Jón segir viðbrögð
kennara hafa verið gífurleg. „Við
hlökkum mjög til að fá tillögurnar
en viðbrögðin hafa verið slík að
núna óttast ég mest að vera fram á
vor að fara yfir tillögur,“ segir Jón
hlæjandi.
Íslendingar hafa löngum verið
uppteknir af málvernd og þjóðin
hefur verið dugleg við að finna
nýyrði í gegnum tíðina. Slangur og
erlend tökuorð hafa þó alltaf verið
til staðar og sum orð er einfaldara
að íslenska en önnur. Ensku orðin
sem um er rætt eru casual, cross-

*«. '5¨-5.$33/. .¹MSGAGNASTOFN
UN ER Å FORSVARI FYRIR NÕYRÈASAMKEPPNI
.¹MSGAGNASTOFNUNAR
&2¡44!",!¨)¨'6!

over, date, fusion, nick, outlet,
skate, surf, trendsetter, wannabe.
„Með því að bjóða börnum og unglingum að taka þátt í að móta tungumálið held ég að þau verði meðvitaðri um möguleika íslenskunnar og
líti svo á að þeirra skoðun skipti
máli,“ segir Jón og bætir við. „Ég
held það höfði mjög til krakkanna
að vita til þess að orð sem þau búa
til gætu jafnvel orðið hluti af tungumálinu og endað í orðabókum þegar
fram líða stundir.“
Almenningi er líka velkomið að
taka þátt og Jón hlakkar til að sjá
hvort samkeppnin stuðli að nýyrðum sem eiga eftir að festa sig í
sessi í tungumálinu. Frestur rennur út 27.nóvember næstkomandi.
Nánari upplýsingar eru á www.
menntamalaraduneyti.is og www.
nams.is
Íslendingar hafa verið hvattir til
að draga íslenska fánann að húni á
degi íslenskrar tungu.
RH FRETTABLADIDIS
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-"ENZ -,  ¹RG  EK  ÖÒS
KM %INN MEÈ ÎLLU VERÈ TILBOÈ 

2ANGE 2OVER 3UPERCHARGED ¹RG 
EK  ÖÒSKM %INN MEÈ ÎLLU VERÈ
TILBOÈ 

!UDI ! ¹RG  EK  ÖÒSKM  GÅRA
¹LFELGUR TOPPLÒGA OFL ¹HV  VERÈ
NÒ  ÖÒS

2ANGE 2OVER 3PORT (3% ¹RG  EK 
ÖÒS KM OKKAR VERÈ 

*EEP 'RAND #HEROKEE ,IMITED ¹RG 
EK  ÖÒS KM EINN MEÈ ÎLLU 6ERÈ
¹ÈUR  VERÈ NÒ 

67 "ORA  ¹RG  EK  ÖÒS KM
 GÅRA NÕ TÅMAREIM NÕ VETRARDEKK ¹HV
 6ERÈ NÒ 

67 3HARAN 4$I ¹RG  EK  ÖÒS
KM  GÅRA  MANNA ¹HV  6ERÈ
NÒ 

4OYOTA #OROLLA  ',I ¹RG  EK 
ÖÒS KM  GÅRA ¹LFELGUR 6ERÈ NÒ 

67 'OLF  ', ¹RG  EK  ÖÒS
KM  GÅRA #$ OFL NÕ SKOÈAÈUR 6ERÈ
NÒ 

&ORD &OCUS (IGH 3ERIES ¹RG  EK
 ÖÒS KM  GÅRA OFL ¹HV  ÖÒS
6ERÈ NÒ  ÖÒS

2ANGE 2OVER 3PORT 3UPERCHARGED ¹RG
 EK  ¶KM b%INN MEÈ ÎLLUm $6$
OFL OKKAR VERÈ 

4OYOTA !VENSIS ¹RG  EK  ¶KM 
GÅRA KRËKUR OFL VERÈ NÒ  

0ORSCHE #AYENNE ¹RG  EK  ¶KM
3J¹LFSK LEÈUR TOPPLÒGA m ¹LFELGUR OFL
INNFLUTTUR NÕR VERÈ ¹ÈUR  VERÈ
NÒ  

3UZUKI 'RAND 6ITARA ¹RG  EK 
ÖKM  'ÅRA OFL ¹HV  VERÈ TILBOÈ
  L¹N

4OYOTA !VENSIS ¹RG  EK  3J¹LFSK
¹HV  VERÈ NÒ  

.ISSAN !LMERA  3,8 ¹RG  EK
 ÖKM  GÅRA ¹HV  VERÈ TILBOÈ


.ISSAN -ICRA ¹RG  EK  ÖKM 
GÅRA ¹HVÅLANDI  VERÈ NÒ  

&ORD %SCAPE 8,3 ¹RG  EK  ÖKM
3J¹LFSK VERÈ NÒ 

67 0ASSAT #OMFORTLINE ¹RG  EK
 ¶KM 3J¹LFSK ¹HV  VERÈ NÒ


&IAT -ULTIPLA ¹RG  EK  ¶KM
 GÅRA  MANNA OFL VERÈ NÒ ÒTSALA
 

4OYOTA #OROLLA 7$ 7AGON ¹RG 
EK  ¶KM  GÅRA KRËKUR OFL VERÈ
NÒ  

-"ENZ % #$) !VANTGARDE ¹RG 
EK  ÖÒS KM SJ¹LFSK HLAÈIN AUKAHLUT
UM VERÈ  TIL ATVINNUBÅLSTJËRA

2ANGE 2OVER 3PORT (3% ¹RG  EK 
ÖÒS KM 5MBOÈSBÅLL ,ISTAVERÈ 
OKKAR VERÈ 

4OYOTA ,ANDCR 4$ 68 ¹RG  EK 
ÖÒS KM SJ¹LFSK  MANNA m OFL 6ERÈ
NÒ 
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(YUNDAI 'ETZ NÕSKR  CC 
DYRA FIMMGÅRA HVÅTUR EKINN  Ö
6ERÈ  TILBOÈ  

.ISSAN 0RIMERA NÕSKR  CC
 DYRA FIMMGÅRA GR¾NN EKINN 
Ö 6ERÈ  TILBOÈ  

2ENAULT ,AGUNA NÕSKR  CC
 DYRA SJ¹LFSKIPTUR GULUR EKINN 
Ö 6ERÈ  TILBOÈ  

2ENAULT ,AGUNA )) NÕSKR 
CC  DYRA SJ¹LFSKIPTUR DÎKKGR¾NN
EKINN  Ö 6ERÈ  TILBOÈ
 

2ENAULT -EGANE)) NÕSKR 
CC  DYRA FIMMGÅRA DÎKKGR¾NN
EKINN  Ö 6ERÈ  TILBOÈ
 

4OYOTA #OROLLA NÕSKR  CC
 DYRA H¹LF SJ¹LFSKIPTUR LJËSBRÒNN
EKINN  Ö 6ERÈ  TILBOÈ
 

&ORD &OCUS NÕSKR  CC 
DYRA SJ¹LFSKIPTUR GR¹R EKINN  Ö
6ERÈ 

(YUNDAI !CCENT NÕSKR  CC
 DYRA SJ¹LFSKIPTUR LJËSGR¹R EKINN
 Ö 6ERÈ 

(YUNDAI %LANTRA NÕSKR  CC
 DYRA SJ¹LFSKIPTUR SVARTUR EKINN
 Ö 6ERÈ 

(YUNDAI 'ETZ NÕSKR  CC 
DYRA FIMMGÅRA RAUÈUR EKINN  Ö
6ERÈ 

(YUNDAI -ATRIX NÕSKR  CC
 DYRA FIMMGÅRA LJËSGR¹R EKINN 
Ö 6ERÈ 

2ENAULT #LIO NÕSKR  CC 
DYRA FIMMGÅRA HVÅTUR EKINN  Ö
6ERÈ 

(YUNDAI 3ANTA &E NÕSKR 
CC  DYRA SJ¹LFSKIPTUR BL¹R  GR¹R
EKINN  Ö 6ERÈ 

2ENAULT ,AGUNA )) NÕSKR 
CC  DYRA FIMMGÅRA LJËSGR¹R EKINN
 Ö 6ERÈ 

2ENAULT ,AGUNA )) NÕSKR 
CC  DYRA SJ¹LFSKIPTUR RAUÈUR
%KINN  Ö 6ERÈ 

2ENAULT -EGANE )) NÕSKR 
CC  DYRA SJ¹LFSKIPTUR RAUÈUR
EKINN  Ö 6ERÈ 

4OYOTA !VENSIS NÕSKR  CC
 DYRA SJ¹LFSKIPTUR LJËSGR¾NN EKINN
 Ö 6ERÈ 

6OLVO 3 NÕSKR  CC 
DYRA SJ¹LFSKIPTUR SVARTUR EKINN 
Ö 6ERÈ 

#IRTOEN "ERLINGO NÕSK 
CC  DYRA FIMMGÅRA RAUÈUR EKINN
 Ö 6ERÈ 

/PEL #OMBO NÕSKR  CC
 DYRA FIMMGÅRA GR¹R EKINN  Ö
6ERÈ 

2ENAULT +ANGOO NÕSKR CC  DYRA
BEINSKIPTUR GULUR EKINN  Ö 6ERÈ


2ENAULT +ANGOO NÕSKR  CC
 DYRA FIMMGÅRA HVÅTUR EKINN  Ö
6ERÈ 

2ENAULT !T -ASTER NÕSKR 
CC  DYRA FIMMGÅRA BL¹R EKINN
 Ö 6ERÈ 

4OYOTA (IACE NÕSKR  CC 
DYRA FIMMGÅRA GR¾NN EKINN  Ö
6ERÈ 

Sögurnar... tölurnar... fólkið...
-IÈVIKUDAGUR  NËVEMBER  p  TÎLUBLAÈ p  ¹RGANGUR

6EFFANG VISIRIS p 3ÅMI  

Afþreyingarrisinn Disney

Baugur og breska konungsveldið

Methagnaður á
þriðja fjórðungi

House of Fraser bætist í hópinn

Bætir spágerð
Seðlabankans
10-11

6

Umtalsverð
veiking krónu
Krónan hefur veikst hátt á fjórða
prósent undanfarna tvo daga.
Hún veiktist um 1,9 prósent í
fyrradag vegna óróa í kjölfar
ítrekunar
matsfyrirtækisins
Fitch á að enn séu neikvæðar
horfur fyrir lánshæfismat ríkissjóðs, þótt lánshæfiseinkunnir ríkisins hafi verið staðfestar.
Veikingin gekk örlítið til baka í
gærmorgun en tók svo snarpa
dýfu aftur og hafði um þrjú leytið í gærdag veikst um rúm tvö
prósent.
Sögur voru á kreiki í gær um
stóran gjaldeyrissamning sem
hefði ýtt veikingu krónunnar af
stað. Birti fréttastofa Reuters
meðal annars fréttir þess efnis
og tengdi það stórum samningi
sem Fons eignarhaldsfélag var að
ganga frá. Samkvæmt heimildum
Markaðarins hefði sá samningur
þó ekki nægt til þess að veikja
gengið að svo miklu leyti sem
raun bar vitni, nema af því að
ekki var samsvarandi kaupáhugi
fyrir krónu.
- hhs

TM selur
nýtt hlutafé
Forgangsréttarútboði Tryggingamiðstöðvarinnar (TM) lauk á
mánudag en rúmlega 134,6 milljón hlutir seldust fyrir rúman 5,1
milljarð króna.
Samþykkt var að veita stjórn
TM undir lok september heimild
til að hækka hlutafé í félaginu
um rúma 186,5 milljón hluti til að
styrkja eiginfjárstöðu TM vegna
kaupa á hlutum í norska tryggingafélaginu NEMI.
Stjórn TM ákvað að hækka
hlutafé um tæp 16,9 prósent og
verða heildarhlutir eftir það tæplega 1,1 milljarður talsins. Hver
hlutur er ein króna að nafnverði.
Fyrirtækjaráðgjöf
Glitnis
banka hf. hefur umsjón með
útboðinu og hefur sölutryggt sölu
allra hluta.
Almennt hlutafjárútboð hófst í
gærmorgun og lýkur í dag en lágmarksáskrift er fimm milljónir
króna að markaðsvirði.
- jab

FRÉTTIR VIKUNNAR

Herða tökin

| Jónas Fr. Jónsson,
forstjóri Fjármálaeftirlitsins, gerði
það að umtalsefni á aðalfundi
stofnunarinnar að eignarhald á
íslensku viðskiptabönkunum og
Straumi-Burðarási hefur verið að
þrengjast á síðustu misserum.

Aukin samkeppni

| Breska
leiguflugfélagið Astraeus ætlar á
næstunni að sækja um leyfi til
íslenskra stjórnvalda fyrir flugi
frá Íslandi til Bandaríkjanna í samvinnu við lággjaldaflugfélagið
Iceland Express.

Dýrt spaug | Hagnaður Actavis á
þriðja ársfjórðungi nam ekki nema
715 milljónum króna vegna kostnaðar af misheppnaðri tilraun til
yfirtöku á króatíska lyfjafyrirtækinu Pliva. Undirliggjandi hagnaður
nam rúmum 2,5 milljörðum króna.
Lánshæfi

staðfest
|
Matsfyrirtækið Fitch Ratings
hefur staðfest lánshæfismat ríkissjóðs Íslands. Lánshæfiseinkunn
fyrir erlendar langtímaskuldbindingar er AA- og fyrir innlendar
skuldbindingar AAA.

Óbreytt verðbólga

| Vísitala
neysluverðs lækkaði um 0,04 prósent milli október og nóvember.
Verðbólgan er enn langt frá 2,5
prósenta
verðbólgumarkmiði
Seðlabanka Íslands og mælist 7,6
prósent á ársgrundvelli.

FL stærri | FL hefur aukið við hlut
sinn í Finnair Oyj um rúmt prósentustig á þriðja ársfjórðungi og
átti í lok september tólf prósent
hlutafjár. Hlutur Straums-Burðaráss á sama tíma nam 11,1 prósenti.

Hagnaður eykst | FL Group skilaði rétt tæpum 11 milljörðum
króna í hagnað á fyrstu níu mánuðum ársins samanborið við tæpa 6,6
milljarða króna í fyrra. Hagnaður
félagsins á þriðja ársfjórðungi nam
5,25 milljörðum króna.

Einfaldara þjóðhagslíkan

8

Ákvörðun sem brýtur í
bága við hluthafalýðræði
Framkvæmdastjórn Stork hafnar tilmælum hluthafafundar
um að skipta upp félaginu. Marel ásælist hluta félagsins.
9&)2-%.. 34/2+
.6 (ANS "OULAND

Óli Kristján Ármannsson
skrifar
Framkvæmdastjórn og ráðgjafarstjórn Stork fyrirtækjasamstæðunnar í Hollandi tilkynnti í gær um
þá niðurstöðu sína að ekki væri félaginu í hag að
skipta því upp líkt og samþykkt var á hluthafafundi
í byrjun október. Sá fundur var haldinn að beiðni
stærstu hluthafa félagsins, en það eru bandarísku
fjárfestingasjóðirnir Centaurus og Paulson.
„Við höfum íhugað tillöguna vandlega, en í henni
felst veruleg breyting frá farsælli stefnu félagsins
síðustu ár,“ segir Sjoerd Vollebregt, forstjóri Stork.
„Líkt og sjóðirnir teljum við að innan Stork séu
mikilir möguleikar til virðisaukningar, en höfum
eftir ítarlega greiningu komist að þeirri niðurstöðu
að henni verði ekki náð með tillögu þeirra um uppskiptingu.“
Niðurstaða framkvæmdastjórnar Stork er hins
vegar önnur en greiningardeilda í Hollandi, en
samhljómur er með þeim og stærstu hluthöfum
fyrirtækisins um að verðmæti þess aukist til muna
verði því skipt upp.
„Ef hluthafalýðræði væri virt að vettugi með
þessum hætti annars staðar þá myndi nú eitthvað
heyrast,” segir Árni Oddur Þórðarson, stjórnarformaður Marels, en fyrirtækið hefur um allangt
skeið átt í óformlegum viðræðum við Stork um
matvælavinnsluvélahluta samstæðunnar. Þær hafa
hins vegar ekki enn komist á formlegt stig.
„Niðurstaða framkvæmdastjórnar Stork gengur
á svig við hluthafalýðræði og nýlega samþykkt
tilmæli um góða stjórnarhætti (corperate governance) í Hollandi,“ segir Árni Oddur. Hann kveður

FRAMKV¾MDASTJËRI
VÁLAHLUTAFRAM
LEIÈSLU 3TORK 3JOERD
6OLLEBREGT FORSTJËRI
SAMST¾ÈUNNAR OG
-AARTEN 3CHONFELD
FJ¹RM¹LASTJËRI 3TORK
&2¡44!",!¨)¨!&0

Marel deila þeirri sýn með stjórnendum Stork að
töluverðir möguleikar séu á virðisaukningu þeirra
félaga sem saman mynda Stork. „Við teljum hins
vegar að einstök félög innan samstæðunnar hafi
litla eða jafnvel neikvæða samlegð og erum sammála stærstu hluthöfum um að mesta virðisaukningin sé með þeim hætti að hver leggur í starfsemi
Stork taki þátt í þeim samrunaferlum sem eiga sér
stað í hverjum geira fyrir sig. Stork hefur enda sagt
opinberlega að þeir hefðu áhuga á að kaupa félag
á borð við Marel og við höfum lýst áhuga á Stork
Food Systems,“ segir hann og kveður eðlilegast að
hluthafar hvors félags fyrir sig ráði för.
Nokkur óvissa ríkir því um framhald málsins
þar sem stærstu hluthafar og stjórn Stork eru ekki
á einu máli um hvaða stefnu skuli taka í rekstrinum. Líklegast er talið að Centaurus og Paulson
fari fram á nýjan hluthafafund þar sem kosin verði
ný ráðgefandi stjórn, en hún myndi svo ráða nýja
framkvæmdastjórn. Ekki er þó útséð um að þessi
leið sé stærstu hluthöfum fær, því til að kjósa nýja
stjórn þarf 51 prósent virkra hlutabréfa. Saman
fara sjóðirnir og Marel með 40 prósent í Stork. Fari
málið þá leið að skipt verði um stjórn Stork telja
sérfróðir að það myndi tefja uppskiptingu samstæðunnar um hálft ár eða svo.

Yfir 6,3 milljarða hagnaður
sparisjóða á fyrri hluta árs
Heildarhagnaður 23 sparisjóða
var rúmir 6,3 milljarðar króna
eftir skatta á fyrri helmingi
ársins samkvæmt tölum frá
Sambandi íslenskra sparisjóða.
Til samanburðar nam hagnaður þessara sömu sparisjóða 9,5
milljörðum króna allt árið 2005.
SPRON skilaði 2,6 milljarða

hagnaði á fyrri hluta ársins,
SpKef hagnaðist um einn milljarð og SPM og SPV skiluðu um
600 milljóna króna hagnaði.
Veruleg aukning hagnaðar varð á þriðja ársfjórðungi
2006 hjá þeim sparisjóðum sem
gert hafa upp. Þannig hagnaðist
SPRON um tæpan 7,1 milljarð

króna á ársfjórðungnum einum
sem er meiri hagnaður en sparisjóðirnir 23 sýndu á fyrri hluta
ársins.
Er því samanlagður hagnaður sparisjóðanna orðinn 13,4
milljarðar á þessu ári; fjörutíu
prósentum meiri en allt árið í
fyrra.
- eþa
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GENGISÞRÓUN

Actavis
Alfesca
Atlantic Petroleum
Atorka Group
Avion Group
Bakkavör
Dagsbrún
FL Group
Glitnir
KB banki
Landsbankinn
Marel
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Miðað við gengi í Kauphöll á mánudaginn

Sala á ostum og smjöri eykst FL Group stærri í Finnair

Landsmenn tóku vel við sér í
neyslu á mjólkurafurðum í október. Milli september og október
jókst sala mjólkurafurða um 9,8
prósent á prótíngrunni miðað
við sama tímabil í fyrra,
en 13,9 prósent á fitugrunni. Þetta kemur
fram á heimasíðu
Landssambands
kúabænda. Þar er
þó tekið fram að í
október í ár voru söludagar einum fleiri en í
fyrra.
Mest varð aukningin
í neyslu á viðbiti og ostum.
Jókst ostasala um 18 prósent

Merrill Lynch gerir
upp á milli bankanna
Merrill Lynch segir Landsbankann
núna eftirlætisbanka sinn á
Íslandi í nýrri greiningu á
íslenska bankakerfinu.
Ástæða þess er að Merrill
Lynch telur Landsbankann síst
áhættusækinn í rekstri sínum og
gerir athugasemdir við aðkomu
Glitnis að kaupum
Baugs Group á House
of Fraser og sölutryggingunni á hlutabréfum Icelandair.
Þá er hnýtt í kaup
Kaupþings banka á
7,8 prósenta hlut í norska tryggingafélaginu Storebrand og
aðkomu bankans að kaupum John
Hargreaves á Matalan.
„Færslur sem þessar teljum
við nýbreytni hjá Glitni,“ segir í

greiningu Merrill Lynch og rekur
aukna áhættusækni bankanna til
árangurs þeirra við að sækja sér
fé með skuldabréfaútgáfu utan
Evrópu.
Þó kveður við nokkuð jákvæðari tón í umfjölluninni um
íslensku bankana en áður. Þannig
segir Merrill Lynch að
fleiri ákjósanlegir fjárfestingarkostir séu til
við hlið íslensku bankanna, en kveðst ekki
afhuga fjárfestingum í
þeim til lengri tíma.
Merrill Lynch dregur þá
ályktun af hlutafjáraukningu
Kaupþings að til standi kaup á
erlendum banka. Eins er talið
líklegt að Glitnir færi frekar út
kvíarnar.
- óká

Óvíst með afslátt af Sterling
Þrátt fyrir að mikill bati hafi
orðið á rekstri Sterlings, norræna lággjaldaflugfélagsins,
frá árinu 2005 gæti FL Group
fengið afslátt af Sterling þar
sem kaupverðið, 1,5 milljarðar
danskra króna, er háð afkomu
ársins 2006. „Þetta skýrist um
leið og niðurstaða ársins liggur
fyrir. Því kemur ekkert í ljós
fyrr en í mars árið 2007, hvernig það mál endar,“ segir Hannes
Smárason, forstjóri FL.
Í kaupsamningi FL Group
við fyrrum eigendur Sterlings
miðaðist kaupverðið á Sterling
við að félagið myndi skila
rekstrarhagnaði fyrir afskriftir (EBITDA) að upphæð 345
milljónir danskra króna, eða
fjórir milljarðar króna, árið
2006. Sterling skilaði neikvæðum rekstrarhagnaði upp á 75
milljónir danskra króna, eða
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877 milljónir króna, á fyrstu níu
mánuðum ársins að viðbættum
einskiptiskostnaði vegna samruna Sterling og Maersk.
Getur kaupverðið því hækkað eða lækkað um 500 milljónir
danskra króna (5,8 milljarða)
verði frávik frá forsendum.
„Okkar áætlanir gera ráð
fyrir að við náum að skila félaginu [Sterling] réttu megin við
núllið með tilliti til einskiptiskostnaðar sem tengist samrunanum,“ segir Hannes.
- eþa

Fáðu 80%
af öllum
reikningum
greidd strax

og viðbitssala um 28,9 prósent
á tímabilinu. Hins vegar varð
samdráttur á sölu skyrs
um tólf prósent og
á jógúrti um sjö
prósent. Síðustu
tólf
mánuði
hefur prótínsala
numið 113,4
milljónum
lítra, sem er
aukning um
eitt prósent.
Fitusala á sama
tímabili hefur aukist
um 3,1 prósent og nam
hún 103,3 milljónum lítra.
- hhs

Áfram heldur hlutur Íslendinga
í Finnair Oy að aukast en FL
Group jók hlut sinn um rúmt
prósentustig á þriðja ársfjórðungi og átti í lok september tólf
prósent hlutafjár.
Straumur-Burðarás átti á sama
tíma 11,1 prósents hlut í Finnair.
Samanlagt verðmæti Finnairbréfa í eigu FL og Straums nam
ríflega 26 milljörðum króna.
Þar með er eignarhlutur
þriggja stærstu eigendanna í
Finnair tæp áttatíu prósent en
finnska ríkið er stærsti hluthafinn með yfir 55 prósent hlutafjár.
- eþa
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Bretar spara í LÍ
Sparnaðarreikningur LÍ í Bretlandi hefur fengið mikla
umfjöllun þar í landi og viðskiptavinum hefur fjölgað ört.
Jón Aðalsteinn Bergsveinsson
skrifar
Breskir fjölmiðlar hafa síðastliðinn mánuðinn fjallað mikið um sparnaðarreikning Landsbankans í
Bretlandi. Reikningnum, sem heitir Icesave og
er einungis á netinu, var hleypt af stokkunum í
Bretlandi fyrir rétt rúmum mánuði. Oftar en ekki
er mælt sérstaklega með honum í sérstökum neytendadálkum í bresku pressunni. Reikningseigendur
eru rúmlega 8.000 og fjölgar þeim dag frá degi.
Sigurjón Árnason, bankastjóri Landsbankans,
segir erfitt að henda reiður á hversu margir reikningseigendur eru nákvæmlega því þeim fjölgar
hratt. Hann er hæstánægður með árangurinn, ekki
síst vegna þess að þessi þjónusta Landsbankans var
stofnuð frá grunni í Bretlandi en var ekki keypt
í fullum rekstri. „Mér finnst langmerkilegast að
þetta er í fyrsta skipti sem íslenskt fyrirtæki, í einhverjum skilningi, fer að veita þjónustu til almennings frá grunni,“ segir hann og bætir við að sér
finnist viðbrögðin ótrúlega jákvæð en einungis þeir
sem eru með bankareikning í Bretlandi geta byrjað
að spara í netbanka Landsbankans þar í landi.
Sigurjón bendir enn fremur á að nokkur atriði
geri sparnaðarreikninginn aðlaðandi í augum
þeirra sem vilji spara. Í fyrsta lagi sé hann ein-
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faldur í notkun. Í öðru lagi vísar hann til Íslands.
Á forsíðu vefjarins er mynd af íslenskri náttúru,
mosa í svörtum sandi, en auk þess vísi litir í nafni
reikningsins til íslenskrar náttúru. Litirnir eru allt
frá ljósbláum út í grænan og fjólubláan.
Tenging nafns netbankans við Ísland byggist á
því góða orðspori sem Ísland nýtur á alþjóðavettvangi, að sögn Sigurjóns. „Við reyndum að ná fram
öllu því jákvæða sem felst í Íslandi. Það er ákveðin
ímynd af Íslandi í hugum Breta, að landið sé ferskt,
kalt, svalt og með ákveðna náttúruímynd,“ segir
Sigurjón og bætir við að bankinn hafi ákveðið að
nýta sér það. Þá eru nokkuð góðir innlánsvextir á
reikningnum í samanburði við aðra banka, að sögn
Sigurjóns.

Mistök upp á 214 milljónir króna
„Samtals virðist sem útgerðin
hafi hagnast um 214 milljónir
króna á þremur árum vegna
sakleysislegra mistaka starfsmanna sjávarútvegsráðuneytisins,“ segir Þórólfur Matthíasson,
prófessor í hagfræði við Háskóla
Íslands, í nýrri grein í tímaritinu
Vísbendingu.
Þórólfur rekur hvernig ekki
hafi verið tekið tillit til breytingar á gengi krónu gagnvart
bandaríkjadal á tímabilinu sem

um ræðir. Að teknu tilliti til
þeirra breytinga hefðu greiðslur
útgerðarmanna verið 78 milljónum króna lægri fiskveiðiárið 2004 til 2005, 113 milljónum
króna hærri á 2005 til 2006 og 179
milljónum króna hærri á yfirstandandi fiskveiðiári en sjávarútvegsráðuneytið hefur ákveðið.
Fiskveiðigjaldið var sett á í
stað ýmissa opinberra gjalda sem
lögð höfðu verið á útgerðarfyrirtæki með lagasetningu árið 2002.

Viðskiptavinir SPRON Factoring hf.
fela okkur umsjón og eftirlit með
lánsviðskiptum til þess að geta veitt
viðskiptavinum sínum betri þjónustu,
aukið söluna og losnað við áhyggjur.
Við hjálpum þeim að ﬁnna trausta
viðskiptavini, fjármögnum vöxtinn,
bókum viðskiptamannabókhaldið
og þjónustum skuldunauta þeirra.

Veltir það upp þeirri spurningu
hvort rétt sé að leggja í hendur
fag-ráðuneytis að ákvarða opinberar álögur þegar löggjafinn
hafi falið það verkefni sérstöku
ráðuneyti og stofnunum. „Ætla
verður að verkferli í fjármálaráðuneytinu og hjá ríkisskattstjóra séu betur til þess fallin
en í sjávarútvegsráðuneytinu að
koma í veg fyrir mistök af því
tagi sem hér hafa orðið,“ segir
hann.
- óká

Leggðu góðu málefni lið
Landsbankinn er samfélagslega ábyrgt fyrirtæki og hefur mótað þá stefnu
að íslenskt samfélag eigi að njóta góðs af verðmætasköpun fyrirtækisins.
Samfélagslegt hlutverk sitt rækir bankinn fyrst og fremst með því að ná
góðum árangri í rekstri.
Landsbankinn hugar að samfélagslegri ábyrgð í allri sinni starfsemi. Bankinn
fylgir bestu viðmiðum varðandi ábyrga fjármálaþjónustu, góða stjórnarhætti, öfluga regluvörslu og umhverfismál. Við þetta bætist beinn fjárhagslegur stuðningur við íslenskt samfélag — á sviði mannúðar, menningar og
lista, menntunar og íþrótta- og æskulýðsmála. Landsbankinn vill skipta máli
í íslensku samfélagi.
Landsbankinn hefur nú skapað viðskiptavinum sínum tækifæri til að leggja
góðu málefni lið með einföldum hætti. Leggðu góðu málefni lið er ný
þjónusta í Einkabankanum en þar er hægt að gerast áskrifandi að mánaðarlegum stuðningi eða framkvæma staka greiðslu. Hægt er að velja milli um
70 góðgerðarfélaga á Íslandi. Sambærileg þjónusta verður tekin í notkun í
Fyrirtækjabankanum í desember.
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Tanganyika
tapar
Olíu- og gasleitarfyrirtækið
Tanganyika tapaði rúmum fjórum milljónum Bandaríkjadala,
eða 290 milljónum króna, á
þriðja ársfjórðungi. Tap félagsins nam um 540 milljónum króna
fyrir fyrstu níu mánuði ársins.
Tekjur félagsins voru um
7,4 milljónir króna á þriðja ársfjórðungi og hækkuðu um tæp
fjörutíu prósent á milli ára.
Straumur-Burðarás heldur
utan um tæplega þrettán prósenta hlut í Tanganyika sem
metinn var á 5,3 milljarða króna
við lok þriðja ársfjórðungs. - eþa

Mikil uppbygging verslunarhúsnæðis á sér stað í Kauptúninu í
Garðabæ þar sem IKEA opnaði
tuttugu þúsund fermetra verslun
í október.
Hagar hafa skrifað undir
samning um opnun 1.200 fermetra Bónusverslunar á næsta
ári sem verður í sama húsnæði
og Max, stærsta raftækjaverslun
landsins, sem opnar í lok vikunnar. Hagar reka þá verslun í
félagi við Sjónvarpsmiðstöðina
og nemur stærð hennar 3.500
fermetrum.
Þá hefur BYKO boðað opnun
tólf þúsund fermetra stórverslunar á næsta ári og eins stefnir

Vatnsvirkinn kaupir
Vatn og hita
Reksturinn verður sameinaður undir heiti
Vatnsvirkjans. Kaupverð er trúnaðarmál.
Vatnsvirkinn hf. hefur keypt allt
hlutafé í fyrirtækinu Vatni og
hita ehf. af Sævari Stefánssyni
og Valtý Sævarssyni. Fyrirtækið
hefur selt lagnaefni til pípulagningamanna frá árinu 1998.
Nýir eigendur hafa þegar tekið
við rekstri Vatns og hita, en stefnt
er að sameiningu fyrirtækjanna undir nafni Vatnsvirkjans.
Kaupverðið fæst ekki gefið upp,
en áætluð samanlögð velta fyrirtækjanna í ár er sögð vera nærri
einn milljarður króna.
„Með
kaupunum
er
Vatnsvirkinn að renna frekari
stoðum undir meginstarfsemi
sína, sem er sala á lagnaefni
fyrir pípulagningamenn. Vatn og
hiti er þekkt nafn á markaðnum
og markmiðið er að reka fyrirtækið með sama fyrirkomulagi
og hefur verið gert með góðum
árangri undanfarin ár,“ segir

Himinn og haf – SÍA
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Leikbær að því að hefja rekstur
stórverslunar með leikföng. - eþa

röngum lagaforsendFjármálaeftirlitið
um og var málinu því
hefur gert dómssátt í
lokið með dómssátt
máli sem það höfðaði
þar sem fallist var á
til ógildingar á úrskurði
dómskröfu FME um
Kærunefndar. Varðaði
ógildingu úrskurðar
það mál niðurstöðu
Kærunefndar.
Kærunefndar um að
„Þessi niðurstaða er
útgefanda bæri ekki að
afar mikilvæg fyrir
tilkynna viðskipti með
eigin bréf til birtingar í *«.!3 &2 *«.33/. gegnsæi og heilbrigði markaðarins
Kauphöll eins og kveður &/234*«2) &-%
og þess vegna ber að
á um í lögum um verðbréfaviðskipti. Fjármálaeftirlitið fagna því að þessum undarlega
taldi niðurstöðu Kærunefndar úrskurði Kærunefndar hafi verið
ekki standast lög og leitaði því hnekkt og hann standi ekki sem
til dómstóla. Þar varð það sam- fordæmi,“ er haft eftir Jónasi
eiginlegur skilningur málsaðila Fr. Jónssyni, forstjóra FME, í
að úrskurðurinn væri byggður á fréttatilkynningu.
- hhs

Árvakur tapaði í þriðja
skipti á fimm árum
Hálfs milljarðs breyting til hins verra á rekstri útgáfufélags
Morgunblaðsins frá 2004 til 2005. Rekstrartap fyrir afskriftir
(EBITDA) nam 66 milljónum króna.
Eggert Þór Aðalsteinsson
skrifar
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Hjalti Ólafsson, framkvæmdastjóri Vatnsvirkjans.
Vatnsvirkinn rekur þrjá verslanir, á Smiðjuvegi í Kópavogi,
í Dalshrauni í Hafnarfirði og
í Ármúla í Reykjavík þar sem
einnig er starfrækt hreinlætistækjaverslun. Hjá fyrirtækinu
starfa 25 manns.
- óká

Stærsta raftækjaverslunin opnar um helgina
Stærsta raftækjaverslun landsins
opnar í nýju verslunarhúsnæði
við Kauptún 1 í Garðabæ klukkan
ellefu árdegis núna á laugardaginn. Verslunin ber heitið MAX og
lofa forsvarsmenn hennar miklu
vöruúrvali og lágmarksverði
sem ýta muni undir samkeppni
á markaðnum. Á sama stað er ný
verslun IKEA.
Við hönnun verslunarinnar
voru meðal annars fengnir ítalskir hönnuðir til að skapa henni
„áhugaverða umgjörð eftir nýjustu straumum“, líkt og segir
í tilkynningu, þar sem einnig

Gera dómssátt

Stórverslanir opna í Kauptúni

Árvakur, útgáfufélag Morgunblaðsins, tapaði 187
milljónum króna í fyrra samanborið við 358 milljóna króna hagnað árið áður. Þetta er í þriðja
skipti á síðustu fimm rekstrarárum sem tap verður á rekstri
fyrirtækisins.
Rekstrartekjur félagsins námu
3.262 milljónum króna og drógust
saman um 7,5 prósent á milli ára.
Mestu munar um að árið 2004
féll til söluhagnaður af fasteign
við Kringlu. Að öðru leyti jukust
tekjur Árvakurs af hefðbundinni
starfsemi, svo sem áskriftar- og
auglýsingasölu, prentun og dreif-

REKSTRARAFKOMA ÁRVAKURS 2001-2005
Afkoma í
milljónum króna
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kemur fram að í versluninni
verði sértilboð á vörum í tilefni
af opnuninni.
- óká
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ingu. Lausasala blaðsins dróst hins vegar saman
um átta prósent.
Rekstargjöld námu 3.329 milljónum króna
og hækkuðu um 8,6 prósent frá fyrra ári.
Launakostnaður, sem er vel rúmur helmingur af
útgjöldum, hækkaði um
fimm prósent.
Rekstrartap fyrir afskriftir (EBITDA) nam 66 milljónum króna samanborið við
tæplega 462 milljóna króna
rekstarhagnað árið 2004.
Eignir Árvakurs stóðu
í rúmum 3,7 milljörðum
króna í árslok og hækkuðu
um tæpt prósent.
Meðal eigna er helmingshlutur í Ár og degi,
útgáfufélagi
Blaðsins,
sem var bókfærður á 115
milljónir króna. Hluturinn
var keyptur í árslok 2005
en samkvæmt skilmálum
í kaupsamningi getur
kaupverðið orðið allt að
250 milljónir króna til
ársins 2008.
Eigið fé félagsins var
1.232 milljónir króna í
lok árs 2005 og dróst
saman um 9,5 prósent.
Eiginfjárhlutfall var því yfir 33 prósent.
Í lok árs var Útgáfufélagið Valtýr stærsti hluthafinn með 21 prósents hlut en nokkrar breytingar hafa orðið á eigendahópi Árvakurs í ár.
Meðal annars hafa stærstu hluthafarnir, Valtýr og
félög í eigu Ólafs Jóhanns Ólafssonar og StraumsBurðaráss, styrkt stöðu sína. Þá keypti Ólafsfell,
félag Björgólfs Guðmundssonar, átta prósenta hlut
í Árvakri á dögunum.

Sparnaður eftir
þínum nótum
Ávöxtunarsafnið –21,70% ávöxtun

Nafnávöxtun á ársgrundvelli frá 01.01. 2006 til 01.11. 2006.

Skuldabréfasjóðir
25%
Hlutabréfasjóðir
75%

Gutenberg
gott betur

Gutenberg er þjónustufyrirtæki í prentiðnaði. Við byggjum á
traustum grunni sem hefur þróast á undanförnum 100 árum.
Við erum sérfræðingar í stórum og smáum prentlausnum fyrir
fyrirtæki og einstaklinga.

Gutenberg leggur áherslu á persónulega þjónustu og að leita
hagkvæmustu leiða í hverju tilfelli fyrir sig. Við höfum skilning
á þörfum viðskiptavinarins og uppfyllum kröfur hans.

Gutenberg • Suðurlandsbraut 24 • 108 Reykjavík • Sími 545 4400 • Fax 545 4401 • www.gutenberg.is

6

15. NÓVEMBER 2006 MIÐVIKUDAGUR MARKAÐURINN

ÚTLÖND

PS3 næstum uppseld í Japan
hins vegar ekki
Sala á leikjatölvunni
í hendur fyrr en í
PlayStation 3 frá Sony
mars á næsta ári.
hófst í Japan á laugarBreska dagblaðdag. Tölvurnar dvöldu
ið The Guardian
ekki lengi í hillum verslsegir breska forana því óþreyjufullir
²2 6%23,5. ¥ 4«+µ«
leikjatölvuunnendur (AMAGANGUR VAR Å VERSLUNUM eldra óánægða yfir
rifu þær jafnóðum út. Å *APAN ÖEGAR SALA HËFST ¹ því að fá leikjatölvStrax á mánudag voru 0LAY3TATION  LEIKJATÎLVUNNI ¹ una í mars enda
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hafi margir ætlað
þær við það að seljast LAUGARDAG
upp enda fóru einungis hundrað að gleðja börn sín með hörðum
pökkum um jólin. Nokkrir ætla að
þúsund stykki í sölu.
Ástæðan fyrir því að svo tak- ganga svo langt að kaupa tölvuna
markað magn fór í sölu var galli í í Bandaríkjunum og Japan. Það
Blu-ray drifi leikjatölvunnar, sem er hins vegar erfiðleikum bundið
hamlaði frekari framleiðslu. Sala því Sony hefur lagt blátt bann við
á tölvunni hefst í Bandaríkjunum innflutningi á henni á milli heimsí næstu viku. Evrópubúar fá hana álfa.
- jab

Disney með methagnað
Bandaríski afþreyingarrisinn
Disney skilaði tvöfalt meiri hagnaði á þriðja fjórðungi ársins en á
sama tíma í fyrra. Hagnaðurinn
nam 782 milljónum bandaríkjadala, jafnvirði rúmlega 53
milljarða íslenskra króna, samanborið við 379 milljónir dala,
eða 25,8 milljarða króna, í fyrra.
Hagnaðurinn, sem hefur aldrei
verið meiri, er að mestu tilkominn
vegna góðrar aðsóknar
að kvikmyndum undir
merkjum Disney og í
Disney-garðana.
Þá skilaði annað efni
Disney-risans sömuleiðis hagnaði.
Tekjur fyrirtækisins námu 8,8 milljörðum dala eða 600,5
milljörðum króna
sem er fjórtán
prósentum betri
afkoma en á sama
tíma í fyrra.
Bob
Iger,

forstjóri Disney, segir árið hafa
verið sérstaklega gott enda hafi
afkomumet verið slegið á öllum
sviðum. „Þetta er niðurstaða
ótrúlegrar sköpunargleði hjá fyrirtækinu,“ sagði hann.
Þessi fína afkoma hafði hins
vegar slæmar afleiðingar fyrir
gengi hlutabréfa í Disney. Gengið
hefur hækkað um fjörutíu prósent það sem af er
ári og telja fjárfestar ekki innistæðu
fyrir meiri hækkunum. Seldu margir
þeirra því bréf sín
og tóku inn hagnað.
Afleiðingarnar urðu
þær að gengi bréfa
í Disney lækkaði um
þrjú prósent daginn
eftir að uppgjörið
birtist í síðustu viku.
- jab
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Aeroflot kaupir
ekki Boeing-vélar
Rússneska flugfélagið Aeroflot,
sem er að stærstum hluta í eigu
ríkisins, hefur frestað kaupum
á 22 Dreamliner-farþegaþotum
frá flugvélasmiðjum Boeing.
Fyrirhugað var að kaupa vélarnar á næstu sex árum. Nú stefnir
í að af kaupum verði ekki fyrr en
eftir að minnsta kosti átta ár.
Að sögn Valery Okulov, forstjóra Aeroflot, fékkst ekki fjárveiting frá stjórnvöldum vegna
kaupanna og rann samningurinn
því út í sandinn.
Stjórnmálaskýrendur geta
sér þess til að viðræður á milli
Aeroflot og Boeing hafi siglt í
strand eftir að Bandaríkjamenn
ákváðu að setja viðskiptabann
á rússneska hergagnaútflytjandann Rosoboronexport og herþotuframleiðandann Sukhol, sem eiga
í viðskiptasamböndum við Írana.
Flugfélagið íhugaði að endurnýja flugflota sinn sem samanstendur að mestu af Ilyushinvélum. Vélarnar eru komnar til
ára sinna og hafa þær bilað alloft.
Aeroflot hefur sömuleiðis
stefnt að því að kaupa 22 Airbus
350 XWB farþegaþotur á árun-

Forstjóri ársins vinnur hjá Lego
Samtök stjórnenda í Danmörku
völdu í síðustu viku Jørgen Vig
Knudstorp, forstjóra danska leikfangaframleiðandans Lego, sem
forstjóra ársins.
Danska dagblaðið Börsen segir
rökstuðning samtakanna fyrir valinu vera þá að Knudstorp hafi
tekið sér fyrir hendur það ábyrgðarfulla starf að standa vörð um
þá þjóðargersemi sem Lego sé.
Þá vinni hann sömuleiðis að einni
erfiðustu hagræðingu í fyrirtækjasögu landsins, sem meðal
annars felur í sér að níu hundruð
manns verður sagt upp í Billund í
Danmörku á næstu þremur árum.

Þá segir ennfremur að
Knudstorp, sem er 37 ára og yngsti
forstjórinn til að hljóta titilinn forstjóri ársins, hafi unnið gott starf
við endurskipulagningu í rekstri
Lego ásamt ungum stjórnendum
fyrirtækisins, og „siglt fleyinu
yfir á lygnan sjó,“ líkt og segir í
Börsen.
&/234*«2)
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Rekstur Lego hafði verið í járnum í nokkur ár þegar Knudstorp
tók við forstjórastarfinu fyrir rétt
rúmum tveimur árum. Lego var
rekið með talsverðu tapi fyrir ári
en Knudstorp tókst með aðhaldsaðgerðum að snúa tapinu í 2,8
milljarða króna hagnað á fyrsta
fjórðungi ársins.
Fjölmiðlar hafa reyndar gert
sér mat úr endurskipulagningu
Knudstorps, sem fækkað hefur
starfsfólki til að gera fyrirtækið
samkeppnishæfara. Hægt hefur á
framleiðslu á flestum vörum og
eru líkur á að það nái ekki að anna
eftirspurn fyrir jólaverslunina.- jab

Keníastjórn sökuð
um að styðja svik
Stjórnvöld í Kenía eru sögð styðja svikabanka enda renna
tekjur hans beint í ríkiskassann.
Jón Aðalsteinn Bergsveinsson
skrifar
Stjórnvöld í Austur-Afríkuríkinu Kenía eru sökuð
um að gera ekkert til að stöðva fjársvik, skattsvik
og peningaþvættisstarfsemi Charterhous-bankans
í landinu. Umfangið er geysimikið en stór hluti af
svikamyllunni er sagður renna beint í ríkiskassann.
Að sögn breska ríkisútvarpsins eru svikin talin
nema allt að 1,5 milljörðum bandaríkjadala eða
tæplega 102 milljörðum íslenskra króna.
Ríkisútvarpið segir ennfremur að stór hluti af
þessari vafasömu starfsemi bankans renni beint
í ríkiskassann og nemi jafnvel um tíu prósentum
af heildartekjum Afríkuríkisins. Skrúfi stjórnvöld
fyrir svikamylluna getur farið svo að hrikti í stoðum efnahags landsins, að sögn BBC.
Útvarpið hefur ennfremur eftir Titus Mwirigi,
fyrrverandi ráðgjafa við bankann, að ekkert sé gert
til að setja svikurunum stólinn fyrir dyrnar. Hann
greindi heimspressunni frá fjárplógsstarfseminni
fyrir tveimur árum og sagði hana gerða með fullri
vitund stjórnvalda. Mwirigi flúði land í kjölfarið og
er nú í felum í Bandaríkjunum.
Amos Kimunya, fjármálaráðherra Kenía, vísar
því hins vegar á bug að stjórnvöld dragi lappirnar
í málinu. Sannleikurinn sé að málinu ljúki senn og
verði hinir grunuðu færðir í hendur réttvísinnar
innan skamms.
Mwirigi sagði hins vegar í samtali við útvarpið
að allir þeir sem hafi rannsakað fjársvikamálið á
vegum bankans hafi ýmist verið fluttir til í starfi
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eða flúið land og virðist sem allt sé gert til að
tryggja framgang svikahrappa í Kenía.

Toyota stefnir á stærri hlutdeild
¥ 6¡, &2 !)2"53 'USTAV (UMBERT FYRR
UM AÈSTOÈARFORSTJËRI !IRBUS ¹SAMT 6ALERY
/KULOV FORSTJËRA !EROFLOT UM BORÈ Å EINNI
AF VÁLUM !IRBUS
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um 2012 til 2013. Okulov benti
hins vegar á að það væri óvíst
hvort af kaupunum yrði þar sem
Airbus ætti við framleiðsluvanda
að stríða og hafi Aeroflot ekkert
heyrt frá fyrirtækinu.
- jab

Japanski
bílaframleiðandinn
Toyota, sem er næststærsti bílaframleiðandi í heimi, ætlar að
spýta í lófana á næstu árum.
Markmiðið er að reisa meðal annars verksmiðjur í Bandaríkjunum,
á Indlandi og í Kína og ná fimmtán
prósenta markaðshlutdeild á
heimsvísu á næstu fjórum árum.
Toyota seldi 65 milljónir
nýrra bíla á síðasta ári, undir
eigin merkjum, Daihatsu og Hino
Motors, sem tilheyra dótturfélögum. Stefnt er að því að auka
söluna um tólf prósent á næstu
fjórum árum og selja allt að 73
milljónir bíla. Þá er sömuleiðis

horft til þess að sala á bílum
undir merkjum Toyota aukist um
fjórtán prósent á sama tíma en
fyrirtækið seldi rúmar 7,2 milljónir bíla á síðasta ári, sem jafngildir ellefu prósenta markaðshlutdeild á heimsvísu.
Toyota horfir til þess að
auka sölu á nýjum bílum,
mest í Brasilíu,
Rússlandi,
Indlandi
og
í
Kína,
sam-

kvæmt upplýsingum frá stjórn
japanska bílaframleiðandans.
Fyrirtækið hefur verið á góðu
skriði síðastliðin ár en búist er
við að Toyota fari fram úr bandarísku bílasmiðunum hjá General
Motors við árslok. Gangi það eftir
verður Toyota stærsti bílaframleiðandi í heimi.
- jab
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Alicante

Þarftu að gera yfirtökutilboð í alþjóðlegan
banka? Ertu að hugsa um að kaupa þér
matvörukeðju, fyrirtækjasamstæðu eða bara
að fara með starfsfólkið út að borða? Hver sem
tilgangur ferðarinnar er, býður Iceland Express
alltaf ódýrar og þægilegar lausnir á viðskiptaferðum. Gerðu fjármálastjórann glaðan og
fljúgðu með Iceland Express.

www.icelandexpress.is
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Nýtt og betra þjóðhagslíkan bætir spár Seðlabankans
QMM kallast þjóðhagslíkan sem rannsóknar- og spádeild hagfræðisviðs Seðlabankans hefur verið
með í þróun síðustu ár. Líkanið leysir af hólmi gamalt og þunglamalegt líkan sem búið var til fyrir
margt löngu hjá Þjóðhagsstofnun. Óli Kristján Ármannsson hitti að máli Þórarin G. Pétursson sem
leitt hefur vinnuna við þróun nýja líkansins.
„Nýja þjóðhagslíkanið hjálpar okkur að
vinna okkar vinnu betur, en hún snýst um
að ráðleggja stjórn bankans um ákvarðanir í stjórn peningamála,“ segir Þórarinn G.
Pétursson, staðgengill aðalhagfræðings í
Seðlabanka Íslands, en hann hefur leitt
vinnuna við þróun nýs þjóðhagslíkans sem
bankinn hefur tekið í notkun og gagnagrunns sem því fylgir. Líkanið er notað
við spágerð og greiningu á áhrifum og
miðlun peningastefnu Seðlabanka Íslands
og gegnir því mikilvægu hlutverki við
mótun peningastefnunnar. Líkanið á hins
vegar einnig að gagnast mun fleirum því
innan tíðar ætlar Seðlabankinn að gera
það aðgengilegt á vefnum ásamt gögnunum sem það byggir á. Þannig gæti það
nýst ráðuneytum, stofnunum og fyrirtækjum sem einnig gætu þá lagað spálíkanið frekar að sínum þörfum.

áhrif á þá ákvörðun að skipta um kerfi,
því búið hafi verið að ákveða það áður. „En
það náttúrlega knúði enn frekar á nauðsyn
þess að gera þetta.“
Nýja líkanið er mun einfaldara en það
gamla að því leyti að það byggir á mun
færri breytum. Í því eru 147 hagstærðir,
í stað þúsund í því gamla. Stór munur
á nýja og gamla líkaninu er svo líka að
það nýja er ársfjórðungslíkan, meðan það
gamla byggði á tölum heils árs. Þetta tafði
einnig nokkuð að hægt væri að taka kerfið
í notkun því endurvinna þurfti í það gögn
og skipta í ársfjórðunga en mikið af eldri
gögnum voru bara til á ársgrundvelli.
Ársfjórðungsskiptingin er hins vegar lykilatriði því hún gerir kleift að sjá fyrir
þróun hagstærða yfir skemmri tíma. „Svo
sem hvað gerist næstu sex mánuðina.“
FYLGIR EFTIR GÁRUM Á HAGTJÖRNINNI

GAMLA LÍKANIÐ VAR ÚRELT

Þróun nýja líkansins, sem ber heitið
Quarterly Macroeconomic Model of the
Icelandic Economy og er skammstafað
QMM, hefur staðið allt frá árinu 2001.
„Og þetta er verkefni sem aldrei lýkur,“
áréttar líka Þórarinn og bætir við að
kerfi sem þetta sé lifandi tæki sem taki
breytingum í takt við umhverfi sitt og sé
í stöðugri endurskoðun. Heitið á kerfinu
segir hann svo hefðbundið. Þannig hafi
norski seðlabankinn spálíkanið NEMO,
Norwegian Economic Model. „Svo eru
Englendingarnir líka flottir því kerfið
þeirra heitir BEQM, Bank of England
Quarterly Model, en þeir bera það hins
vegar fram sem Beckham,“ bætir hann
við.
Hann segir framfaraskrefið því ótvírætt enda sé bankinn þarna kominn með í
hendurnar miklu betra tæki að vinna með
en það sem hann hafði fyrir. Hann segir að
nýja líkanið verði endurskoðað einu sinni
á ári og jöfnur endurmetnar, auk þess
sem stöðugt verði hugað að endurbótum.
Áhersla er hins vegar lögð á að flækja
líkanið ekki meira en orðið er.
Sjö höfundar eru að nýja spálíkaninu,
tveir fyrrverandi starfsmenn bankans og
fimm núverandi. „Fram að þeim tíma að
vinna hófst við QMM var notað þjóðhagslíkan sem búið var til af Þjóðhagsstofnun,
þegar hún var til, í samvinnu við okkur og
fjármálaráðuneytið. Það líkan notuðum
við svo alveg fram á síðasta ár þegar þetta
tók smám saman við,“ segir Þórarinn, en
fjármálaráðuneytið notar enn gamla líkanið. „Við vorum hins vegar aldrei alveg
sátt við það líkan sem er gríðarlega stórt
með yfir þúsund stærðir og því ógurlegt
verk að halda við þeim gagnagrunni. Þar
fyrir utan hefur aldrei verið farið út í að
kanna hagræna eiginleika þess.“ Gamla
líkanið var síðast endurmetið og lagað
árið 1999, en Þórarinn segir að vegna þess
hve umfangsmikið það var hafi í raun
enginn lengur haft almennilega yfirsýn
yfir virkni þess og því hafi það stundum
skilað niðurstöðum sem aldrei hafi verið
hægt að finna út úr hvernig urðu til. „Svo
hefur náttúrulega margt breyst í íslensku
hagkerfi. Við tökum nú til dæmis tillit til
auðsáhrifa, svo sem hækkana á húsnæðisverði sem skila sér í einkaneyslu, eða
hækkana á verði hlutabréfa. Þessa hluti
vantar alveg inn í gamla líkanið því þessi
áhrif skiptu áður sáralitlu máli.“ Þórarinn
segir hins vegar að þótt Þjóðhagsstofnun
hafi verið lögð niður hafi það ekki haft

Þórarinn segir mestu vinnuna því hafa
farið í að búa til gagnagrunn með ársfjórðungstíðni. „Ólíkt öðrum löndum þá
er tiltölulega nýtilkomið hér að Hagstofan
taki saman ársfjórðungslega þjóðhagsreikninga. Tölur um hluti á borð við einkaneyslu eru þannig bara til ársfjórðungslegar frá árinu 1997. Það er of stuttur tími
til að meta hagræn sambönd.“ Því var
lagst í að búa til ársfjórðungsgögn allt frá
árinu 1970. Enn eru svo gögn sem bara eru
til á ársgrundvelli, svo sem skattabókhald
og ráðstöfunartekjur einstaklinga og var
þá gerð áætluð ársfjórðungsskipting fyrir
þau gögn með aðferðum tölfræðinnar.
„Þetta tók langan tíma, en núna erum við
komin með gagnagrunn sem að stærstum
hluta er frá 1980 og sumar raðir sem ná
enn lengra aftur.“
Spálíkanið notar svo Seðlabankinn
meðal annars til að gægjast fram í tímann. „Peningastefnan tekur langan tíma
að hafa áhrif. Ef við breytum vöxtum í dag
sjáum við það koma fram í breytingum á
eftirspurn eftir eitt ár og verðbólgu eftir
tvö. Þetta þýðir að þegar Seðlabankinn
tekur sína ákvörðun gagnast ekki að horfa
á verðbólgu dagsins því of seint er orðið
að gera eitthvað í henni. Því verður að
hugsa um verðbólguþróunina næstu tvö
árin og þá þarf að hafa tæki og tól til að
meta hana og þar koma svona tæki inn
í myndina. QMM er þá kjarninn í því
tækjasafni þótt vissulega höfum við líka
fullt af smærri líkönum að byggja á.“ Svo
nýtist nýja þjóðhagslíkanið við aðra greiningarvinnu bankans svo sem með því að
auðveldara er orðið að segja til um áhrif
breytinga á hlutum á borð við olíuverð
á aðrar hagstærðir. Kerfið heldur utan
um áhrif eins hlutar á annan sem auðvelt
getur verið að missa sjónar á. Ef breyting
á hagstærð er líkt og að henda steinvölu í
tjörn, þá tekur nýja þjóðhagslíkanið eftir
öllum ölduhreyfingunum sem af hljótast.
Þórarinn segir nýja kerfið hafa verið
prófað nokkuð rækilega síðan á síðasta
ári. Fyrst var það keyrt eftir spágerð í
þriðja hefti Peningamála í fyrra og niðurstöðurnar bornar saman við niðurstöður
úr gamla kerfinu. Í fjórða heftinu var það
svo keyrt samhliða spágerðinni þar og
svo hefur eingöngu verið stuðst við það í
spágerð Peningamála á þessu ári. Skoðun
á kerfinu hefur svo leitt í ljós að hegðunarsambönd standast helstu próf varðandi hagræna og tölfræðilega eiginleika.
Þannig var kerfið látið undirgangast það
þunga próf að herma eftir sögulegri hag-

„Þetta er lifandi
tæki og verkefnið klárast
aldrei.“
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þróun áranna 1995 til 2005 og stóðst prófið
ágætlega, utan að það missti af gengisfalli
krónunnar árin 2001 og 2002. Í þessu prófi
fékk kerfið engar viðbótarupplýsingar og
því varla við því að búast að það gæti séð
fyrir gengisfall, en þegar kerfið er notað
í raun er það náttúrlega stöðugt matað á
nýjum upplýsingum. Þannig fékk þjóðhagslíkanið nýja ekki að vita í þessu prófi
að hér hefði verið breytt um peningastefnu á tímabilinu. „Svo eru tíu ár líka
miklu lengra tímabil en maður er yfirleitt
að nota svona verkfæri í. Almennt er bara
verið að spá til tveggja ára í senn,“ segir
Þórarinn.
UMRÆÐAN ER GAGNLEG

Trú manna er að nýja spálíkanið sé svo
miklu betra verkfæri en gamla þjóðhagslíkanið að það boði nokkra byltingu.
Þórarinn áréttar þó að kerfið sé enn svo
nýtt að ekki fáist við því svör fyrr en
eftir einhver ár hvernig gengið hefur að
spá. „Öll okkar vinna hefur gjörbreyst
við þetta. Með gamla líkaninu fór alveg
gríðarlegur tími bara í að uppfæra gagnagrunninn og mörg hundruð stærðir sem
mörg ár voru síðan höfðu verið uppfærðar.
Hin hagræna lógík sem við erum að fá út
úr nýja líkaninu er allt önnur, þótt tíminn
verði svo að leiða í ljós hvort spárnar séu
betri. Okkur líður mikið betur með þetta
tæki en það gamla og ég er alveg viss um
að ef við byggjum til einhverja spákeppni
þar sem kerfin væru mötuð á sambærilegum gögnum þá myndi þetta kerfi standa
sig betur.“
Þórarinn
segir
að áður en

Seðlabankinn geti boðið öðrum aðgang
að nýja þjóðhagslíkaninu þurfi að huga
að leyfum vegna talna frá alþjóðlegum
gagnaveitum. „Þar gæti verið spurning um hvort við megum birta gögnin.
Hugsunin hjá okkur hefur hins vegar alltaf verið að sá sem á þetta kann og hefur
þau forrit sem til þarf til að keyra líkanið
geti fengið aðgang að líkaninu og undirliggjandi gögnum,“ segir hann og bætir
við að fjármálaráðuneytið hafi til dæmis
áhuga á að nýta sér nýja líkanið. „Þau
gætu þá lagt meiri áherslu á ríkisfjármálin í sinni notkun á spálíkaninu heldur en
við gerum. Við vonum bara að sem flestir
geti notað þetta.“ Þórarinn segist sjá fyrir
sér að um leið og náist að huga að eignarhaldi gagnanna verði upplýsingarnar
gerðar aðgengilegar á vef bankans, en þá
hugsanlega án raða sem ekki megi birta,
eða með upplýsingum um hvar þær séu
fáanlegar. Þannig sé stefnt að því að birta
líkanið sjálft, handbók um notkun þess og
gagnagrunninn sem það byggir á.
Þórarinn segir mat Seðlabankans að
öll umræða um spágerð og rökstuðning
bankans sé gagnleg, enda hæft fólk víða
sem mark sé takandi á og hafi kannski
prófað hluti sem gagnist. „Stundum koma
menn náttúrlega með rök sem fara um
víðan völl og reynir þá jafnvel verulega
á hin hagfræðilegu þyngdarlögmál svo
sem þegar menn halda því fram að vaxtahækkanir auki verðbólgu, eða eitthvað
slíkt. Oft er þessi umræða hins vegar
mjög gagnleg, bæði fyrir okkur og aðra.“
Þetta segir Þórarinn eina sterkustu röksemdina fyrir því að gera aðgengileg
þau tól sem Seðlabankinn hefur á
að skipa og vera með gagnsæja
röksemdafærslu sem skýri
ákvarðanir bankans, en þá
leið kjósi svo sem ekki
allir
Seðlabankar
að fara. „Þetta
er lifandi tæki
og verkefnið klárast
aldrei.“
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Viðskiptavinir SPRON Factoring hf.
fela okkur umsjón og eftirlit með
lánsviðskiptum til þess að geta veitt
viðskiptavinum sínum betri þjónustu,
aukið söluna og losnað við áhyggjur.
Við hjálpum þeim að ﬁnna trausta
viðskiptavini, fjármögnum vöxtinn,
bókum viðskiptamannabókhaldið
og þjónustum skuldunauta þeirra.

Fáðu 80%
af öllum
reikningum
greidd strax
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Við eigum eftir að landa þei

House of Frasier bættist í hóp fyrirtækja Baugs í síðustu viku. Fyrir tveimur árum vann Baugur að
Kaup þar sem boginn var spenntur til hins ítrasta. „Magapínuverkefni“ segir Jón Ásgeir Jóhanne
tök hefðu getað gert út af við Baug. Hafliði Helgason ræddi um Baug í Bretlandi við Jón Ásgeir o
kvæmdastjóra Baugs í Bretlandi.

„Þetta var
algjör geðveiki. Það fóru
fimmtán þúsund
emailar á milli
... Við vorum
að kaupa Big
Food, MK One,
Magasin du
Nord og að
setja saman
Shoe Studio
og Rubicon
... Þetta þótti
okkur eðlilegt
að þessum
tíma,“

Baugur tók í síðustu viku við lyklunum í
House of Frasier. Fjárfesting þar sem heildarfjármögnunin nam 77 milljörðum króna.
Með Baugi í þessari fjárfestingu eru gamlir
kunningjar sem eiga það sameiginlegt að
hafa selt Baugi rekstur á undanförnum misserum.
HoF er stórt verkefni og markmiðið er að
vekja þennan virðulega risa sem hefur dottað
að undanförunu. Fríska upp á vöruúrval og
framsetningu og auka söluna.
15 ÞÚSUND TÖLVUBRÉF

Enda þótt verkefnið sé stórt er það mun
minna en stærsta fjárfestingarverkefni
Baugs og þá umfangsmestu kaup íslenskrar
viðskiptasögu. Kaupin á Big Food Group. Alls
nam fjármögnun þeirra kaupa 112 milljörðum króna. Fyrir réttum tveimur árum unnu
fimm starfsmenn Baugs að þessum kaupum
og luku þeim, ásamt hópi fjárfesta og bönkunum Kaupþingi, Landsbankanum og Bank of
Scotland. Flækjustig verkefnisins var mikið.
„Það voru margir sveittir,“ segir Jón Ásgeir
Jóhannesson, forstjóri Baugs. „Það var mikið
í gangi á þessum tímapunkti,“ segir Gunnar
Sigurðsson, framkvæmdastjóri fjárfestinga
Baugs í Bretlandi. „Þetta var algjör geðveiki.
Það fóru fimmtán þúsund tölvubréf á milli.“

Það var fleira í gangi. „Við vorum að kaupa
Big Food, MK One, Magasin du Nord og að
setja saman Shoe Studio og Rubicon,“ segir
Jón Ásgeir. Þeir hlæja og hrista hausinn.
„Þetta þótti okkur eðlilegt á þessum tíma,“
segir Gunnar og brosir.

bankarnir verða undrandi þegar við leggjum
fyrir þá verkefnin. Þessi þekking er rosalega
mikils virði.“
Hann segir að það sé fyrst núna sem búið
sé að byggja upp nægjanlegan fjölda og þekkingu til að styðja við verkefnin. „Við vorum
náttúrulega alltof fá með alltof mikið.“

KOMNIR MEÐ EINSTAKT FYRIRTÆKI

Í látlausum skrifstofunum í gamla húsnæðinu á New Bond Street voru allir á þönum.
Lögfræðingar með háa pappírsstafla í einu
herbergi og starfsmenn Baugs á þönum með
pappíra á milli herbergja. Andrúmsloftið virtist samt ekkert yfirstressað, en blaðamanni í
heimsókn í desember 2004 varð fljótlega ljóst
að tími fyrir óþarft hjal var enginn.
Verkefnið var gríðarleg ögrun og mál
manna að ef það heppnaðist væru fáar dyr
í fjármálaheimi Lundúna sem ekki stæðu
fyrirtækinu opnar. „Ég held að það gildi, eins
og menn skrifuðu hér í blöð í aðdraganda
House of Frasier-kaupanna, að ef einhver
gæti klárað verkefnið þá væri það Baugur.
Það er orðsporið sem við höfum. Baugur fer
ekki í verkefni nema að ætla sér að klára
það,“ segir Jón Ásgeir. „Það er mjög gott
veganesti. Við erum komin með einstakt fyrirtæki hérna. Gæðin á vinnunni og þekkingin
á því sem við erum að fást við er þannig að

ENDURVINNSLA FJÁRFESTA

Fjárfestingargeta Baugs hefur vaxið mikið
og hópurinn sem fjárfestir með þeim stækkað. Meðfjárfestarnir eru margir hverjir þeir
sem selt hafa Baugi sín fyrirtæki. „Það er
svolítið sérstakt. Þetta er eins og að kaupa hús
af einhverjum og síðan verði hann besti vinur
manns. Í Big Food-kaupunum var mjög mikilvægt að sjá að þessi hópur vann ekki bara vel
saman að því að leysa það flókna verkefni að
kaupa fyrirtækið, heldur einnig þegar menn
tókust á við þá erfiðleika í rekstrinum sem
blöstu við þegar við tókum við félaginu,“
segir Gunnar. „Financial Times kallaði þetta
endurvinnslu á fjármunum hjá Baugi. Þessir
fjárfestar hafa unnið með okkur í verkefnum
sem við leiðum og við höfum einnig komið að
verkefnum þar sem þeir eru í forystu.“
MAGAPÍNUYFIRTAKA

Ástand Big Food var verra en menn bjuggust

 
 "   
   #
 
 $    

 
 

'

 
  

 ()*  !**+
%  &&& 

[ SÉRBLAÐ UM VIÐSKIPTI OG ATVINNULÍF– MIÐVIKUDAGUR 15. NÓVEMBER 2006 ]

Íslenskur iðnaður
EFNISYFIRLIT
BÆÐI ATVINNA OG
ÁHUGAMÁL
Rut Hallgrímsdóttir hefur
rekið ljósmyndastofu í tæp
20 ár BLS. 2
ÖRFLÖGUR FYRIR
ALÞJÓÐAMARKAÐ
NimbleGen Systems á
Íslandi framleiðir DNAörflögur BLS. 4
STÓRIÐJUSKÓLINN Í
STRAUMSVÍK
Hluti af lærdómsmenningu
sem Alcan hefur þróað
með sér í gegnum árin
BLS. 6

TÆKNI OG VIT 2007
Verður haldin í Fífunni í
Smáranum í mars á næsta
ári BLS. 8
GÓÐUR TÆKJAKOSTUR
Héraðsprent á Austurlandi
BLS. 10

ÍSLENDINGAR
NÝJUNGAGJARNIR
Kaffitár er leiðandi í
nýsköpun
BLS. 12

BYRJUÐU Í BÍLSKÚRNUM
Barnasmiðjan er 20 ára
BLS. 14

UPPSKRIFTIRNAR
KODDAHJAL
Móðir Náttúra
BLS. 16

MARKAÐURINN ALLTAF
AÐ STÆKKA
Stærsta snyrtistofa
landsins, Laugar Spa
BLS. 18














              
     ! """# #

          


        
       
   ! 
   



2

NNNN { Íslenskur iðnaður } NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

Ljósmyndunin er bæði atvinna og áhugamál
Rut Hallgrímsdóttir hefur rekið ljósmyndastofu við Grensásveg í tæplega 20 ár en flutti fyrir stuttu í glæsilegt húsnæði í Skipholti. Rut hefur
markað sér sérstöðu með því að taka flestar myndirnar á filmu.
„Ég nota að mestu filmu. Þó tek ég
stafrænar myndir fyrir ferilskrár,
vefsíður og fleira ef fólk þarf að fá
myndirnar fljótt. Hins vegar finnst
mér filman vera tryggari og í myrkraherberginu nota ég hundrað ára
gamla aðferð. Stafræna tæknin er
orðin mjög góð, en mér finnst ég
ekki ná sömu áhrifunum, til dæmis
í svart/hvítum myndum, og ég næ
með filmunni.“
Rut segist hafa áhyggjur af geymslu
stafrænna mynda þegar til lengri
tíma sé litið. „Fólk er duglegt að
taka myndir, en fæstir láta færa
þær á prent. Þær eru í tölvunni og
það er hætta á að þær glatist þegar
tækin bila eða tæknin breytist.“
Rut byrjaði að mynda fyrir tæpum
þrjátíu árum. „Ég gaf manninum
mínum góða myndavél í þrítugsafmælisgjöf, en það fór reyndar svo
að ljósmyndaáhuginn náði tökum á
mér og ég hef verið að mynda síðan

2UT HEFUR TEKIÈ MIKIÈ AF MYNDUJ AF BÎRN
UM OG SUM ÖEIRRA HAFA KOMIÈ TIL HENNAR
ÖEGAR ÖAU GIFTA SIG ¹ FULLORÈINS¹RUM

þá. Ég fór út til Bandaríkjanna í
nám og kláraði svo hér heima árið
1986. Ég opnaði stofu á Grensásvegi 11 árið 1988 og hef verið þar
þangað til í síðasta mánuði þegar
ég flutti í þetta glæsilega húsnæði í
Skipholti 31.“
Á stofu sinni er Rut með safn
mynda sem spanna allan hennar
tuttugu ára feril og er safnið í raun
verðmæt heimild um líf fjölda fólks
sem hún hefur tekið myndir af um
árin.
„Ég var um daginn að taka brúðkaupsmyndir, en brúðurin hafði
komið í fyrstu myndatökuna til mín
sem ungabarn. Mér finnst ég eiga
dálítinn hlut í lífi fólks sem ég hef
fylgst með vaxa og dafna á þessum árum sem ég hef verið að ljósmynda.“
Rut segist ekki ánægð með þá stefnu
ríkisins að nú séu allar myndir
fyrir vegabréf teknar inni á sýsluskrifstofunum af ófaglærðu fólki.
„Okkur ljósmyndurum þykir skrítið
að ríkið sé að sækja inn á þennan
markað.“
Rut segir ljósmyndunina vera bæði
atvinnu og áhugamál. „Mér finnst
mjög gaman að mynda fólk, hvort
sem það eru börn eða fullorðnir, en
svo leik ég mér líka að því að mynda
landslag þegar ég á frí.“ Maður
hennar, Emil Ágústsson, tekur líka
myndir og synir þeirra hafa líka
gaman af ljósmyndun. „Strákarnir
eru núna teknir við gömlu myndavélinni sem kom þessu öllu af stað
á sínum tíma.“
HNEFILL FRETTABLADIDIS

2UT MYNDAR MEST ¹ FILMU OG FRAMKALLAR SJ¹LF Å MYRKRAHERBERGINU

Frárennslisrör og
súrefnisslöngur
Pípulagningamenn vinna margbrotið starf eins og Ólafur Guðmundsson í Snittvélinni getur
vottað.
Ólafur hefur sinnt pípulögnum í þrjátíu ár og á þeim tíma
hefur margt breyst í faginu, mest
þó efnin og áhöldin. „Það eru fá
ár síðan við vorum eingöngu með
svart og galvaniserað efni en nú
eru öll þessi plastefni komin til
sögunnar og galvaniserað nær
dottið út. Svo er ryðfrítt stál notað
líka, það þolir mikinn hita.“
Fjölbreytnina telur Ólafur þó
ekki eingöngu til góðs. Hún hafi
aukið tjón vegna mistaka þegar
röngum verkfærum sé beitt á
hin ýmsu efni. Hann segir pípulagnir njóta vaxandi virðingar og

telur það liðna tíð að fólki detti
fyrst klóakkrör og stíflur í hug
þegar þær heyrist nefndar. Hann
er í prófnefnd í faginu sem hefur
útskrifað 25-30 manns á ári undanfarið. Auk þess rekur hann Snittvélina og hefur lagt í ýmis stórhýsi eins og skóla og sjúkarhús,
enda eingöngu á útboðsmarkaði
í 25 ár. „Þetta eru svolítið flókin
verkefni sem við erum í. Allt frá
því að leggja grunnlagnir í húsin
að súrefnisslöngum fyrir sjúklinga. Þar á milli eru svo meðal
annars vatnslagnir, snjóbræðslulagnir og hitakerfi. Pípulagningamenn koma að öllum þáttum og
vinna einna fjölbreyttasta starfið
af öllum iðngreinum.“
GG

«LAFUR ÖARF AÈ EIGA ANSI MÎRG VERKF¾RI TIL AÈ SINNA SÅNU STARFI 3VO ER HANN LÅKA Å BËK
&2¡44!",!¨)¨34%&.
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Bakkavör Group var stofnað árið 1986 og fagnar
20 ára starfsafmæli á þessu ári. Starfsemin hefur
vaxið verulega á umliðnum árum og rekur félagið
nú á fimmta tug verksmiðja í sjö löndum.
Starfsmenn eru um 16 þúsund. Meginhluti
starfseminnar fer fram í Bretlandi þar sem félagið
er stærsti framleiðandi ferskrar tilbúinnar matvöru.
Auk þess starfar félagið í Frakklandi og Belgíu,
á Spáni, í Suður Afríku og Kína. Bakkavör Group
framleiðir yfir 4.700 vörutegundir í 17 vöruflokkum.
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Framleiða örflögurfyrir alþjóðamarkað
Sigríður Valgeirsdóttir er framkvæmdastjóri NimbleGen Systems á Íslandi. Fyrirtækið, sem framleiðir DNA-örflögur sem notaðar eru í líftæknirannsóknir, hefur margfaldast að stærð frá opnun útibús hér á landi árið 2002.
NimbleGen Systems er þjónustufyrirtæki á sviði líftækni, starfar
á alþjóðamarkaði og framleiðir
DNA-örflögur sem notaðar eru í
rannsóknir á sviði líftækni og heilbrigðivísinda. Fyrirtækið, sem var
stofnað árið 1999 í Bandaríkjunum, var lengi vel í þróunarvinnu
og sinnti markaðssetningu einungis að litlu leyti. Eftir að virtir vísindamenn tóku eftir vörunni, fóru
að nota hana og tala um hana sín
á milli fóru hjólin að snúast og er
NimbleGen nú eitt þeirra fyrirtækja
á þessu sviði sem eru í hvað örustum vexti.
NimbleGen hefur starfað á
Íslandi í tæp fimm ár, eða frá því
snemma árs 2002. Fyrirtækið hefur
vaxið jafnt og þétt og árið 2004
varð stjórnendum fyrirtækisins ljóst
að þáverandi húsnæði myndi ekki
standa undir vexti fyrirtækisins.
Ári síðar flutti starfsemin í nýtt og
glæsilegt húsnæði að Vínlandsleið
í Grafarholti. Þar er rúm til heilm-

ikillar stækkunar sem ekki virðist
vanþörf á ef væntingar stjórnenda
um aukinn vöxt rætast.
&IMMTÅU ÖÒSUND ÎRFLÎGUR

Í haust náði NimbleGen þeim
áfanga að smíða fimmtíu þúsundustu örflöguna hér á landi. Sigríður
Valgeirsdóttir, framkvæmdastjóri
NimbleGen á Íslandi, segir talsverða nákvæmnisvinnu við að gera
eina flögu en í dag séu um hundrað flögur smíðaðar á degi hverjum.
„Við höfum stækkað hratt á þessu
sviði að undanförnu. Til marks um
það má benda á að um helmingur
af þessum 50 þúsund örflögum var
smíðaður á síðastu tólf mánuðum,“
segir Sigríður. „Auk þess að smíða
DNA-örflögur, þá starfrækjum við
einnig rannsóknastofu sem sér um
þjónusturannsóknir með örflögutækni og hefur umfang rannsóknanna farið vaxandi.“
Starfsmannafjöldinn hefur vaxið
í samræmi við aukningu starfseminnar og tvöfaldaðist hann í fyrra.
Hópurinn heldur áfram að stækka
og starfa nú hjá fyrirtækinu á
Íslandi yfir þrjátíu manns og alls
hundrað í fyrirtækinu öllu. Flestir
eru í höfuðstöðvum fyrirtækisins
í Madison-borg í Wisconsin-ríki í
Bandaríkjunum, um sex í Waldkraiburg Í Þýskalandi auk þess sem um
tuttugu manns vinna við sölu- og
markaðsstörf víðs vegar um heim.
(AGST¾TT EINKALEYFAUMHVERFI

5NNUR 5NNSTEINSDËTTIR STARFSMAÈUR ¹
RANNSËKNARSTOFU .IMBLE'EN VINNUR AÈ
UNDIRBÒNINGI SÕNA FYRIR TILRAUN MEÈ ÎRFLÎGU
&2¡44!",!¨)¨34%&.
T¾KNI

Þegar leit NimbleGen Systems að
fýsilegum kosti undir rannsóknarstofu stóð yfir varð Ísland fyrir
valinu þar sem ýmsir kostir þóttu
fylgja því að halda úti starfsemi
sem þessari hér á landi. Það sem
hafði mest að segja var að ákveðin einkaleyfi samkeppnisaðila á

DNA-örflögum eru ekki í gildi hér
á landi og þar með opnaðist svigrúm til að smíða örflögur hérlendis
og stunda rannsóknir með örflögutækni. Hins vegar voru ákveðnar
hömlur á útflutningi á örflögunum
og því hefur NimbleGen í mörgum

-IKILV¾G KAFLASKIL Å HAUST

Kaflaskil urðu í starfsemi NimbleGen
í haust sem opnuðu fyrirtækinu
fjölmörg ný sóknarfæri. Samningar náðust við örflögufyrirtækið Affymetrics sem hefur víðtækt
einkaleyfi fyrir sölu á örflögum.

3ÁÈ YFIR RANNSËKNARSTOFU .IMBLE'EN

tilfellum selt bæði flögur og rannsóknaniðurstöður í einum pakka.
Tvö fyrirtæki í eigu bandarískra
vísindastofnana hafa orðið til í
tengslum við starfsemi NimbleGen
á Íslandi, Lindgen ehf. og WiCell
ehf., og leigja þau aðstöðu af NimbleGen og nota flögurnar við rannsóknir sínar.

sjá stjórnendur fram á mikinn vöxt
hér á landi. Sigríður segir þó samkeppnina við útlönd fara harðnandi,
meðal annars hvað varðar rekstrarog launakostnað og vegna þess að
hér á landi eru engar aðgerðir af
hálfu stjórnvalda til að auðvelda

&2¡44!",!¨)¨34%&.

Við samninginn var hömlum um
útflutning létt af framleiðslunni og
möguleikarnir fyrir frekari vöxt á
alþjóðavettvangi jukust til muna.
Það er eftir sem áður hagkvæmast
að smíða flögur og stunda þjónusturannsóknir á Íslandi, ekki síst vegna
þess að hér er gott framboð af góðu,
víðsýnu og velmenntuðu fólki. Því

fyrirtækjum eins og NimbleGen að
koma undir sig fótunum. Þar að
auki sé aðgangur að fjármagni mjög
takmarkaður. „Það eru fáir fjárfestar
á Íslandi sem hafa áhuga á líftæknifyrirtækjum,“ segir hún. Allt fjármagn sem fer í starfsemi NimbleGen
kemur erlendis frá, ef frá eru taldir
styrkir frá vísindasjóðum.
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Stóriðjuskóli í Straumvík
Stóriðjuskólinn er orðinn hluti af þeirri lærdómsmenningu sem Alcan á Íslandi hefur
þróað með sér í gegnum árin. Hann hefur verið starfræktur í Straumsvík frá 1998 og
hefur 171 starfsmaður þegar útskrifast og 12 munu bætast í hópinn nú um áramótin.
Stóriðjuskólinn er sérhæfður með
tvíþætt fagnám og starfsnám fyrir
áliðnað, annars vegar grunnnám
og hins vegar framhaldsnám. „Tilurð skólans má rekja til þess að
framkvæmdastjórn Íslenska álfélagsins hf., síðar Alcan á Íslandi
hf., taldi brýnt að efla starfsmenntun hjá því starfsfólki fyrirtækisins
sem hafði litla formlega menntun,“
segir Auður Þórhallsdóttir, leiðtogi
fræðslumála hjá Alcan á Íslandi hf.
„Áður höfðu starfsmenn setið ýmis
námskeið en talið var að heildstæðara nám yrði markvissara og gæti
skilað fyrirtækinu og starfsfólkinu
mun betri árangri en það fyrirkomulag sem áður var við lýði. Þetta var
sannarlega þarft frumkvæði þar sem
ekkert nám tengt stóriðju var í boði
í almenna skólakerfinu hér á landi,“
bætir hún við.
Námsefni og námsskrá skólans öðlaðist viðurkenningu menntamálaráðuneytisins árið 2002 sem hluti
af námsskrá framhaldsskóla og var
metið til 24 eininga. Einnig hlaut
fyrirtækið Starfsmenntaverðlaunin
árið 2000 en þau eru veitt af Starfsmenntaráði og Mennt.
Meginmarkmið skólans eru að efla
fagþekkingu, færni og öryggi starfsfólksins og auka möguleika þess á
starfsþróun, jafnframt að efla samkeppnisstöðu fyrirtækisins í ört
harðnandi samkeppnisumhverfi.
„Hátæknilegur og flókinn búnaður
stýrir öllu framleiðsluferli Alcan á

Íslandi. Álverið er þannig hátæknifyrirtæki og í raun gott dæmi um
hvernig rótgrónir atvinnuvegir geta
nýtt sér það besta sem tölvu- og
tæknisamfélagið býður upp á til að
auka afköst og gæði framleiðslunnar,“ segir Auður.
Í ljósi fenginnar reynslu fyrirtækisins
af grunnnámi við Stóriðjuskólann
var ákveðið að bjóða upp á framhaldsnám við skólann haustið 2004.
Það er fyrir stóriðjugreina og þá sem
lokið hafa iðnskólaprófi. Markmið
framhaldsnámsins er að efla færni
nemenda til að gegna lykilhlutverki
í hópstarfi og breytingaferlum og
rækta hjá þeim frumkvæði og sjálfstæði við mikilvæga ákvarðanatöku
innan fyrirtækisins.
Haustið 2005 var allt námið við skólann endurskoðað, ásamt námsbókum
og síðan gefin út ný námsskrá með
grunn- og framhaldsnámi sem gildir
tímabilið 2005-2007. Í námsskránni
koma fram markmið og sýn skólans og þær námsaðstæður og viðfangsefni sem talin eru hæfa þessum
markmiðum best. Kennsluhættir og
kennsluaðferðir eru tilgreindar og
sama má segja um mat á námsframvindu og námsárangri.
„Lögð er áhersla á mikilvægi gæðastjórnunar og mats á skólastarfinu
til að tryggja stöðugar umbætur á
starfseminni. Námið þarf á hverjum
tíma að taka mið af örri tækniþróun og síbreytilegu starfsumhverfi

Alcan á Íslandi og þörfum starfsmanna okkar,“ segir Auður og tekur
fram að allur rekstur skólans sé
kostaður af fyrirtækinu og flestar
námsbækur gefnar út af Alcan og
sérsniðnar fyrir þau fög sem kennd
eru. „Í haust voru gefnar út nýjar
námsbækur bæði í rafgreiningarog steypuskálafræðum og höfundar
þeirra eru starfsmenn og kennarar
Stóriðjuskólans.“
Fyrirtækið gerði í október 2006
samning
við
Fræðslumiðstöð
atvinnulífsins um einingamat á nýju
námsskránni. Í samningnum mun
skólanefnd Stóriðjuskólans einnig vinna almenna námsskrá fyrir
starfsfólk í stóriðju á Íslandi í samstarfi við FA. Þessi almenna námsskrá mun verða unnin með hliðsjón
af námsskrá Stóriðjuskólans og
skal uppfylla kröfur Menntamálaráðuneytisins vegna einingamats á
óformlegu námi.
„Aukin þekking, hæfni og jákvætt
viðhorf starfsfólksins hefur svo sannarlega haft sitt að segja í velgengni
okkar enda gerir forstjóri sér grein
fyrir mikilvægi þess að starfsfólkið
búi yfir sjálfstrausti og sjálfsöryggi
og veit að þannig geta einstaklingarnir frekar tekist á við breytingar
og áskoranir. Hvatning, skilningur
og metnaður yfirmanna til skólans
hefur svo sannarlega skilað sér í
hærra menntunarstigi starfsfólksins
og eflt fyrirtækið á allan hátt,“ segir
Auður.

Álver fyrir iðnaðarmenn

Iðnaðarmannadagur
Alcoa Fjarðaáls
laugardaginn 25. nóvember
Laugardaginn 25. nóvember opnum við dyrnar fyrir
iðnaðarmönnum og iðnnemum. Við förum í skoðunarferð
um álverið og kynnum starfsemina í framtíðinni. Á
kynningarfundi verður fjallað sérstaklega um atvinnu- og
námstækifæri iðnaðarmanna hjá Alcoa Fjarðaáli og
þjónustusamninga sem fyrirtækið mun gera við verktaka.

ÍSLENSKA / SIA.IS / ALC 34964 11/06

Kl. 12:30 verður lagt af stað í skoðunarferðina frá
bílastæðinu við álverslóðina. Við bjóðum einnig upp á
rútuferðir frá helstu þéttbýliskjörnum á Austurlandi.
Þar sem gera þarf ráð fyrir öryggisbúnaði eru þátttakendur vinsamlegast beðnir um að skrá sig í ferðina
á alcoa@alcoa.is eða í síma 470 7900.
Kl. 14:00 byrjum við kynningarfund í Veislumiðstöðinni
(Barbeque Centre) í starfsmannaþorpinu á Haga við
Reyðarfjörð. Við fáum góða gesti í heimsókn til okkar,
ræðum málin saman og bjóðum upp á léttar veitingar.
Formlegri dagskrá lýkur um kl. 16:00.
Nánari upplýsingar um rútuferðir og dagskrá fundarins
fást á alcoa.is og í síma 470 7900.

Í álveri Alcoa Fjarðaáls
verður meðal annars
afkastamesta rafveita á
landinu, 336 tölvustýrð
rafgreiningarker,
háþróaður lofthreinsibúnaður, fullkomin
álvírasteypa, atvinnuslökkvilið og 250
farartæki af öllum
stærðum og gerðum.

Kerskálakrani

Rafvirkjar (8 störf)
og vélvirkjar (9 störf)
Við leitum að faglærðum rafvirkjum og vélvirkjum til að sinna
viðhaldi tækja og búnaðar í hátæknivæddu álveri Alcoa Fjarðaáls
við Reyðarfjörð. Faglegur metnaður og stöðug þróun verða
leiðarljós okkar inn í framtíðina. Unnið er í teymum samkvæmt
stöðluðum verkferlum og ýtrustu öryggiskröfum. Verkefni hvers
starfsmanns verða fjölbreytt og mikið er lagt upp úr starfsþróun
og símenntun.

Umsóknarfrestur er til og með 28. nóvember.
Viðkomandi þurfa að geta hafið störf
1. janúar 2007 eða síðar.

Hægt er að sækja um störfin á capacent.is
(áður IMG-Mannafl). Nánari upplýsingar fást á
www.alcoa.is og hjá Sigurlaugu Þorsteinsdóttur
(sigurlaug.thorsteinsdottir@capacent.is) og
Helgu S. Guðmundsdóttur (helga.snaedal@capacent.is) hjá Capacent í síma 540 1000.

www.alcoa.is
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Tækni og vit 2007
Sýningin Tækni og vit 2007 verður haldin í Fífunni í Smáranum 8. til 11. mars á næsta
ári. Markmið sýningarinnar er að kynna nýjungar og þjónustu sem í boði er í hátækni- og
þekkingariðnaði og þau tækifæri sem eru til varðandi aðstöðu, fjármögnun og þjónustu.

-ARGIT %LVA %INARSDËTTIR FRAMKV¾MDASTJËRI 4¾KNI OG 6ITS SEGIR MARKMIÈ SÕNINGARINNAR VERA
AÈ DRAGA FRAM ÖAÈ SEM ÖEKKINGARIÈNAÈURINN HEFUR FRAM AÈ F¾RA

Sýningin Tækni og vit 2007 er ætluð
þeim sem vilja kynna sér hvað þekkingariðnaðurinn hefur fram að færa.
Sýningin er því áhugaverð fyrir alla
þá sem starfa í hátækni- og þekkingariðnaði, fyrir stjórnendur og
sérfræðinga í atvinnulífinu og einnig
fyrir almenning sem hefur áhuga því
nýjasta í tækniþróun.
„Við höfum verið að kynna sýninguna í mánuð og fengið mjög góð
viðbrögð,“ segir Margit Elva Einarsdóttir, framkvæmdastjóri Tækni
og vits 2007. „Á þessum stutta tíma
höfum við selt í um helminginn af
sýningarsvæðinu en við veitum þeim

tíu prósenta afslátt af fermetraverði
sýningarrýmis sem skrá sig fyrir 24.
nóvember. Þetta er fyrst og fremst
fagsýning en við erum að reyna að
víkka út sviðið og taka inn fleiri
þætti í íslenskum iðnaði,“ segir
Margit. Meðal þátttakenda á sýningunni verða tölvu- og upplýsingatæknifyrirtæki, fjarskiptafyrirtæki,
fyrirtæki í líf- og lyfjatækni og mörg
öflugustu iðntæknifyrirtæki landsins. Að auki munu menntastofnanir, ráðgjafa- og fjármálafyrirtæki og
ýmsar opinberar stofnanir koma að
sýningunni. Einnig verður UT-dagurinn haldinn í tenglsum við Tækni

og vit 2007. Ráðstefna verður haldin
í Salnum í Kópavogi þar sem meðal
annars verður rætt um hvernig auka
megi rafræna sjálfsafgreiðslu opinberra stofnana.
„Sýningin Tækni og vit 2007
gefur þannig fólki kost á að kynnast íslenskum hátækniiðnaði og
þeim geira sem í kringum hann er,“
segir Margit. „Sýningin verður mjög
fjölbreytt, enda eru þátttakendur af
mjög breiðu sviði.“
Nánari upplýsingar um Tækni og
vit 2007 má finna á www.taekniogvit.is.
JOHANNAS FRETTABLADIDIS

Járn úr
mýrarauða

Óhætt er að fullyrða að vinnsla
á járni úr jörðu hafi verið þróaðasta náttúrunám á Íslandi á miðöldum. Járnið var unnið úr mýrarauða en sú aðferð var algeng í
Noregi fyrir landnám Íslands og
líklegt að aðferðin hafi flust með
norskum
landnámsmönnum
hingað til lands. Aðferðin, sem
notuð var við járngerðina, var
kölluð rauðablástur og byggðist
á því að bræða járnið úr mýrarauða yfir viðarkolaglóð í þar til
gerðum ofni.
Á þjóðveldisöld er líklegt að
mestallt járn, sem notað var til
framleiðslu á ýmsum nytjahlutum, hafi verið unnið hér á landi
og má því til stuðnings benda
á að engar heimildir eru til um
innflutning á smíðajárni á þeim
tíma.
Járngerð á Íslandi, rauðablástur, lagðist af um 1500
þegar vinnsla járngrýtis hófst
á Norðurlöndum. Í kjölfar þess
hófst innflutningur á svokölluðu
Ásmundarjárn en þó er líklegt að
vinnsla járns úr mýrarauða hafi
tíðkast eitthvað eftir 1500 þar
sem slík þekking leggst ekki af á
einni nóttu.
Fyrsti Íslendingurinn, sem ber
starfsheitið járnsmiður í ritaðri
heimild, er landnámsmaðurinn
Ljótólfur og má því segja að
hann sé fyrsti járniðnaðarmaðurinn sem sögur fara af.
WWWIDANIS
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(ÁRAÈSPRENT ¹ %GILSSTÎÈUM VAR STOFNAÈ ¹RIÈ 

Góður tækjakostur
Héraðsprent snertir líf fólks á Austurlandi á hverjum degi
en fyrirtækið gefur út Dagskrána. Jafnframt er það ein
tæknilegasta prentsmiðjan utan höfuðborgarsvæðisins.
60% MARKAÐSHLUTDEILD Á ÍSLANDI ÁRIÐ 2004
MANITOU skotbómulyftarar - Þarfur þjónn, sem uppfyllir ströngustu gæði og væntingar þeirra kröfuhörðustu.

HANN ER GRIMMUR!
MANITOU MLT 634 TURBO INTERCOOLER
SKOTBÓMULYFTARI
Fjórhjóladrifinn
Fjórhjólastýrður
Lyftigeta: 3.400 KG
Lyftihæð: 6.050 MM
Gafflar: 1.200 MM
Vél: Perkins Turbo intercooler, 123 HÖ
LOAD SENSING!! Samtímis glussahreyfingar
án aukins snúningshraða vélar.

Fyrir ellefu árum hóf Héraðsprent
útgáfu á Dagskránni á Austurlandi
sem er langöflugasti auglýsinga- og
upplýsingamiðill Austurlands enda
er henni dreift ókeypis inn á heimilin. Þannig kemur fyrirtækið, sem
er í eigu Gunnhildar Ingvarsdóttur
prentsmiðs og Þráins Skarphéðinssonar prentara, við sögu í lífi fólks
á hverjum degi á Austurlandi.
Fyrirtækið var stofnað árið
1972 og eru starfsmenn níu talsins.
Tækjakostur er mjög góður og var
nýverið fjárfest í Heidelberg Suprasetter-plötuskrifara, auk þess sem
Héraðsprent á fjögurra lita Rolandprentvél. Með þessum fjárfestingum
er Héraðsprent tæknilegasta prentsmiðjan utan höfuðborgarsvæðisins
og eina prentsmiðjan á Austurlandi
með þessa tækni.
„Tækjakostur er endurnýjaður

reglulega og yfirfarinn til að fylgja
straumum og stefnum í iðnaðinum.
Við bjóðum einnig upp á hæðarprent (gamla blýið) ef þannig verkefni koma inn fyrir dyr. Starfsfólk
Héraðsprents ber mikla virðingu
fyrir gömlum hefðum og viðheldur
notkun Eickhoff-hæðarprentvélarinnar,“ segir Gunnhildur og bætir
við að starfsfólk prentsmiðjunnar
sé mjög duglegt við að búa til ný
verkefni og skapa nýjar leiðir fyrir
fyrirtækið. „Að lokum má segja
frá því að Héraðsprent flytur inn
handgerðan pappír frá Japan sem
notið hefur gífurlegra vinsælda í
alls konar föndur og hönnunargripi. Einnig framleiðir starfsmaður
Héraðsprents, Ingunn Þráinsdóttir, handgerðar bækur úr japönskum pappír, ull og hrosshári,“ segir
Gunnhildur.

(ÁR SÁST Å FJÎGURRA LITA 2OLAND PRENTVÁL EN T¾KJAKOSTUR (ÁRAÈSPRENTS ER MJÎG GËÈUR .ÕVER
IÈ FÁKK FYRIRT¾KIÈ (EIDELBERG 3UPRASETTER PLÎTUSKRIFARA

- VIÐURKENND VARAHLUTAÞJÓNUSTA í 44 ár
- Útvegum notaða skotbómulyftara
- Úrval notaðra lyftara á lager

PON PÉTUR O. NIKULÁSSON ehf.
Melabraut 23 • 220 Hafnarfjörður
Símar 552 2650 & 552 0110 • FAX: 552 1588 • e-maiL: pon@pon.is
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Námskeið }
Næstu námskeið á dagskrá hjá
Iðunni fræðslusetri er eftirfarandi;
Brunaþéttingar. 24. nóvember.
Á námskeiðinu er fjallað um
brunaþéttingar í mannvirkjum.
Kynnt eru efni til brunaþéttinga.
Rafmagnsfræði fyrir málmiðnaðarmenn. 24. nóvember.
Nemendur kynnast grunnatriðum
rafmagnsfræðinnar og notkun
mælitækja. Fjallað um helstu
íhluti rafkerfa svo sem rofa,
öryggi, spólur, lekaliða og mótora. Farið er í uppbyggingu
tákna og rafmagnsteikninga.
Skoðuð virkni iðntölva (PLC) og
forritun þeirra. Áhersla er lögð á
verklega kennslu.

Sagan - Upphaf prentverks
Að þrýsta lófa í blautan sand er
prentun ef miðað er við þá skilgreiningu að prentun sé fólgin
í að flytja mynd frá einum fleti
yfir á annan með þrýstingi. Sé
þetta haft sem viðmiðun hafa
fyrstu mennirnir vafalaust stundað prentun. Það er aðeins með
tæknimenningu síðmiðalda að
fljótvirknin og kunnáttan aukast
til muna.
Nú er talið víst að Jón Arason biskup á Hólum 1525 -1550
hafi fyrstur Íslendinga innleitt
prenttæknina hér á landi. Jón var
biskup kaþólsku kirkjunnar og er
merkilegt til þess að vita að upp-

hafsmenn prentverksins á Íslandi
hafi verið embættismenn kaþólsku kirkjunnar.
Það er hugsanlegt að Jón Arason hafi viljað nýta sér prentlistina í baráttu sinni við lúterska
„villutrúarmenn“ og við bakhjarl
lútherskunnar á Norðurlöndum
Konung Danmerkur. Ef svo er þá
er það þveröfugt við þá þróun sem
átti sér stað á tímum Jóns biskups
í mörgum héruðum Evrópu þar
sem helsta vopn Lútherstrúarmanna í útbreiðslu hins nýja siðar
var einmitt prentverkið.
Fyrstu bækur sem prentaðar
voru á Íslandi báru einkenni þess

að í landinu var fyrir töluverð rithefð sem rekja mátti til íslensku
skinnhandritanna.
Í
þessum
bókum kemur fram sama stafagerð og í gömlu handritunum, til
dæmis gamla góða þ-ið sem hefur
alltaf verið sérkenni íslensks ritmáls.
Segja má að þróun prentverksins á Íslandi hafi gengið í gegnum þrjú ólík stig til dagsins í dag.
Þessi stig einkennast af því hverjir
höfðu yfirráð yfir prentverkinu og
í hvaða skyni þeir nýttu sér hina
nýju tækni.
(www.idan.is)

Utanhússklæðningar. 25. nóvember.
Á námskeiðinu er fjallað um
klæðningu útveggja og mat á
viðgerða- og viðhaldsaðgerðum.
Farið yfir vinnuaðferðir og frágang festingakerfa. Fjallað um
val á réttum efnum til klæðninga
og klæðningarefni kynnt.
Plastkubbahús. 2. desember.
Á námskeiðinu er kynnt byggingaaðferð sem hefur verið að
ryðja sér til rúms á síðustu árum.
Steypumót byggð úr plastkubbum. Fjallað um undirstöður mótanna. Einnig um um afréttingu
og stífingar. Námskeiðið er haldið í samvinnu við framleiðendur
plastkubba.
Uppbygging loftræsikerfa. 8.
desember.
Fjallað um tilgang, eiginleika og
virkni einstakra hluta kerfanna
og tengslin milli þeirra. Kennt
er að nýta upplýsingar framleiðenda um einstök tæki sem notuð
eru í loftræsikerfum.
AutCAD 2006 Essentials. 17.
febrúar.
Farið yfir notendaviðmót forritsins, hvernig á að byrja vinnu og
halda utan um teikningaskrár.
Farið í skjáskipanir, teikniskipanir og gerð staðalteikninga,
hnitakerfi, gripaðgerðir, breytiaðgerðir, fyrirspurnaaðgerðir og
skástrikun. Textavinnsla og málsetningar í AutoCAD. Hjálpartæki og blokkarhugtakið kynnt
ásamt útprentun.

Er sátt í sjónmáli?
Opinn fundur Samtaka iðnaðarins um nýja skýrslu auðlindanefndar:
"Framtíðarsýn um verndun og nýtingu auðlinda í jörðu og vatnsafls"
Stjórn og ráðgjafaráð SI efna til framhaldsfundar um náttúruvernd og nýtingu
náttúruauðlinda í ljósi nýrrar skýrslu nefndar iðnaðarráðherra um málið.
Staður: Grand Hótel Reykjavík
Dagur:

Þriðjudaginn 21. nóvember

Stund: Frá 15:00 til 17:00
Dagskrá:
Jónína Bjartmarz
umhverfisráðherra

Árni Finnsson
formaður Náttúruverndarsamtaka Íslands

Víglundur Þorsteinsson
stjórnarformaður BM Vallár ehf.

Pallborðsumræður ræðumanna
Stjórnandi: Sveinn Hannesson framkvæmdastjóri SI
Fundarstjóri:
Helgi Magnússon formaður SI

3TARFSMENN Å KERSK¹LA

Fundurinn er öllum opinn.
Félagsmenn SI eru eindregið hvattir til að koma.
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Söðla- og reiðtygjasmíði

&YRIRT¾KIÈ +AFFIT¹R HEFUR VAXIÈ GRÅÈARLEGA ¹
UNDANFÎRNUM ¹RUM EINS OG REYNDAR KAFF
IMARKAÈURINN Å HEILD SINNI OG HEFUR 3ONJA
"JÎRK 'RANT VERIÈ EIN AF Ö¹TTTAKENDUM
&2¡44!",!¨)¨'6!
ÖEIRRAR UPPBYGGINGAR

Íslendingar eru nýjungagjarnir og smá snobbaðir

Lítið er vitað með vissu um söðlasmíði og almenna reiðtygjasmíði á
Íslandi á miðöldum þar sem heimildir skortir eða þær eru ekki áreiðanlegar en hnakkur var alltaf nefndur
söðull í fornu máli Íslendinga. Flestar heimildir um söðlasmíði eru frá
19. öld en söðlasmíði var þá farin að
festast í sessi sem iðngrein á Íslandi.
Þrátt fyrir heimildaskort er
óhætt að fullyrða að söðlar og reiðtygi hafi verið smíðuð á Íslandi frá
landnámi. Það hefur vafalítið verið
metnaðarmál fyrir fyrirmenni og
stórhöfðingja að sitja í fallegum
söðli og nota falleg reiðtygi þótt
ekki væri það til annars en að skera
sig úr sauðsvörtum almúganum.
Sjálfsþurftarbúskapur var eitt af
einkennum íslensks bændasamfélags á fyrstu öldum eftir landnám.
Slíkt fyrirkomulag leiddi af sér að
sjaldan voru aðföng sótt út fyrir
bæjarsamfélagið heldur allt fram-

leitt heima fyrir. Á þeirri forsendu
má ætla að laghentir bændur, húskarlar eða vinnumenn hafi smíðað
þau reiðtygi sem þurfti til daglegra
nota þótt engar áreiðanlegar heimildir staðfesti slíkt.
Starfsheitið
handverksmaður
er ekki bundið í lög fyrr en árið
1787 en þá gengu lög í gildi sem
leyfðu handverksmönnum að starfa
í kaupstöðum að fengnu leyfisbréfi
og löggildingu yfirvalda.
Ekki er vitað með vissu hver
fyrstur lagði fyrir sig söðlasmíði á
Íslandi á þann hátt að kalla mætti
iðngrein en árið 1808 var Tómas
Björnsson Beck talinn eini „gildislærði“ meistarinn í söðlasmíði hér
á landi. Tómas lærði söðlasmíði
í útlöndum og er því í heimildum
notað orðið „gildi“ um handverksmanninn en „gildi“ var óþekkt á
Íslandi á þessum tíma.
(www.idan.is)

Kaffitár er eitt þeirra fyrirtækja sem hefur verið leiðandi í nýsköpun í iðnaði hérlendis.
Fyrirtækið hefur vaxið hratt undanfarin ár og virðist ekkert lát ætla að verða á því.
Sonja Björk Grant er framkvæmdastjóri kaffihúsa Kaffitárs en hún
hefur unnið hjá fyrirtækinu í rúm
ellefu ár og tekið þar þátt í frumkvöðlastarfi. „Fyrirtækið hefur
vaxið hægt og sígandi en nokkuð
hratt undanfarin sex ár. Við teljum
að það sé svolítið í kjölfar kaffibarþjónakeppnanna sem hafa verið að
ryðja sér til rúms. Kaffibarþjónastarfið nýtur meiri virðingar en
áður þar sem fólk er ekki eingöngu
að afgreiða á kaffihúsi, heldur starfar sem kaffibarþjónar, og þannig
hefur myndast ný starfsstétt,“ segir
Sonja.

Aukinn áhuga Íslendinga á kaffi og
kaffimenningu almennt má þó ekki
eingöngu rekja til keppnanna heldur
spilar þar fleira inn í.
„Íslendingar eru pínu nýjungagjarnir. Við höfum samt alltaf drukkið mikið kaffi en við erum farin að
drekka miklu betra kaffi. Íslendingar eru býsna góðir í að velja sér
almennilegt hráefni, og orðnir pínu
snobbaðri,“ útskýrir Sonja og telur
að innflutningur Kaffitárs á framandi og spennandi kaffibaunum
hafi heillað Íslendinga.
í þessu samhengi má einnig nefna
vaxandi áhuga Íslendinga á léttvíni

og er drykkjumenningin ekki eins
einhæf og áður þekktist. Sonja tekur
undir þetta en segir jafnframt að svo
virðist sem sum veitingahús séu að
dragast aftur úr og bjóði einfaldlega
ekki upp á nógu gott kaffi.
Kaffitár hefur undanfarin ár
sinnt þessari auknu eftirspurn eftir
góðu kaffi og opnað ný kaffihús,
nú síðast í Listasafni Íslands. Sonja
segir að Kaffitár sé enn að vaxa og
dafna en mjög trúlega verða tvö ný
kaffihús opnuð á næsta ári. „Síðan
er hugsanleg útrás,“ segir hún bjartsýn og brosandi að lokum.
SHA

Hinrik Pétursson l www.mmedia.is/hip

Sérð þú tækifæri á vexti?

Tækifæri leynast allsta›ar!
"ﬁegar ﬂú hefur komi› auga á atvinnutækifæri sem hentar ﬂínum ﬂörfum, getum
vi› a›sto›a› me› sérsni›inni rá›gjöf í bland
vi› persónulega ﬂjónustu sem byggir á
sérﬂekkingu okkar í fjármögnun atvinnutækja."
Sveinn ﬁórarinsson

Fjármögnun í takt við þínar þarfir

Rá›gjafi, fyrirtækjasvi›
Suðurlandsbraut 22
Glerárgötu 24-26
Sími 540 1500 Fax 540 1505

www.lysing.is
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Byrjuðu að smíða í bílskúrnum heima

Elín Ágústsdóttir og maður hennar Hrafn Ingimundarson stofnuðu Barnasmiðjuna
fyrir tuttugu árum. Þau hanna og smíða útileiktæki og barnahúsgögn undir vörumerkinu KRUMMA-GULL.

%LÅN ER LEIKSKËLAKENNARI AÈ MENNT OG FANNST ¹ SÅNUM TÅMA LÅTIÈ ÒRVAL AF GËÈUM ÒTILEIKT¾KJ
&2¡44!",!¨)¨'6!
UM

,EIKT¾KIN ERU FJÎLBREYTT OG SKEMMTILEG

„Fyrir tuttugu árum byrjuðum við
hjónin að smíða útileiktæki því
okkur fannst að vantaði svolítið af
leiktækjum úr tré,“ útskýrir Elín sem
starfaði á þessum tíma sem leikskólakennari og fannst úrval leiktækja ekki nógu gott. Maður Elínar,
Hrafn, er vélstjóri og þau ákváðu að
samnýta krafta sína og stofna fyrirtæki í bílskúrnum heima. „Svo þróaðist þetta þannig að við keyptum
fyrstu hundrað og svo tvö hundruð fermetra, nú erum við komin í
Grafarvoginn í þúsund fermetra
hús,“ segir Elín en í dag starfa allt
að fjórtán manns í Barnasmiðjunni.
„Við erum um átta til fjórtán eftir
árstíðum, fæst á veturna,“ útskýrir
hún.
Hrafn hefur útfært öll tækniatriði og sér alfarið um hönnunina
í dag. Þau hjónin leggja áherslu á
leikmöguleika og öryggi leiktækjanna sem búin eru til úr tré en
styrkt með járni. Þá eru þau máluð
með eiturefnalausri málningu og
lökkuð til að auðveldara sé að þrífa
af þeim krot.
Elín sér um rekstrarhlið Barnasmiðjunnar og allan innflutning en
þau hjónin hafa einnig rekið leikfangaverslun frá árinu 1993 þar
sem seld eru þroskandi leikföng

(RAFN SÁR ALFARIÈ UM HÎNNUN LEIKT¾KJANNA

auk þess sem þau flytja inn mikið
af námsgögnum fyrir leikskóla og
skóla.
Elín segir róðurinn hafa verið
harðan til að byrja með. Þau hafi
byrjað með tvær hendur tómar,
samkeppnin á markaðnum sé
töluverð enda mikið flutt inn af
leiktækjum. „Okkur hefur hins
vegar verið mjög vel tekið og við
horfum alltaf fram á við,“ segir
Elín kankvís.

3KEMMTILEG LAUSN ¹ MARKI

Innritun
á vorönn

2007

mennt sv
al

f

ja

ið

rnám

Fjarnám er áhugaverður kostur fyrir þá sem ekki geta
nýtt sér staðbundið nám, t.d. vegna vinnu eða
búsetu. Í fjarnáminu er boðið upp á fjölbreytt
námsúrval í bóklegum og fagbóklegum
greinum ásamt ýmsum greinum meistaranámsins.

Almennar bóklegar greinar eru hluti af námi á öllum
brautum skólans. Allt almenna námið er matshæft
á milli skóla eftir því sem við á. Einnig er hægt að
stunda nám í almennum greinum í eina til fjórar
annir. Stúdentspróf af list- og starfsnámsbraut.

asvið
ild

unarsv

Á hönnunarsviði eru fjórar brautir: Listnámsbraut
(almenn hönnun og keramik) • Hársnyrting
• Fataiðnabraut (klæðskurður og kjólasaumur)
• Gull- og silfursmíði. Stúdentspróf af list- og
starfsnámsbraut.

plýsing
upargm a
m
ið

g
- o unarsvið
l

Á upplýsinga- og margmiðlunarsviði eru
þrjár brautir: Upplýsinga- og fjölmiðlabraut
• Tækniteiknun • Margmiðlunarskólinn.
Stúdentspróf af list- og starfsnámsbraut.

Á rafiðnasviði eru eftirtaldar brautir:
Grunnnám rafiðna • Rafvirkjun • Rafeindavirkjun • Rafvélavirkjun • Rafveituvirkjun
Símsmíði. Stúdentspróf af list- og starfsnámsbraut.

by

ggingasv
ið

hö

nn

ið

Á sérdeildarsviði eru tvær brautir:
Starfsdeild • Nýbúabraut. Auk þess er
endurhæfingarnám Janusar (rekið í tengslum
við skólann). Stúdentspróf af list- og
starfsnámsbraut.

ið n a svi

ð

af

r

sérd
e

Á byggingasviði eru fimm iðnbrautir í framhaldi
af grunnnámi bygginga- og mannvirkjagreina:
Húsasmíði • Húsgagnasmíði • Múrsmíði
• Málun • Veggfóðrun og dúklagningar.
Stúdentspróf af list- og starfsnámsbraut.

Innritun í dagskóla á vorönn 2007
er hafin. Tekið er við umsóknum
á skrifstofu skólans.
Aðstoð við innritun verður í skólanum
dagana 21. og 22. nóvember kl. 12–16.
Námsráðgjafar og sviðsstjórar leiðbeina
þá um námsval og brautir skólans.
Innritun í fjarnám og kvöldskóla hefst
á vef skólans 17. nóvember.
Allar nánari upplýsingar á www.ir.is
og á skrifstofu skólans, sími 522 6500.

Á tölvusviði er ein braut: Tölvubraut sem býður
upp á sérhæfingu í forritun og netkerfum.
Stúdentspróf af list- og starfsnámsbraut.
I‹NSKÓLINN Í REYKJAVÍK

lvusvið
tö

Skólavörðuholti I 101 Reykjavík
Sími 522 6500 I Fax 522 6501
www.ir.is I ir@ir.is
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Uppskriftirnar koddahjal
Valentína Björnsdóttir rekur fyrirtækið Móðir Náttúra með eiginmanni sínum Karli
Eiríkssyni. Þau sérhæfa sig í gerð næringarríkra, ljúffengra og hollra grænmetisrétta.

6ALENTÅNA "JÎRNSDËTTIR FRAMKV¾MDASTJËRI -ËÈUR .¹TTÒRU VAR ¹ÈUR MATR¹ÈUR ¹ LEIKSKËLA OG
&2¡44!",!¨)¨(®2¨52
HEFUR KENNT ¹ FJÎLMÎRGUM MATREIÈSLUN¹MSKEIÈUM

„Okkur fannst vanta hollan skyndibita á markaðinn,“ segir Valentína
Björnsdóttir aðspurð um stofnun
fyrirtækisins Móður Náttúru sem
selur holla og næringarríka grænmetisrétti til matvöruverslana,
mötuneyta og skóla. Fyrirtækið á
sér engan líka og á þeim þremur
árum sem fyrirtækið hefur starfað hefur viðskiptavinum farið ört
fjölgandi og viðtökur verið góðar.
„Við framleiðum eingöngu grænmetisrétti og höfum gæðin að að
leiðarljósi. Þótt þeir séu fjöldaframleiddir, viljum við að hægt sé
að bjóða gestum heima fyrir upp
á þennan mat. Þar af leiðandi er
áhersla lögð á að maturinn sé handgerður sem gefur honum persónulegan blæ og leggjum við okkur
fram við að handverkið haldist í
gegnum alla framleiðsluna,“ segir
Valentína.
Hversu stór er framleiðslan?
„Við segjum að þetta sé rúmlega
eldhúsútgerð og erum við samtals tíu starfsmenn. Við erum með
svakalega gott starfsfólk sem okkur
þykir mjög vænt um og þegar við

segjumst leggja ást og umhyggju í
matargerðina þá meinum við það,“
segir Valentína.
Aðallega er notast við íslenskt
hráefni þó ekki sé það alltaf á boðstólnum. Baunirnar eru til dæmis
innfluttar, en valið er vandað og
eru þær að mestu lífrænt ræktaðar.
„Við reynum að nota eins vandað
hráefni og kostur er.“
Vinsælustu réttirnir eru grænmetisbuff, en meðal nýjunga hjá
fyrirtækinu eru pottréttir þar sem
notast er við sérinnflutt lífrænt
sojakjöt og munu þeir fljótlega
koma á markað í pakkningum. Pottréttirnir hafa þó verið til sölu í heita
borðinu í Nóatúni og notið þar mikilla vinsælda.
Áður en Valentína stofnaði fyrirtækið með manni sínum starfaði
hún sem matráður á leikskóla og
hélt mörg matreiðslunámskeið og
Karl starfaði sem kokkur á Grænum kosti í tíu ár. Hún segir þau ekki
hafa séð eftir því að demba sér í
viðskiptalífið með þessum hætti og
séu þau hjónin góðir vinnufélagar.
„Ég er framkvæmdastjórinn og

sé um heildarreksturinn á meðan
hann stjórnar framleiðslunni, Svo
segjum við stundum að uppskriftirnar séu koddahjal,“ segir Valentína og brosir. KRISTINEVA FRETTABLADIDIS
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!NNA -ARÅA *ËNSDËTTIR SNYRTIFR¾ÈINGUR OG ANNAR EIGANDI LANGST¾RSTU SNYRTISTOFU LANDSINS
&2¡44!",!¨)¨!.4/.
,AUGA 3PA SEM ÖË ER ORÈIN OF LÅTIL AÈ SÎGN ®NNU -ARÅU

Markaðurinn
alltaf að stækka
Stærsta snyrtistofa landsins, Laugar Spa í Laugardalnum,
hefur gengið vonum framar enda hefur allur heilsugeirinn verið á mikilli uppleið. Fleiri karlmenn vantar þó í
snyrtigeirann.
„Viðbrögðin voru ekki góð í upphafi
á þeim forsendum að allir vissu að
þetta myndi aldrei ganga, að þetta
væri einfaldlega alltof stór stofa og
ekki væri til nógu stór markaður,“
útskýrir Anna María Jónsdóttir,
snyrtifræðingur og annar eigandi
Lauga Spa, sem svo sannarlega
hefur sýnt þessum neikvæðniröddum í tvo heimana. Anna hefur verið
lengi í snyrtistofubransanum þar
sem hún byrjaði smátt og vann sig
síðan upp.
Laugar Spa hefur verið á
stöðugri uppleið frá því að stofan
opnaði fyrir um þremur árum síðan
en núna hefur stofan einfaldlega
sprengt utan af sér. Fátt annað
kemur því til greina en að stofan
stækki eins og reyndar öll Lauga
líkamsræktarstöðin. „Við þurfum
einfaldlega að stækka til þess að
sinna okkar viðskiptavinum.“
Anna finnur sérstaklega fyrir því
að karlmenn eru farnir að streyma í
auknum mæli inn á stofuna hennar. Brátt verður meðal annars boðið

upp sérstaka meðferð sem er eingöngu fyrir karlmenn, hönnuð af
karlmönnum. „Í nútímaþjóðfélagi
þá eru kröfurnar orðnar allt aðrar
en þær voru hér áður fyrr. Karlmenn vilja hafa mjúka, hreina húð
og að hún sé ungleg, alveg eins við
konurnar.“
En þarf þá ekki karlmenn inn í
starfsstéttina? „Við erum einmitt að
fá fyrsta karlmanninn í nám núna
á næstunni,“ útskýrir Anna María
glöð í bragði. Hún segir jafnframt
að það sé alveg jafn mikilvægt fyrir
snyrtifræðinga að hafa karlmenn
innan stéttarinnar og það er fyrir til
dæmis hárgreiðslufólk. „Við erum í
raun og veru eina landið í heiminum
í dag sem er ekki komið með karlmenn.“ Anna María telur að þessum
þætti verði að breyta hérlendis en til
þess þurfi hugarfarsbreytingu. „Við
ætlum að gera Ísland að alþjóðlegri
heilsulind heimsins og til þess þurfum við karlmenn.“
SHA
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Spennandi tímar framundan
Með nýsköpun að leiðarljósi
2006

Marel kaupir Scanvaegt í Danmörku
2006

Marel kaupir AEW Thurne og Delford Sortaweigh
2005

Starfsemi í Slóvakíu hefst
2002

Íslensku gæðaverðlaunin
1999

Byltingarkennd þverskurðarvél
1997

Staðfesting á gæðastefnu með ISO 9001 gæðavottun
1997

Marel kaupir allt hlutafé Carnitech A/S í Danmörku

1996

Marel haslar sér völl í bandarískum kjötiðnaði

1994

Fyrsta tölvustýrða skurðarvélin

1992

1984

Marel skráð í Kauphöll Íslands
Fyrsta sjóvogin seld
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„Ef að þetta „beast“ byrjar
að garga á peninga, þá verða
skjóðurnar tómar fljótt“

m stóra

ð kaupum á Big Food Group.
esson og bætir við að misg Gunnar Sigurðsson, framvið og áreiðanleikakannanir gáfu til kynna.
„Þetta var magapínuyfirtaka, því þetta hefði
getað sett okkur á hliðina,“ segir Jón Ásgeir.
„Ég skil ekki hvernig okkur datt þetta í hug,“
segir Jón Ásgeir og hlær. Gunnar er ekki
alveg á sama máli. „Eins og við teiknuðum
þetta upp, þá leit þetta vel út. Það byggðist á
því að Booker sem er stærsta gripið og greittkeðjan í Bretlandi væri með sjóðstreymi sem
undir réttri stjórn myndi skila miklu. Við
stilltum Iceland upp á móti sem viðsnúningsverkefni. Sem hefur reynst miklu betur en
við þorðum að vona. Þegar við lögðum af stað
þá var þetta allt mjög skynsamlegt.“
Jón segir að menn hafi teygt sig langt í
verkefninu. „Þetta er alveg rosalega óþægilegur tími í yfirtökum frá því að maður skrifar undir og ekki er aftur snúið og þangað til
maður fær lyklana. Það eru tveir mánuðir.
Þetta er hræðilega langur tími. Stjórnendur í
lausu lofti. Þeir eru að vinna fyrir fyrri eigendur og geta ekki farið að vinna fyrir okkur.
Það kemur losarabragur á allan mannskapinn
og reksturinn. Booker seldi í gær fyrir 1,9
milljarða króna. Ef menn fara að tapa fimm
til sex prósentum af veltunni í einhverju
rugli, þá er það fljótt að safnast upp.“
STAÐAN MIKLU VERRI

Booker reyndist í miklu verra ástandi en
búist var við. Staðan hjá Big Food var þannig
að af 36 milljarða yfirdráttarheimild var
svigrúmið 130 þúsund krónur. „Þar við bættist að teygt hafði verið á öllum skuldum við
birgja,“ segir Gunnar. „Ég held að það sé ekki
djúpt í árinni tekið að segja að félagið hefði
lent í verulegum vandræðum ef við hefðum
ekki tekið það yfir.“
Baugur hafði átt hlut í félaginu um skeið
og gagnrýnt stefnuna. Planið var að skipta
upp félögunum og ná bættum rekstri með
réttum stjórnendum. „Stjórnendur eru lykilatriði í þessu,“ segir Jón Ásgeir. „Smásala
er flókin. Þeir sem kunna þetta skila árangri,
alveg sama hvort veðrið er heitt eða kalt eða
vextir háir eða lágir.“
Iceland-verslunakeðjan var líka í verri
málum. Þar tók við stjórninni stofnandi keðjunnar, Malcolm Walker. Ástandið var verra
en búist var við, en Gunnar segir Malcolm
hafa verið vissan um að allt gengi vel þegar
hann steig inn fyrir dyrnar. Hann hafi strax
séð hvað gera þurfti. Einkenni rekstursins
hjá Big Food var gríðarleg yfirbygging og
stjórnunarkostnaður. „Á aðalaskrifstofum
fyrirtækisins er búið að fækka fólki um yfir
þúsund manns. Það var skýrsla ofan á skýrslu
og það fóru tveir milljarðar í kaup á ráðgjöf

á ári,“ segur Jón. Hann segir þarna koma
fram veikleika sem gjarnan birtist í skráðum
félögum að menn forðist áhættu og varpi frá
sér ábyrgð yfir til ráðgjafa. „Það var rosaleg
óráðsía þarna inni,“ segir Gunnar.
ICELAND Á FLUGI

Gunnar segir að í skráðum félögum í smásölu
séu menn of mikið metnir út frá söluaukningu
og refsað ef hún dregst saman, jafnvel þótt
hagnaður aukist. „Hjá Iceland voru menn
á því að frystivara væri á undanhaldi og
kældar matvörur í vexti. Menn fóru af stað
að breyta búðum í verslanir með hærra þjónustustig, en áttu ekki séns í sambærilegar
verslanir stærri matvörukeðja. Þeir urðu
fangar strategíunnar. Þeir fengu aukningu
í skamman tíma við breytingu á búðum,
þannig að þeir urðu að halda áfram til að
sýna söluaukningu. Ef þeir hefðu viðurkennt
að þeir væru á rangri leið og snúið aftur til
upphafsins, þá hefði hlutabréfaverðið fallið.“
Eftir yfirtökuna var blaðinu snúið við og
farið aftur til upphafsins með þeim árangri
að þegar er búið að endurfjármagna félagið
einu sinni og greiða fjárfestum það sem þeir
lögðu í fyrirtækið í upphafi. Reksturinn er
á þeirri siglingu að önnur endurfjármögnun
væri möguleg á næsta ári. „Iceland hefur
gengið frábærlega.“
Með sterkum meðfjárfestum og árangri
í fyrri fjárfestingum vex geta Baugs til að
ráðast í stærri verkefni. Jón Ásgeir segir
að þetta þýði að stærð verkefna sem hægt
sé að ráðast í sé allt að milljarði punda eða
130 milljarðar króna. „Það fer reyndar eftir
strúktúrnum, Hversu mikið af fasteignum
er í félögunum. Það er fullt af félögum hér
í Bretlandi sem eru rík af eignum. Marks og
Spencer, Morrison og Sainsburys eru félög
sem eru rík af eignum. Fasteignirnar eru
verðmætari en félögin sjálf. Síðan er spurningin hvort reksturinn gæti borið leiguna ef
fasteignirnar eru seldar út.“
Marks og Spencer er dálítið stór biti eða 10
milljarða punda virði. Undir forystu Stuarts
Rose hefur félagið náð að rétta úr kútnum.
„Þetta er frábær árangur hjá Stuart Rose,
Félagið er að sýna afkomutölur sem við
reiknuðum með hjá þeim árið 2009,“ segir
Jón Ásgeir. Hann segir mikið hafa verið
fjárfest í búðunum. „Það er dýrt að halda
því uppi. Markaðssetning þeirra hefur verið
brilljant. Vöruúrvalið hjá þeim hefur lagast
aðeins, en fyrst og fremst hafa þeir náð að
búa til sterkari ímynd.“ Philip Green gengur
ekki eins vel í augnablikinu með Arcadia og
Debenhams. „Philip er frábær í að ná niður
kostnaði og semja við birgja. Honum hefur
hins vegar ekki gengið jafn vel í að láta fyrirtækin vaxa,“ segir Jón Ásgeir og bendir á að
Green hafi misst frá sér góða stjórnendur þar
sem hann sé of mikið að skipta sér af þeim.
„Maður fær ekki gott fólk ef maður treystir
því ekki. Þá bara fer það annað.“
NÆSTU MÁLTÍÐIR

Baugur hefur að undanförnu byggt upp eignarhluti í Woolworths og French Connection.
Bæði þessi félög eru líkleg til að verða að
yfirtökuverkefnum. Jón Ásgeir segir örvæntingu gæta í rekstrinum. „Ætli við eigum
ekki einhvern tímann eftir að svitna yfir

Woolworths,“ segir hann. Woolworths á alveg
séns. Það er svipað og Big Food. Það þarf
að brjóta það upp og
fókusera. Það eru
fínar einingar þarna
innan um. Þannig að
þarna eru tækifæri.
Þeir eru orðnir dálítið ráðalausir. Þeir
eyða peningum í búðirnar því þeir fá smá
skammtímaaukningu
við það.“
Stofnandi
og
aðaleigandi French
Connections hefur
ekki viljað selja.
„Það var haft eftir
honum um daginn
að hann ætlaði sér
ekki að verða elsti
stjórnarmaðurinn
í tískubransanum.
Við lítum á það sem
jákvæðar fréttir.“
SÁ STÓRI

Áhættan af Big Foodkaupunum var gríðarleg. „Maður lagði
*«. 3'%)2 *«(!..%33/. &/234*«2) "!5'3 '2/50
kofann undir,“ segir
¶AÈ 3KIPTIR HÎFUÈM¹LI AÈ HAFA RÁTTU STJËRNENDURNA MEÈ SÁR
Å VERKEFNIN
Jón Ásgeir. Gunnar
bætir því við að ef
eitthvað færi úrskeiðis í House of Frasier, þá
myndi það ekki setja fyrirtækið í hættu. „Það
væri vissulega ekki gott fyrir okkur, en ef það
hefði gerst í Big Food
þá hefði farið illa. Jón
hringdi í mig þegar
við vorum að klára
þetta og við vorum
að meta hvað gerðist ef það væri fjárþörf í fyrirtækinu.
Þá sagði Jón: „Ef að
þetta „beast“ byrjar
að garga á peninga,
þá verða skjóðurnar
tómar fljótt.“ Og það
er rétt því bara ef
birgjar hefðu breytt
greiðsluskilmálum
þá hefði það kostað
mikið því veltutölurnar eru svo háar.“
Það er greinilegt að áhættan var
gríðarleg í Big Food
Group og spurning
hvort menn væru tilbúnir í slíka áhættu á
ný. Jón Ásgeir verður hugsi og greinilegt að honum hrýs
hugur við að endurtaka leikinn. „Við
'5..!2 3)'52¨33/. &2!-+6-$!34*«2) "!5'3
eigum eftir að taka
¥ "2%4,!.$) H¾TTAN AF "IG &OOD VAR MIKIL OG ¹STANDIÈ
MUN VERRA EN MENN BJUGGUST VIÈ
þann stóra,“ segir
hann og brosir.
Hver er sá stóri?
Gunnar grípur fram í til að tryggja að ekkert
fari á sveim sem ekki á að vera þar. „Það
verður að koma í ljós.“
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Sögurnar... tölurnar... fólkið...

Peningarnir í íslensku útrásinni koma úr vel heppnuðum verkefnum:

Vilji til að taka
skynsamlega áhættu
Hafliði Helgason
Í erlendri umfjöllun undanfarinna missera er leiðarstefið risastórt spurningarmerki um hvaðan peningarnir hafi komið. Þeir
sem ekki hafa fylgst með framgangi íslenskra fjárfesta eiga bágt
með að skilja stærðirnar.
Í Markaðnum í dag er farið yfir eina slíka sögu. Kaup Baugs og
annarra fjárfesta á Big Food Group. Fjárfestingin var risastór og
áhættusöm. Verkefnið var ögrandi og Baugur sem leiddi verkefnið lagði allt undir. Í viðtalinu viðurkenna forsvarsmenn félagsins
að fyrirtækið hefði líklega ekki þolað það ef illa færi. Staðan er
önnur nú og dreifing eigna og áhættu meiri en nokkru sinni, svo
ekki sé talað um fjárhagslegan styrk.
Þetta er á margan hátt lýsandi fyrir
áhættusækni sem skilað hefur gríðarlegum hagnaði. Án áhættu er enginn
ávinningur og mikilvægt að gera greinarmun á þeim sem eru djarfir og taka
útreiknaða áhættu í rekstri sem þeir
gjörþekkja og hinna sem gera sig seka
um tilviljanakennda fífldirfsku.
Reglan er venjulega sú að menn
verða áhættufælnari eftir því sem
lengra líður á ferilinn. Í upphafi er
allt lagt undir, enda litlu að tapa, en
þegar lengra líður fram þá er meira í
húfi. Þróunin hefur líka verið í þessa
átt. Stærstu fjárfestarnir eru orðnir
vel eignadreifðir og áhætta íslenskra
fjárfesta vel dreifð milli hagkerfa og
atvinnugreina. Tíminn hefur verið vel
nýttur.
Á það hefur margoft verið bent að
þótt illa kunni að fara í einhverjum
verkefna, þá er ferðalagið sem íslenskt
athafnafólk hefur lagt í gríðarlega mikilvægt fyrir samfélagið.
Kaupin á Big Food eru gott dæmi. Þar
var ráðist í gríðarstórt verkefni þar sem
verulegrar hagræðingar og skerpingar
á áherslum var þörf. Slík vinna er afar
krefjandi og erfið og tekist hefur að
snúa rekstri félaganna innan samstæðunnar til betri vegar á skömmum tíma.
Ef heldur fram sem horfir þá mun þessi
fjárfesting skila miklu. Sama gildir um
Sterling ef það flugfélag heldur áfram
á þeirri braut sem stefnir í. Slíkt gildir
líka um Bakkavör sem hefur skilað
hluthöfum sínum miklum hagnaði af
djarfri og skuldsettri yfirtöku á Geest.
Ex nihili nihil, úr engu ekkert, er gamalt spakmæli sem gildir
ekki síst um árangur í viðskiptum. Á bak við útrásarárangurinn
er nefnilega gríðarleg vinna, áræði, vilji og metnaður, auk þess
sem menn eru jafnvel tilbúnir að leggja allan árangur sinn undir
þegar verkefnin eru ögrandi og spennandi. Án þessa gerist ekkert.

Allir njóta ávaxtarins
Umræða um sóknarfæri Íslands
á sviði fjármálaþjónustu hefur
farið vaxandi á undanförnum
misserum. Áhugaverðar hugmyndir þess efnis voru viðraðar
í nýútgefnu riti nefndar forsætisráðuneytisins, sem var kynnt í
Þjóðleikhúsinu á föstudag.
Stundum vill loða við hugmyndavinnu sem þessa, að
hún fari einungis fram innan
þröngs hóps og kynningu hennar sé beint til markhóps sem
er þegar sannfærður um ágæti
málefnisins. Þetta eru engu að
síður markmið og framtíðarsýn
sem koma samfélaginu í heild til
góða. Því er mikilvægt að fram
fari virk og opin umræða um
málefnið. Hugmyndir um Ísland
sem alþjóðlega miðstöð fjármála
eru ekki einungis hagsmunamál
örfárra aðila heldur samfélagsins í heild.
ELDMÓÐUR OG METNAÐUR

Í erlendri umfjöllun
undanfarinna missera er leiðarstefið
risastórt spurningarmerki um hvaðan
peningarnir hafi
komið. Þeir sem
ekki hafa fylgst
með framgangi
íslenskra fjárfesta
eiga bágt með að
skilja stærðirnar. Í
Markaðnum í dag
er farið yfir eina
slíka sögu. Kaup
Baugs og annarra
fjárfesta á Big Food
Group ... Í viðtalinu
viðurkenna forsvarsmenn félagsins að fyrirtækið
hefði líklega ekki
þolað það ef illa
færi.

Viðskiptaráð hefur ávallt verið
hlynnt uppbyggingu alþjóðlegrar fjármálastarfsemi hérlendis og tekið forystuhlutverk
í þeirri umræðu. Í tilefni af
Viðskiptaþingi árið 2005 gaf
ráðið út skýrslu þar sem kynntar
voru hugmyndir um flata og einfalda skattlagningu til að bæta
samkeppnisstöðu landsins. Í
skýrslunni er gefin glögg mynd
af þeim ávinningi sem slíkar
breytingar gætu haft í för með
sér. Meðal þess sem var lögð rík
áhersla á er að sníða ýmsa annmarka af skattalögum sem varða
fyrirkomulag gagnvart erlendum aðilum. Þar væri um mikla
framför að ræða með litlum tilkostnaði. Helsti Akkilesarhæll

Halla
Tómasdóttir,
framkvæmdastjóri
Viðskiptaráðs
Íslands.
framrásar undanfarinna ára
hefur verið ójafnvægi í inn- og
útstreymi fjárfestinga, en þar
ræður há endanleg raunskattbyrði á Íslandi miklu. Framfarir
á því sviði hafa því mikið að
segja um samkeppnisstöðu
okkar til lengri tíma.
Ísland hefur upp á margt að
bjóða. Við erum ung og nýjungagjörn þjóð, full af eldmóði
og metnaði. Efnahagur landsins
hefur styrkst til muna á síðustu
árum og má þar ekki síst þakka
örri framþróun innan fjármálageira landsins. Vinnumarkaður
og stjórnsýsla einkennist af
sveigjanleika og skilvirkni auk
þess sem við höfum vel menntað
fólk. Þetta eru allt þættir sem
kæmu tvímælalaust til með að
styrkjast sé unnið markvisst að
áðurnefndri framtíðarsýn. Ef
hugmyndin er að skapa komandi
kynslóðum frjósaman farveg
er um afar gjöfulan áburð að
ræða.
MARKVISS FRAMTÍÐARSÝN

Eitt af best þekktu spakmælum
hagfræðinnar segir að ókeypis
málsverður sé í raun ekki til.
Uppbygging og sókn í átt að
alþjóðlegum fjármálamörkuðum
er líklega það sem kemst næst
því að vera undantekning á þeirri

reglu. Kostnaður við breytingar
til að gera Ísland að ákjósanlegri
höfn alþjóðlegra höfuðstöðva
er hverfandi, en ávinningurinn gríðarlegur. Örlítil sneið af
alþjóðlegum fjármálamörkuðum
væri á við brúðkaupstertu soldánsins af Brúnei fyrir lítið land
eins og Ísland. Hér erum við
ekki að tala um ábata fyrir lítinn hóp manna, heldur landið í
heild. Skatttekjurnar væri hægt
að nota til ýmissa þarfra verka,
svo sem lægri skattaálagna á
almenning, uppbyggingar bestu
skóla í heimi og reksturs velferðarkerfis sem skarar fram úr.
Hagsmunir eru ekki eingöngu
bundnir við vöxt á skattstofnum
því afleidd áhrif af umræddri
framþróun væru fjölþætt. Aukin
fjölbreytni í atvinnuvegum og
vaxandi þörf á menntun krefur
stjórnvöld um hugarfarsbreytingu í þeim efnum. Aukinn hvati
til framfara á sviði menntunar
skapar grundvöll fyrir jákvæða
og hraða þróun á því sviði, sem
kæmi framtíðarkynslóðum afar
vel. Að sama skapi skilar hagvöxtur og kaupmáttaraukning
sér til allra, eins og við höfum
fengið að kynnast á síðastliðnum
áratug.
Viðskiptaráð hvetur stjórnvöld
og atvinnulífið í heild til að skapa
sér markvissa framtíðarsýn þar
sem hagsmunir heildarinnar eru
hafðir að leiðarljósi. Uppbygging
alþjóðlegrar fjármálastarfsemi
fellur tvímælalaust undir slíka
sýn. Það er von mín að okkur
beri gæfa til að ræða þessar hugmyndir án fordóma, með það að
leiðarljósi að Ísland standi áfram
í fremstu röð.
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Starfsþrot - vandi
starfsmanna eða
fyrirtækis?
Michael Leiter og Christina
Maslach, prófessorar og sérfræðingar á sviði vinnuskipulags
og sálfræði hafa í áratug rannsakað starfsþrot og vandamál
á vinnustöðum. Mörg fyrirtæki
hafa litla þolinmæði gagnvart
starfsmönnum sem finna fyrir
starfsþroti og tilhneiging er til
að gera vandamálið persónulegt
frekar en tengt menningu fyrirtækis. Þá eru starfsmenn sendir
í námskeið í jóga, tímastjórnun
eða sjálfsstyrkingu.
Slík svör til einstaklinga segja
Leiter og Maslach ekki vera rétt
og skoða þurfi málið í stærra
samhengi. Því stærra sem misræmi er á milli einstaklings og
vinnu hans, því meiri líkur eru

á að hann finni fyrir starfsþroti.
Sex meginþættir ráða ferðinni
í því misræmi og mikilvægt er
að skoða; vinnuálag, ábyrgð,
umbun, félagsanda, sanngirni
og siðferðisleg gildi innan fyrirtækis.
Of mikið vinnuálag er algengt
og slítandi en of lítið álag er líka
slæmt. Margt starfsfólk er undir
annars konar álagi sem tengist
því að sýna tilfinningar sem þeir
bera ekki endilega, s.s. sölumenn
og fólk við aðhlynningu.
Misræmi getur skapast þegar
starfsmenn hafa ekki nógu mikið
vald til að sinna starfi sínu eða
að ábyrgðin er öll á einni hendi.
Misræmi verður líka þegar
skortir umbun, hvort sem um
er að ræða ónóg laun fyrir unna
vinnu eða starfið er ekki metið
af öðru fólki á vinnustað.
Starfsfólk þrífst best í aðstæðum þar sem er að finna stuðning,
gleði og góðan félagsanda. Þegar
það skortir verður til misræmi
sem er algengt í fyrirtækjum

sem einangra starfsmenn hvern
frá öðrum og koma í veg fyrir að
þeir geti talað saman. Sanngirni
á vinnustað er mikilvæg og
algengt er að skapist óánægja ef
starfsmaður upplifir að misræmi
er á milli starfsmanna varðandi
kaup og stöðuhækkanir.
Þá getur misræmi á gildum
starfsmanns og fyrirtækis haft
mikil áhrif s.s. ef vinnan felur
í sér hegðun eða verkefni sem
starfsmaður telur vera ólíkt
sínum gildum, s.s. að þurfa að
blekkja eða ljúga til að koma
samning eða sölu í framkvæmd.
Þessa þætti þykir
Maslach og Leiter
verðugt að skoða
áður en starfsmenn eru sendir í námskeið
vegna einkenna
um starfsþrot.
Sif Sigfúsdóttir
MA í mannauðsstjórnun.
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SKOÐUN

Fara þarf varlega með byssur
Eigendur
fyrirtækja
og
starfsmenn hafa ýmis áhugamál. Veiðiskapur hefur fylgt
Íslendingum lengi og alltaf eykst
sá fjöldi manna sem leggur stund
á skotveiðar í sínum frítíma. Í
vöxt fer að samstarfsmenn fari í
hópum til veiða og komi gírugir
á kaffistofuna daginn eftir með
góðar veiðisögur. Manni verður
þó um og ó að heyra sögur af
veiðiferðum skotveiðimanna þar
sem svo mikill fjöldi er saman
kominn á tiltölulega litlu svæði,
allir í sama tilganginum, að skjóta
gæsir eða rjúpur. Fréttir herma
að menn hafi hreinlega flúið af
góðum veiðistöðum vegna þess

að skothríð er mikil, hún kemur
úr öllum áttum þannig að ekki
er mögulegt að átta sig á hvaðan
skotin koma og ástandið því stórhættulegt.
Á haustmánuðum hafa borist
tjónstilkynningar til Sjóvár sem
fá mig til að hafa áhyggjur af
því að menn sýni ekki ýtrustu
varkárni við meðferð skotvopna.
Áverkar geta verið alvarlegir og
því viljum við árétta að þeir sem
fá byssuleyfi taki alvarlega þær
leiðbeiningar sem koma fram á
námskeiðum sem haldin eru af
Umhverfisstofnun um sjálfsagðar öryggisreglur.
Það segja mér fróðir menn

að þegar skotmaður gengur með
hlaðna byssu á veiðum skal alltaf opna byssulásinn og afhlaða
byssuna þegar farið er yfir t.d.
skurði, klifrað upp kletta eða
klöngrast yfir urð og móa. Gangi
margir menn saman með hlaðnar
byssur skal halda þeim þannig
að hlaupin stefni aldrei að samferðamönnum ef menn hrasa
og detta. Það þykir einnig sjálfsögð kurteisi að opna byssuna og
afhlaða er menn hittast á veiðum
og fara að ræða málin eða setjast
niður að snæðingi.
Þetta eru mjög góðar reglur
og afar áríðandi að sem flestir
skotveiðimenn tileinki sér þær.

sports, tileinka sér
Það er grafalvarlegt
   varúð og gætni í
mál að verða fyrir slysameðferð skotvopna
skoti því afleiðingarnar
og klæðast áberandi
geta haft ófyrirsjáanfatnaði í þeim tilfelllegar afleiðingar fyrir
um sem slíkt fælir
þann sem fyrir verður
ekki bráðina, t.d. við
svo ekki sé talað um
þann sem veldur. Það       rjúpnaveiðar. Það
er mjög auðvelt og
hlýtur að vera hræðileg
tilfinning og erfitt að lifa með ódýrt að verða sér úti um neonþví að valda besta vini sínum eða lituð þunn nælon-vesti sem gera
nánum ættingja slíkum skaða, það að verkum að veiðimenn
kannski af algeru kæruleysi og sjá vel hver annan, sérstaklega
óvarkárni. Þótt við bjóðum upp á í aðstæðum þar sem fjöldi skotgóðar slysatryggingar þá getum veiðimanna er slíkur að hætta
við ekki annað en greitt ákveðnar stafar af eins og áður kom fram.
Bestu kveðjur og góða veiði!
fjárhæðir en atburðurinn hverfur ekki þrátt fyrir þær greiðslur.
Með þessu greinarkorni lang- Sólveig Ólafsdóttir
ar mig að vekja skotveiðimenn til þjónustufulltrúi á tjónasviði Sjóvár
meðvitundar um alvarleika þessa

SPÁKAUPMAÐURINN

Ástlaust
hjónaband
Ástlaus hjónabönd geta lafað af
ýmsum ástæðum. Stundum eru
það börnin, stundum hagsmunir og stundum eitthvert bölvað
sinnuleysi sem lætur það litla
lafa.
Sjálfur er ég hamingjusamlega
kvæntur og elska konuna mína og
reikna með að það sé gagnkvæmt.
Hef reyndar ekki spurt hana að
því síðastliðin ár, en í ljósi augljósra mannkosta og sjarma, þá
hlýt ég að gera ráð fyrir því. Ef
ekki, þá á ég alltaf uppi í erminni
að ég er svakalega góður skaffari.
Ég fylgist aðeins með einu
ástlausu hjónabandi á markaðnum. Það eru engin sérstök átök á
ferðinni, en hvorugur er sérstaklega ánægður. Þetta hjónaband er
Straumur-Burðarás. Ég er lengi
búinn að spá uppskiptum eða að
annaðhvort Björgólfur Thor eða
FL selji sig út og taki einhverjar eignir með sér. Eða eitthvert
barnanna, svo haldið sé áfram
með hjónabandslíkinguna. Mér
finnst líklegast að FL fari út og
taki Finnair með sér. Það væri
ekkert óskynsamlegt og meira á
þeirra sviði en Björgólfs.
Það eru sennilega fleiri ástæður en aðgerðarlítið ástleysi þarna
á ferðinni. Mér finnst líklegt
að Fjármálaeftirlitið sé ekkert
afskaplega hrifið af þessu hjónabandi. Líti svo á að það sé ekki
heppilegt að stórir hluthafar í sitthvorum bankanum séu saman í
þeim þriðja.
Þar fyrir utan er þetta samband gjörsamlega tilgangslaust.
FL búið að ná markmiðum og
stækka sitt félag og sennilega
fyrir þeim bara spurning um að
komast tjónlaust frá þessu.
Þetta verður leyst einhvernveginn og bara spurning hvar er
skynsamlegast að setja sig niður
og reyna að græða á þessu. Annars
finnst mér einhver helvítis taugaveiklun í gangi. Ég létti a.m.k. á
erlendum skuldum í síðustu viku.
Danska bullið hefur einhver áhrif
og svo eru bara nógir til að túlka
allt sem kemur fram okkur í óhag.
Þannig er bara stemningin og þeir
sem þurftu að éta ofan í sig bullið
í vor nota hvert tækifæri til að
sýna að þeir hafi haft eitthvað til
síns máls.
Mér fannst reyndar sniðugt
að sjá svart á hvítu að Merrill
Lynch er á móti stórum fjárfestingarverkefnum. Þannig hefur
Landsbankinn einbeitt sér að innri
vexti og innlánum og nýtur þess á
meðan Glitnir sem hagnast vel á
Icelandair og kemst í feitan pakka
í House of Frasier fær skammir
fyrir. Jæja það verður hver að fá
að fljúga eins og hann er fiðraður, en ég efast um að greinandi
Merrill Lynch hafi nokkurn tímann grætt á nokkrum hlut.
Spákaupmaðurinn á horninu

Skrifstofuhúsgögn
Beyki

....á miklu betra verði !

Kirsuber

Hnota

Hæðarstillanleg skrifborð frá kr. 31.300
Hlynur

Samstæðan kr. 56.400

Dönsku Prima línunni má raða saman á ótal
vegu. Níðsterk og endingargóð húsgögn á
mjög góðu verði, til afhendingar strax.

Smiðsbúð 6 210 Garðabæ Sími 564 5040

www.hirzlan.is
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Flex-T skrifstofuhúsgögn
á tilboðsverði! 30%
afsláttur

Flex-T vinnustöð (180x200 cm)
Verð áður 71.369 kr.

49.958 kr.

Tilboð

Elta engar tískubylgjur
í fjárfestingum

Flex-T skrifstofuhúsgögn fást í
ýmsum stærðum og útfærslum.
Þau eru hönnuð af Guðrúnu Margréti
Ólafsdóttur og Oddgeiri Þórðarsyni,
húsgagna- og innanhússarkitektum FHI.

20%
afsláttur

Flex-T með rafmagnsstillingu (180x80 cm)
Verð áður 110.531 kr.

Tilboð

88.425 kr.

Bæjarlind 8–10 • Kópavogi • Sími 510 7300 • www.ag.is

STOFNAÐ 1956

Eignastýringarfyrirtækið Vanguard er það annað
stærsta sinnar tegundar í Bandaríkjunum með yfir
950 milljarða dollara í stýringu. Forstjóri bankans,
John J. Brennan, var staddur hér á landi í tilefni
af afmælisráðstefnu Glitnis Eignastýringar. Hann
settist niður með Hólmfríði Helgu Sigurðardóttur og
sagði henni frá hugmyndafræði Vanguard.
John J. Brennan, forstjóri
Vanguard, hefur stundum verið
nefndur sem einn af áhrifamestu
mönnum á bandarískum fjármálamarkaði. Sjálfur gefur hann
lítið fyrir sín persónulegu völd.
Segir hann þó að þar sem
Vanguard hafi gríðarlegt fjármagn í eignastýringu, yfir 950
milljarða bandaríkjadala, hafi
fyrirtækið eðli málsins sam-

DHL kemur sendingum til Asíu eftir ýmsum leiðum. Þar sem DHL er með heimsins stærsta flutningsnet komum við sendingum til skila á fleiri áfangastaði í Asíu fyrir kl. 9.00 og fyrir kl. 12.00 en nokkur
annar. Ástæðan er sú að frábært starfsfólk okkar í Asíu færir okkur betri þekkingu á staðháttum.
Ráðgjafar okkar eru í viðbragðsstöðu núna, það er ekki eftir neinu að bíða.

FYRIR KL. 9.00. FYRIR KL. 12.00. EKKERT STÖÐVAR OKKUR.
HRINGDU Í SÍMA 535 1100 EÐA HEIMSÆKTU VEFINN OKKAR, WWW.DHL.IS, TIL AÐ SENDA
PAKKANN AF STAÐ NÚNA.

kvæmt nokkuð mikil áhrif.
Vanguard er að öllu leyti í eigu
fjárfesta í sjóðum fyrirtækisins,
sem þýðir að rekstrarhagnaður
rennur beint til sjóðsbréfaeigenda. Þetta rekstrarform er einsdæmi meðal eignastýringarfélaga í Bandaríkjunum og þakkar
Brennan því mikinn vöxt fyrirtækisins undanfarin ár. Sérstök
áhersla er góða þjónustu og lágan
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kostnað, sem hefur gengið vel
eftir en á meðan kostnaður sjóða
í Bandaríkjunum hefur farið
hækkandi hefur kostnaður hjá
Vanguard farið lækkandi.
VÍSITÖLUSJÓÐIR LYKILLINN AÐ
ÁRANGRI

TÆKIFÆRIN LIGGJA Í ALÞJÓÐAVÆÐINGUNNI

Um það hvar tækifærin liggja
í framtíðinni segir Brennan að
fjárfestar séu að verða alþjóðlegri í stefnu sinni. „Fyrir tíu
árum voru fjárfestar smeykir við nýju markaðina, eins og
Indland, Kína og Austur-Evrópu.
Núna eru fjárfestar farnir að
átta sig á að alþjóðlegar fjárfestingar eru frekar leið til að
minnka áhættu en öfugt.“ Hann
telur að alþjóðavæðingin muni
hafa góð áhrif á alla markaði
þar sem fyrirtæki neyðast til að
gerast samkeppnsihæf á alþjóðlegum vettvangi sem muni hafa
í för með sér betri arðsemi fyrir
fjárfesta.

Íslenski skuldabréfamarkaðurinn –
á vit nýrra tækifæra
Hótel Nordica, 15. nóvember 2006
Fjallað verður um fjárfestingar erlendra aðila í íslenskum skuldabréfum og Jöklabréfum,
horfur og áhrif. Einnig verður opnaður nýr vefur á ensku sem hefur það hlutverk að miðla
alþjóðega upplýsingum um íslensk skuldabréf og efnahagsmál.
Framsögumenn á ráðstefnunni verða:
•

Árni M. Mathiesen, fjármálaráðherra.

•

Beat Siegenthaler, Senior Strategist, frá Toronto Dominion Securities. TD hefur
staðið að baki ﬂestum Jöklabréfaútgáfum til þessa.

•

Andrew Bosomworth, Executive Vice President and Senior Portfolio Manager frá
PIMCO Fixed Income Portfolio Management. PIMCO stýrir alþjóðlegum skuldabréfa–
sjóðum fyrir um 640 milljarða bandaríkjadala og telst leiðandi á sviði eignaumsýslu í
heiminum.

Fundarstjóri er Þórður Geir Jónasson, forstjóri Lánasýslu ríkisins.
Fundurinn verður á Hótel Nordica í dag, miðvikudaginn 15. nóvember, og hefst kl. 16.00.
Vinsamlegast tilkynnið þátttöku á lanasysla@lanasysla.is eða í síma 540 7500.

LÁNASÝSLA RÍKISINS

Samstarfsaðilar:
Glitnir
Íbúðalánasjóður
Kauphöll Íslands

KB Banki
Landsbanki Íslands
MP Fjárfestingarbanki
Straumur - Burðarás
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Rekstur vísitölusjóða er kjarnahæfni Vanguard og af mörgum
talinn lykillinn að árangri félagsins. Vísitölusjóðir beita hlutlausri eignastýringu sem þýðir
að sjóðirnir eiga hlutabréf í því
sem næst sömu hlutföllum og
eru í þeirri vísitölu sem miðað
er við. Rekstur vísitölusjóða fellur vel að hugmyndum Vanguard
um að fjárfesta til lengri tíma,
bæði sem fyrirtæki og eins í fjárfestingum. Fyrirtækið býður líka
aðra fjárfestingasjóði en hefur
þá leitað til annarra fyrirtækja
með að reka þá. Hvernig svo sem
sjóðirnir eru upp byggðir segir
Brennan þá alla rekna á mjög
agaðan hátt, enda sé mikilvægt
að leita eftir jafnvægi og dreif-

ingu í fjárfestingum til að hafa
stjórn á áhættu. „Ein algengustu
mistök við fjárfestingar er að elta
tískubylgjur, sem er ekki góð leið
til að græða peninga. Við hugsum til lengri tíma, oft til fimm
eða tíu ára, ekki í mánuðum eða
jafnvel árum. Markaðir rísa og
falla, það er bara þannig. Það eru
fjölmargir hlutabréfamarkaðir í
heiminum þar sem enginn hefur
grætt neitt undanfarin sex ár og
þar vill enginn fjárfesta í hlutabréfum núna. Annars staðar, eins
og hér, hafa markaðir verið á
blússandi siglingu og skyndilega
vilja allir fjárfesta í hlutabréfum. Ein af ástæðunum fyrir því
að við erum virt fyrirtæki er
að þegar þrengir að segjum við
„þetta verður ekki alltaf svona“
en þegar markaðir eru á siglingu
segjum við það sama.

Ráðstefna í boði Lánasýslu ríkisins og samstarfsaðila á fjármálamarkaði



     
     

   
   
  

  

     
   

  &

   (!-   +  +

+(    %)  *$+! %(

  
    

 #    (

    

(    )  )    ( % *
G  >!00 E)!=I)A  ): A 
 -    -   -% - -     0 %#   3
 '#$$$  #'"
%
'$$' '' 
#'& '##   !$''#'#$
 #' $  
'''    

       

& '##   ! ' '$'''$$' $

  
  "   
  , !.''/
      0   
$$3/""% 0  &539""  ?
%%



3> : %#%

 68G=-=  -E   -;..H-@00 
-=! ; !)0 B0! ##0
8 0G>&""*-4=A &""* 3

D5$"9+ )%CC"'"""1113    3

16

HÉÐAN OG ÞAÐAN

15. NÓVEMBER 2006 MIÐVIKUDAGUR MARKAÐURINN

Ys og þys á markaði með vinnuafl
Hólmfríður Helga Sigurðardóttir
skrifar
Á Krókhálsinum í Reykjavík
er Ráðningarþjónustan starfrækt sem, eins og nafnið gefur
glögglega til kynna, er sérhæfð
í ráðningum og þjónustar jafnt
fyrirtækja sem umsækjendur.
Ráðningarþjónustan var sett á fót
árið 1995 en María Jónasdóttir,
núverandi eigandi fyrirtækisins,
tók við því í apríl árið 2005. Hjá
þjónustunni vinna, auk Maríu,

fjórir ráðgjafar og túlkar vegna
erlends vinnuafls. Pólsku túlkurinn er án alls vafa sá sem mest
hefur að gera, enda eru, eins
og allir vita, Pólverjar orðnir
umtalsverður hluti íslensku þjóðarinnar.
Meðal þeirra tækja sem
Ráðningarstofan notar til að velja
hæfasta einstaklinginn í vissa
stöðu er persónumat frá Insight
Learning and Development sem
víða er notað á ráðningarstofum eða í um þrjátíu löndum.

(LUTHAFAFUNDUR ,ÅFT¾KNISJËÈSINS HF
(LUTHAFAFUNDUR ,ÅFT¾KNISJËÈSINS HF KT   VERÈUR
HALDINN AÈ 'YLFAÚÎT   H¾È  2EYKJAVÅK HÒSN¾ÈI 0ROKARIA
EHF ÙMMTUDAGINN  NËVEMBER  OG HEFST FUNDURINN
KL   DAGSKR¹ FUNDARINS VERÈA EFTIRTALIN M¹L
 ,ÎGÈ VERÈUR FRAM TILLAGA UM AÈ BREYTA  GR SAMÖYKKTA FÁLAGSINS ¹ ÖANN
VEG AÈ STJËRN FÁLAGSINS HAÙ HEIMILD TIL AÈ ¹KVEÈA HVORT HLUTABRÁF Å FÁLAGINU
VERÈI GEÙN ÒT RAFR¾NT
 ,ÎGÈ VERÈUR FRAM TILLAGA UM AÈ BREYTA SAMÖYKKTUM FÁLAGSINS ¹ ÖANN VEG
AÈ ÎLL HLUTABRÁF Å FÁLAGINU VERÈI JAFN RÁTTH¹ OG MEÈ SAMA ATKV¾ÈAV¾GI

Það er notað sem valmöguleiki
á lokastigum ráðninga og gefst
þá nokkrum af hæfustu umsækjendunum kostur á að taka þetta
próf sem byggist á hundrað
spurningum og 7.200 fullyrðingum sem liggja þar að baki. Þetta
segir María ótrúlega áhrifaríka
leið og útkoman sé nánast lýsing á manneskju eins og einhver hefði fylgst með henni frá
blautu barnsbeini. „Ég hef gert
þetta sjálf og mig rak í rogastans
þegar ég las þetta, svo nákvæm
lýsing var á mínum persónueinkennum í skýrslunni.“
ÍSLENDINGAR VINNA EKKI SUM
STÖRF

Ráðningarþjónustan sér um allar
gerðir ráðninga, allt frá almennu
starfsfólki til sérhæfðra stjórnenda. Hún hefur þar að auki sérhæft sig sérstaklega í ráðningu
á erlendu vinnuafli. María segir
ekki vanþörf á, enda sé gríðarlegur skortur á hæfu starfsfólki
í hin ýmsu störf og nær ógerningur að finna Íslendinga sem
fást til að taka þau að sér. Hún

segir ekkert til í því að atvinnurekendur leiti til þeirra í því
miði að geta borgað lægri laun.
Þeir séu einfaldlega að leita leiða
til að manna ákveðnar stöður og
borgi útlendingunum sömu laun
og Íslendingar fengju greidd.
Sem dæmi um störf sem skortir
starfsfólk í nefnir hún umönnun, leikskólakennslu, ræstingar,
bifvélavirkjun, smíðar, byggingarvinnu, forritun, vélvirkjun,
rafvirkjun, hin ýmsu tæknistörf
sem og ófaglærð störf af ýmsum
toga.
ÞARF AÐ TAKAST FAGLEGA Á VIÐ
BREYTINGARNAR

Til þess að komast í kynni
við gott starfsf
ólk hefur
Ráðningarþjónustan komið á samstarfi við erlendar vinnumiðlanir
sem, að Maríu sögn, hafa reynst
vel. „Okkur er mikið í mun að
farið sé eftir lögum og reglum
gagnvart því fólki sem við útvegum vinnu og tryggjum það með
því að vinna með góðum fyrirtækjum,“ segir hún og bætir við
að það fólk sem Ráðningarstofan

hafi útvegað vinnu hér á landi
hafi nær undantekningalaust
reynst vel, það sé vinnusamt
enda fyrst og fremst komið hingað til lands til að vinna. Hún telur
íslenskukennslu vera grundvöll
þess að þeir sem áfram búi á
Íslandi aðlagist landi og þjóð en
mikið sé einnig um tímabundið vinnuafl. María ber beyg í
brjósti vegna umræðu undanfarinna daga um erlent vinnuafl.
Henni þurfi að lyfta á hærra
plan og fara málefnalega og faglega í málefni nýbúa og erlends
vinnuafls á Íslandi. „Það er sjálfsagt að skoða allar hliðar á þeim
breytingum sem orðið hafa, kosti
þeirra og galla. En við verðum að
bera virðingu fyrir fólki og tilfinningum þeirra. Við eigum að
skoða hvernig við myndum vilja
láta taka á móti okkur. Þar sem
þjóðfélagið samþykkti að opna
landið fyrir öðrum þjóðum þá
ber okkur skylda til að koma vel
fram, sýna virðingu og ábyrgð og
takast faglega á við þær breytingar sem eru að eiga sér stað.“

 ,ÎGÈ VERÈUR FRAM TILLAGA UM ENDURNÕJUN ¹ HEIMILD STJËRNAR FÁLAGSINS TIL
AÈ AUKA HLUTAFÁ Å FÁLAGINU ÖANNIG AÈ HLUTAFÁ FÁLAGSINS GETI ORÈIÈ ALLT AÈ
 MKR AÈ NAFNVERÈI ²TBOÈSGENGI SKAL VERA NAFNVERÈ HLUTABRÁFA EÈA
  %LDRI HLUTHAFAR HAFA EKKI FORGANGSRÁTT TIL ¹SKRIFTAR AÈ NÕJU HLUTAFÁ
(EIMILDIN GILDIR TIL  JÒNÅ 
$AGSKR¹ OG TILLÎGUR VERÈA HLUTHÎFUM TIL SÕNIS ¹ SKRIFSTOFU FÁLAGSINS
VIKU FYRIR AÈALFUND
3TJËRN ,ÅFT¾KNISJËÈINS HF

-!2¥! *«.!3$«44)2 %)'!.$) 2¨.).'!2¶*«.5345..!2 -ARÅA SEGIR ÖAÈ FËLK SEM 2¹ÈNINGARÖJËNUSTAN HAFI ÒTVEGAÈ VINNU HÁR
¹ LANDI N¾R UNDANTEKNINGALAUST HAFA REYNST VEL
-ARKAÈURINN0JETUR
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Rafeindastýrður gervifótur
Össurar fær bandarísk verðlaun
Stoðtækjafyrirtækið Össur hlaut á föstudag verðlaun frá bandarísku vísindatímariti fyrir gervifót með gervigreind. Fóturinn, sem hefur verið í
þróun í rúmt eitt og hálft ár, er sá fyrsti sinnar tegundar í heiminum. Jón
Aðalsteinn Bergsveinsson fór á kynningu á fætinum hjá Össuri og ræddi við
Guðmund Ólafsson sem segir gervifótinn hafa breytt lífi sínu.
Bandaríska
vísindatímaritið Popular Science hefur veitt
stoðfyrirtækinu Össur hf. viðurkenninguna „Best of What‘s
New“ fyrir rafeindastýrðan
gervifót með gervigreind, þann
fyrsta sinnar tegundar í heiminum. Fóturinn er íslensk hönnun frá grunni og framleiddur í
húsnæði Össurar á Grjóthálsi í
Reykjavík.
Fyrirtækið hlýtur verðlaunin
í annað sinn en Jón Sigurðsson,
forstjóri Össurar, telur að slíkt sé
einsdæmi. Össur hlaut verðlaunin í fyrra fyrir mótorknúið gervihné. Popular Science hefur veitt
verðlaunin frá árinu 1987 en á
meðal þeirra sem þau hafa hlotið
eru bílasmiðirnir hjá BMW og
Porsce og tæknifyrirtækin Sony,
Apple og Intel.
Gervifóturinn hefur fengið
mjög góðar viðtökur og fengið
talsverða umfjöllun á erlendri
grundu en bandaríska dagblaðið
New York Times og sjónvarpsfréttastofan CBS Evening News
hafa meðal annars fjallað um
hann.
Til að færa enn frekari sönnur á þá styrku stöðu sem Össur
skipar á alþjóðlegu tæknisviði
var blaðamaður bandaríska
tæknitímaritsins Wired Magazine
mættur hingað til lands í síðustu
viku, gagngert til að vera viðstaddur kynningarfund Össurar
á föstudag þar sem gervifóturinn
var sýndur og þróunarferli hans
lýst.
Þá sýndi Guðmundur Ólafsson

&2 +9..).'!2&5.$).5- *ËN 3IGURÈSSON FORSTJËRI ®SSURAR OG (ILMAR *ANUSSON
FRAMKV¾MDASTJËRI ÖRËUNARDEILDAR ®SSURAR VIRÈA RAFEINDASTÕRÈA GERVIFËTINN MEÈ GERVI
GREINDINNI FYRIR SÁR
-!2+!¨52)..'6!

hvernig
fóturinn
virkar.
Guðmundur var ungur að aldri
þegar hann fótbrotnaði. Brotið
greri illa og var Guðmundur vart
vinnufær þar til hann lét taka af
sér fótinn fyrir tveimur árum.
Hann hefur upp frá því unnið
með þróunardeild Össurar og
tekið þátt í prófunum á gervifætinum.
FRAMFÖR FRÁ FYRRI GERVIFÓTUM

Þróun gervifótarins hófst í febrúar í fyrra en hann byggir á þeim
grunni sem lagður var með mótorknúna gervihnénu sem fyrirtækið hlaut verðlaun fyrir á síðasta ári og skýrir það að mörgu
leyti hversu stuttan tíma tók að
þróa fótinn, sem nefnist Proprio
Foot.
Gervigreindin, sem fóturinn

býr yfir, hefur þá kosti umfram
aðra gervifætur að fóturinn
lagar sig að mismunandi undirlagi og skiptir engu hvort heldur er gengið á ís, upp brekku,
í stiga eða á jafnsléttu. Þetta
er mikil framför, bæði fyrir þá
sem þurfa á gervifæti að halda
og fyrir Össur, að sögn Jóns
Sigurðssonar sem benti á að
eldri gerðir gervifóta hafi haft
ýmsa vankanta. Fólk hafi líkt og
haltrað, átt í erfiðleikum með að
velja skó þar sem gervifóturinn
þurfti aðrar stærðir en heili fóturinn og svo mætti lengi telja.
Jón segir nýja gervifótinn,
sem gerður er úr trefjaefni,
mikla breytingu fyrir þann sem
þarf slíkan. Og eftirspurnin sé
mikil hjá þeim sem á fætinum
þurfi að halda, ekki síst hjá ungu
fólki sem til dæmis hafi misst
fót eða fætur í stríðsátökum eða
slysum.
BEINTENGT VIÐ TAUGARNAR

¶2«5.!24%9-)¨ &JÎLDI STARFSMANNA HJ¹ ®SSURI HEFUR SÅÈAN Å FEBRÒAR ¹ SÅÈASTA ¹RI
UNNIÈ AÈ ÖRËUN RAFEINDASTÕRÈA GERVIFËTARINS SEM ER S¹ FYRSTI SINNAR TEGUNDAR Å HEIMINUM
-!2+!¨52)..'6!

 

Gervigreindin
í
gervifæti
Össurar býr yfir þeim kosti að
tiltölulega auðvelt er að þjálfa
hann auk þess sem fóturinn
hefur mjög gott fjarlægðarskyn, jafnvel betra en notandi
fótarins hefur. Jón segir framleiðendur gervilima á borð við
Össur horfa til þess að tengja
gervifæturnar beint við taugar
líkamans í framtíðinni en slíkt
gefur notandanum umtalsvert
meiri stjórn yfir gervifætinum
en nokkru sinni fyrr. Þótt slíkt
sé fræðilega mögulegt er þó enn
langt þangað til það verður að
veruleika, að hans sögn.

     

    
www.actavis.com
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Gervifótur Össurar skipti sköpum
þægilegri en gerviGuðmundur Ólafsson
fótur sem hann notbrotnaði illa á hægri
aði áður auk þess
fæti níu ára gamall.
sem hann er öruggBrotið greri illa. Hann
ari.
Guðmundur
þjáðist af verkjum
bendir á að hann
vegna þessa og þurfti
hafi runnið til á döglengi vel að taka
unum og dottið. Það
verkjalyf. Þá þjáðist
hafi hins vegar ekki
hann ennfremur af
verið
gervifóturbakverkjum vegna
inn sem skrikaði til
skekkju fótarins og
heldur heili fóturinn
átti erfitt með alla
sem hafi misreiknað
hreyfingu.
sig.
Guðmundur lagðÞá
segir
ist undir hnífinn fyrir '5¨-5.$52 «,!&33/.
öll
nokkrum árum þar 'UÈMUNDUR «LAFSSON HEFUR Guðmundur
sem hluti af kálfa UNNIÈ AÈ PRËFUNUM ¹ GERVI vandamál úr sögF¾TINUM HJ¹ ®SSURI (ANN
vinstri fótar var flutt- STEFNIR NÒ ¹ AÈ ÖJ¹LFA Å KNATT unni með nýja fætur yfir í hægri fót- SPYRNU EN SLÅKT GAT HANN EKKI inum enda geti hann
legginn. Árangurinn ¹ÈUR EN HANN FÁKK FËTINN lagað sig að flestum
-!2+!¨52)..'6!
aðstæðum, jafnvel
var lítill, að sögn
Guðmundar sem ákvað að láta nýjum skóm.
Það má með sanni segja að
taka fótinn af fyrir tveimur
lífið horfi öðruvísi við Guðmundi
árum, þá 35 ára gamall.
Eftir þetta hóf Guðmundur eftir að hann fékk nýja gervifótað vinna með Össuri að þróun inn frá Össuri því hann stundar
og prófanaferli rafeindastýrða nú nám í knattspyrnuþjálfun og
gervifótarins. Hann segir fótinn segist geta sparkað bolta með
skipta sköpum. Bæði sé hann sonum sínum.
- jab
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FYRST OG SÍÐAST

Storfoss er nýjasta viðbótin í
ört stækkandi flota Eimskips
Eimskip tók síðasta laugardag við
nýju frystiskipi sem samdægurs
var gefið nafnið Storfoss.
Lára Konráðsdóttir, yfirmaður hjá Eimskip í Noregi, sem
gaf skipinu nafnið, sagði félagið
vilja halda í þá hefð að nefna þau
eftir fossum. Skipið kemur ekki
til með að koma hingað til lands
heldur verður í siglingum milli
Noregs, Englands og Hollands.
Fyrr á þessu ári tók Eimskip við
systurskipi Storfoss, sem heitir
Svartfoss, og á svo von á fjórum
skipum til viðbótar á næsta ári.
Frystiskipið var byggt af
Vaagland Båtbyggeri AS í
Álasundi í Noregi.
Hans Martin Iversen, framkvæmdastjóri Eimskip-CTG í
Noregi, var að vonum ánægður með nýju viðbótina í flotann
og sagði að þótt Svartfoss hefði
verið flottur, þá væri nýja skipið enn þá flottara. „Nýju frystiskipin gera okkur kleift að bæta
þjónustu okkar enn frekar,“
segir hann, en með breytingunni kynnir Eimskip-CTG nýja
og bætta siglingaáætlun frá
Noregi til Bretlands og Belgíu og
Hollands.
Félagið býður þannig upp
á aukið flutningsmagn á hraðskreiðustu frystiskipunum og
hönnun þeirra er þannig að losun
og lestun tekur skemmri tíma en
hjá sambærilegum skipum. Í stað

þess að lyfta vörum upp í skipið
er síðuport þess opnað og keyrt
með bretti beint inn í frystilestir
á þremur hæðum, en lyfta gengur
á milli þeirra. Storfoss er blanda
af frysti- og gámaskipi og er 80
metra langt og 16 metra breitt.
Hámarksganghraði þess verður
16 sjómílur á klukkustund og
burðargeta er 2.500 tonn. Skipin
geta borið 1.800 bretti og tæplega
þrjátíu 40 feta gáma á þilfari.
Með nýrri siglingaáætlun
sem þegar er komin í gang getur
Eimskip boðið reglulega gámaþjónustu frá norðurhluta Noregs
til Bretlands og Hollands, en
slík þjónusta segir Bragi Þór
Marinósson, yfirmaður NorðurAtlantshafssviðs
Eimskips,
vera nýmæli í Norður-Noregi. Í
Hollandi og Bretlandi tengist svo
flutningaleiðin inn á alþjóðlegt
flutninganet Eimskips sem teygir sig nú um allan heim.
Bragi segir stórkostlegt hafa
verið að fá að taka þátt í gríðarlegum vexti félagsins síðustu
tvö árin, en á þeim tíma hefur
Eimskip bætt við sig fjölda félaga
og eflst mjög. „Við ætlum að
vera öflugasta félagið á NorðurAtlantshafi,“ segir Bragi og kveður einstakt hvernig félagið getur
nú boðið hitastýrða flutninga í
tengslum við net kæligeymsla
um heim allan. Hann segir nýju
skipin svo bjóða upp á mikinn

sveigjanleika í því að þótt þau
flytji frosinn fisk frá Noregi, geti
þau tekið til baka nánast hvað
sem er, svo sem þungaflutninga,
sérhæfðar vélar eða hvað eina
annað.
„Eimskip rekur núna um 157
starfsstöðvar í Evrópu, Norðurog Suður-Ameríku og Asíu.
Félagið er með 40 til 50 skip í
rekstri, um 1.350 flutningabíla og
yfir 100 kæli- og frystigeymslur. Starfsmenn félagsins eru um
8.500 talsins,“ segir Bragi Þór.
- óká
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YFIR MILLJÓN GJAFIR

Rafræna gjafakorti› í Smáralind er jólagjöf sem hittir í mark hjá
starfsmönnum jafnt sem vi›skiptavinum. Haf›u samband vi› ﬂjónustudeild
Smáralindar í síma 528 8000 og panta›u gjafakort, sérmerkt ﬂínu fyrirtæki.
Gegn vægu gjaldi pökkum vi› kortinu í fallega gjafaöskju.

E N N E M M / S Í A / NM24506

JÓLAGJAFAKORT SMÁRALINDAR ER HIN FULLKOMNA GJÖF

Opi›: mán, ﬂri, mi› 11-19, fim 11-21, fös 11-19, lau 11-18, sun 13-18 / 528 8000/ smaralind.is

34/2&/33 3)',)2 5- ,!35.$ .ÕJASTA FRAKTSKIPIÈ Å FLOTA %IMSKIPS SIGLIR HÁR UM
LASUND Å .OREGI ÖAR SEM ÖAÈ VAR SMÅÈAÈ 3KIPIÈ VAR AFHENT MEÈ VIÈHÎFN UM SÅÈUSTU HELGI
-ARKAÈURINN«+
OG ÖVÅ GEFIÈ NAFN

"2!') ¶«2 -!2).«33/. /' ,2! +/.2¨3$«44)2 "RAGI ¶ËR ER YFIR .ORÈUR
!TLANTSHAFS STARFSEMI %IMSKIPS OG ,¹RA ER YFIRMAÈUR HJ¹ %IMSKIP #4' Å .OREGI OG GUÈMËÈIR
-ARKAÈURINN«+
3VARTFOSS NÕS SKIPS FÁLAGSINS

(!.3 -!24). )6%23%. (ANS -ARTIN SEM ER FRAMKV¾MDASTJËRI %IMSKIPS #4' SEGIST
STOLTUR AF ÖVÅ AÈ GETA KYNNT TIL SÎGUNNAR ANNAÈ NÕJA FRYSTISKIP FLOTANS ¹ EINU ¹RI ¥ BAKSÕN
-ARKAÈURINN«+
SJ¹ST NÕJU SKIPIN TVÎ 3VARTFOSS FJ¾R OG 3TORFOSS N¾R

3¥-!.²-%2 -!2+!¨!2).3   FAX   2ITSTJËRN   FAX   RITSTJORN MARKADURINNIS $2%)&).' DREIFING POSTHUSIDIS !UGLÕSINGADEILD AUGLYSINGAR MARKADURINNIS 6EFFANG VISIRIS

BANKAHÓLFIÐ

Eins og kandís
hjá tannlækni
Stoðtækjafyrirtækið Össur hélt
kynningu á verðlaunuðum rafeindastýrðum gervifæti í lok
síðustu viku.
Fóturinn vakti mikla athygli
enda þótti rúmskynjun og eiginleikar fótarins standa mannshuganum langtum framar.
Kynningin var hin veglegasta
og líkt og góðum gestgjafa
sæmir var boðið upp á sætmeti.
Viðstaddir mauluðu því súkkulaðimola sem þeim stóðu til boða
á kynningunni.
Kaldhæðinn og meinfýsinn
veislugestur líkti hins vegar
súkkulaðimolunum við það að
boðið væri upp á kandís á biðstofu tannlæknis. Mikil sykurneysla ásamt öðrum slæmum
neysluvenjum getur nefnilega
leitt af sér sykursýki tvö, sem
líka nefnist áunnin sykursýki. Í
verstu tilvikum geta þeir sem af
henni sýkjast lent í því að missa
útlim.

EasyJet í
skýjunum
EasyJet, annað stærsta lággjaldaflugfélag Evrópu, er á
miklu flugi þessa dagana. Gengi
hlutabréfa félagsins hefur hækkað nær samfellt frá því í vor, um
svipað leyti og FL Group losaði
um sautján prósenta hlut sinn.
Hluturinn kostaði í gær um 570
pens og hefur því hækkað um
70 prósent eftir að FL Group fór
út! Rekstur EasyJet er í miklum blóma þrátt fyrir hækkandi
eldsneytisverð og önnur áföll.
Skilaði félagið nærri sautján
milljarða króna hagnaði fyrir
skatta á síðasta rekstrarári sem
lauk í september. Það var 56 prósenta aukning á milli ára.

Nýr Trölli?
Eins og greint er frá hér að
framan völdu Samtök stjórnenda í Danmörku Jørgen Vig
Knudstorp, forstjóra danska
leikfangaframleiðandans Lego,
sem forstjóra ársins.
Óvíst er hvort foreldrar og
börn þeirra víða um heim eru
sammála valinu enda hefur Lego
hagrætt svo mikið í rekstri að
fyrirtækið annar ekki eftirspurn
og má gera ráð fyrir að gömlu
góðu Legokubbarnir leynist í
færri pökkum um þessi jól en
undanfarin ár.
Því má ætla að í hugum vonsvikinna foreldra og barna hljóti
Knudstorp svipaðan sess um
hátíðirnar og Trölli sem stal jólunum í bókunum víðfrægu eftir
dr. Seuss.

7,6%

VERÈBËLGA ¹ ¹RSGRUNDVELLI EN VÅSITALA
NEYSLUVERÈS L¾KKAÈI UM   PRËSENT
MILLI OKTËBER OG NËVEMBER

11

MILLJARÈA KRËNA HAGNAÈUR &, 'ROUP ¹ FYRSTU
NÅU M¹NUÈUM ¹RSINS

1,9%

VEIKING KRËNUNNAR ¹ M¹NUDAG EFTIR
AÈ NÕ SKÕRSLA &ITCH SAGÈI L¹NSH¾FIS
HORFUR RÅKISSJËÈS ENN NEIKV¾ÈAR

ÖRYGGI
Á ÖLLUM
STÖÐVUM

EGO

Í VETUR

!

EGO býður viðskiptavinum sínum ekki aðeins ódýrt
eldsneyti, heldur líka aukið öryggi með nýjum rúðuvökvadælum og nýjum
loftjöfnunarbúnaði á öllum stöðvum. Það kemur sér vel í vetrarfærðinni.
Nýi búnaðurinn auðveldar þér að fylgjast með loftþrýstingi, fínstilla
hann og jafna með það að markmiði að ökutækið sé sem best búið
undir akstur við misjafnar aðstæður og ójafn þrýstingur valdi ekki óþarfa
eyðslu. Þannig getur þú bæði sparað eldsneyti og aukið öryggi þitt
og farþeganna.

Þín er ábyrgðin – þinn er ávinningurinn!

Upplýsingasskjár sem sýnir valinn
og mældan lotfþrýsting í pundum

ALLT AÐ

10%
SPARNAÐUR

Loftþrýstingur ákveðinn með
stjórntökkum.
ATH. Velja skal loftþrýsting sem
framleiðandi bifreiðar mælir með.

Viðurkenning Orkuseturs
EGO fær sérstaka viðurkenningu fyrir tölvustýrða
mælingu og loftjöfnun á hjólbörðum á öllum stöðvum.
Reynslan sýnir að réttur loftþrýstingur getur sparað
eldsneytisnotkun um allt að 10%
auk þess að auka öryggi í umferð.
Sigurður Ingi Friðleifsson,
framkvæmdarstjóri Orkuseturs.

Ódýrt eldsneyti + ávinningur!
EGO er við: Fellsmúla, Hæðasmára, Salaveg, Smáralind, Stekkjarbakka og Vatnagarða!

„Auðveldara en ég hélt“
Me› ﬂátttöku á E*TRADE í gegnum Landsbankann b‡›st einstaklingum möguleiki á
a› n‡ta sér beint og millili›alaust áhugaver› fjárfestingartækifæri.
Kynntu ﬂér máli› á landsbanki.is e›a hringdu í síma 410 4000.
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"-7 $ ¹RGERÈ  %KINN 
ÖKM ÖÒSUND KM HVÅLANDI KR 
ÖÒSUND M¹NAÈARLEG AFBORGUN KR 
ÖÒSUND 6ERÈ KR 

67 0ASSAT (IGHLINE ¹RGERÈ  %KINN
 ÖKM ÖÒSUND KM HVÅLANDI KR 
ÖÒSUND M¹NAÈARLEG AFBORGUN KR 
ÖÒSUND 6ERÈ KR 

67 'OLF ¹RGERÈ  %KINN  ÖKM
ÖÒSUND KM HVÅLANDI KR  ÖÒSUND
M¹NAÈARLEG AFBORGUN KR  ÖÒSUND
6ERÈ KR 

4OYOTA !VENSIS 664 ) ¹RGERÈ  %KINN
 ÖÒSUND KM HVÅLANDI KR  ÖÒS
UND M¹NAÈARLEG AFBORGUN KR  ÖÒS
UND 6ERÈ KR 

67 4OUAREG ¹RGERÈ  %KINN 
ÖKM ÖÒSUND KM HVÅLANDI KR 
ÖÒSUND M¹NAÈARLEG AFBORGUN KR 
ÖÒSUND 6ERÈ KR 

4OYOTA #OROLLA 3$ 4ERRA 664) ¹RGERÈ
 %KINN  ÖÒSUND KM 6ERÈ KR


 
 ! 
"
  

4OYOTA ,AND#RUISER  ¹RGERÈ 
%KINN  ÖÒSUND KM 6ERÈ KR


.ISSAN 0ATROL '2 ¹RGERÈ  %KINN
 ÖÒSUND KM HVÅLANDI KR 
ÖÒSUND M¹NAÈARLEG AFBORGUN KR 
ÖÒSUND 6ERÈ KR 

*EEP #HEROKEE ,IMITED ¹RGERÈ 
%KINN  ÖÒSUND KM HVÅLANDI KR
 ÖÒSUND M¹NAÈARLEG AFBORGUN KR
 ÖÒSUND 6ERÈ KR 

"-7  % ¹RGERÈ  %KINN 
Ö HVÅLANDI KR  ÖÒSUND M¹NAÈ
ARLEG AFBORGUN KR  ÖÒSUND 6ERÈ KR


3UZUKI BALENO 347 ¹RGERÈ  %KINN
 ÖÒSUND KM HVÅLANDI KR  ÖÒS
UND M¹NAÈARLEG AFBORGUN KR  ÖÒS
UND 6ERÈ KR 

.ISSAN 0RIMERA '8 ¹RGERÈ  %KINN
 ÖKM 6ERÈ KR 

(ONDA !CCIORD   %XRECUTIVE ¹RGERÈ
 %KINN  ÖÒSUND KM 6ERÈ KR


"-7  $ ¹RGERÈ  %KINN 
ÖKM HVÅLANDI KR  ÖÒSUND M¹N
AÈARLEG AFBORGUN KR  ÖÒSUND 6ERÈ
KR 

67 GOLF (IGHLINE ¹RGERÈ  %KINN 
ÖÒSUND KM 6ERÈ KR 

0ORCHE #AYENNE 3 RGERÈ  %KINN
 ÖÒSUND KM HVÅLANDI KR  ÖÒS
UND M¹NAÈARLEG AFBORGUN KR  ÖÒS
UND 6ERÈ KR 

.ISSAN 3UNNY (" 32 ¹RGERÈ  %KINN
 ÖÒSUND KM 6ERÈ KR 

4OYOTA 9ARIS 4ERRA RGERÈ  %KINN
 ÖKM ÖÒSUND KM HVÅLANDI KR 
ÖÒSUND M¹NAÈARLEG AFBORGUN KR 
ÖÒSUND 6ERÈ KR 

3UBARU )MPREZA 34) ¹RGERÈ  %KINN
 ÖÒSUND KM HVÅLANDI KR 
ÖÒSUND M¹NAÈARLEG AFBORGUN KR 
ÖÒSUND 6ERÈ KR 

,EXUS )3 347 ¹RGERÈ  %KINN
 ÖKM HVÅLANDI KR  ÖÒSUND
M¹NAÈARLEG AFBORGUN KR  ÖÒSUND
6ERÈ KR 



    

 


&ORD %SCAPE ,IMITED 8 ¹RGERÈ 
%KINN  ÖÒSUND KM HVÅLANDI KR
 ÖÒSUND M¹NAÈARLEG AFBORGUN KR
 ÖÒSUND 6ERÈ KR 

"-7  $ ¹RGERÈ  %KINN 
ÖKM 6ERÈ KR 

  
 
 

"-7 ) ¹RGERÈ  %KINN  ÖKM
HVÅLANDI KR  ÖÒSUND M¹NAÈ
ARLEG AFBORGUN KR  ÖÒSUND 6ERÈ KR


"-7 8  ¹RGERÈ  %KINN  ÖKM
ÖÒSUND KM 6ERÈ KR 
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4" 3UBARU ,EGACY ( NÕSKR
SSK %K  ÖÒSKM 6ERÈ 
!LLT AÈ  L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI 


-( .ISSAN 8 4RAIL 3PORT NÕSKR 
SSK %K  ÖÒSKM 6ERÈ 
!LLT AÈ  L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI 


4. 3UBARU
,EGACY
7AGON
NÕSKR SSK %K  ÖÒSKM 6ERÈ
 !LLT AÈ  L¹NAMÎGULEIK
AR SÅMI  

:: 3UBARU )MPREZA '8 NÕSKR 
SSK %K ÖÒSKM 6ERÈ  !LLT
AÈ  L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI 


:9 3UBARU )MPREZA ', NÕSKR 
SSK %K ÖÒSKM 6ERÈ  !LLT
AÈ  L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI 


5) /PEL 6ECTRA #OMFORT NÕSKR
SSK %K  ÖÒSKM 6ERÈ 
4ILBOÈ !LLT AÈ  L¹NA
MÎGULEIKAR SÅMI  

38 /PEL !STRA ', NÕSKR
SSK %K  ÖÒSKM 6ERÈ  4ILBOÈ
 !LLT AÈ  L¹NAMÎGULEIKAR
SÅMI  

92 /PEL :AFIRA #OMFORT 
NÕSKR BSK %K  ÖÒSKM 6ERÈ
 4ILBOÈ  !LLT AÈ 
L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI  

,5 /PEL !STRA  NÕSKR BSK
%K ÖÒSKM 6ERÈ  !LLT AÈ
 L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI  

0* 3UBARU ,EGACY /UTBACK NÕSKR
 SSK %KÖÒSKM 6ERÈ
 !LLT AÈ  L¹NAMÎGULEIKAR
SÅMI  

,( 4OYOTA #ARINA % $IESEL NÕSKR
l BSK %K ÖÒSKM 6ERÈ
 !LLT AÈ  L¹NAMÎGULEIKAR
SÅMI  

5- 3UBARU )MPREZA '8 NÕSKR 
SSK %K ÖÒSKM 6ERÈ 
4ILBOÈ  !LLT AÈ  L¹NA
MÎGULEIKAR SÅMI  

!- *EEP ,IBERTY  NÕSKR 
SSK %K  ÖÒSKM 6ERÈ 
4ILBOÈ  !LLT AÈ  L¹NA
MÎGULEIKAR SÅMI  

,* .ISSAN 4ERRANO )) 32 NÕSKR 
BSK %K  ÖÒSKM 6ERÈ 
!LLT AÈ  L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI 


40 2ENAULT -EGANE #LASSIC NÕSKR
l BSK %K ÖÒSKM 6ERÈ
 !LLT AÈ  L¹NAMÎGULEIKAR
SÅMI  

35 3UBARU &ORESTER #3 NÕSKR
SSK %K ÖÒSKM 6ERÈ  !LLT
AÈ  L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI 


+8 3UZUKI )GNIS NÕSKR BSK
%K  ÖÒSKM 6ERÈ  4ILBOÈ
 !LLT AÈ  L¹NAMÎGULEIK
AR SÅMI  

64 -ITSUBISHI ,ANCER NÕSKR
SSK %K  ÖÒSKM 6ERÈ 
!LLT AÈ  L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI 


+2 .ISSAN -ICRA 6ISIA NÕSKR 
BSK %K ÖÒSKM 6ERÈ 
4ILBOÈ  !LLT AÈ  L¹NA
MÎGULEIKAR SÅMI  

24 /PEL :AFIRA #OMFORT  NÕSKR
 BSK %K  ÖÒSKM 6ERÈ
 4ILBOÈ  !LLT AÈ 
L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI  

05 4OYOTA #OROLLA 7AGON  X
NÕSKR  BSK %K  ÖÒSKM 6ERÈ
 !LLT AÈ  L¹NAMÎGULEIKAR
SÅMI  

/& (YUNDAI 3ANTA &E NÕSKR 
BSK %K  ÖÒSKM 6ERÈ 
4ILBOÈ  !LLT AÈ  L¹NA
MÎGULEIKAR SÅMI  

44 .ISSAN 4ERRANO 3PORT m
NÕSKR
BS
%KÖÒSKM
6ERÈ4ILBOÈ !LLT AÈ
 L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI  

-5 0EUGEOT  NÕSKR SSK
%K ÖÒSKM 6ERÈ  !LLT AÈ
 L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI  

/, 3UZUKI "ALENO STW X NÕSKR
 BSK %K  ÖÒSKM 6ERÈ
 4ILBOÈ  !LLT AÈ 
L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI  

,3 3UBARU ,EGACY 7AGON NÕSKR
 SSK EK  ÖÒSKM 6ERÈ
 4ILBOÈ  !LLT AÈ 
L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI  

3, .ISSAN !LMERA #OMFORT NÕSKR
 BSK %K  ÖÒSKM 6ERÈ
 !LLT AÈ  L¹NAMÎGULEIK
AR SÅMI  

0, /PEL !STRA ', NÕSKR 
BSK %K  ÖÒSKM 6ERÈ 
4ILBOÈ  !LLT AÈ  L¹NA
MÎGULEIKAR SÅMI  

/8 3UBARU )MPREZA '8 NÕSKR 
SSK EK  ÖÒSKM 6ERÈ 
!LLT AÈ  L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI 


5+ 3UBARU ,EGACY 7AGON NÕSKR
 SSK %K  ÖÒSKM 6ERÈ
 4ILBOÈ  !LLT AÈ
 L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI  

&3 3UBARU ,EGACY 7AGON NÕSKR
 SSK %K  ÖÒSKM 6ERÈ
 4ILBOÈ  !LLT AÈ 
L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI  

.: *EEP 'RAND #HEROKEE 
NÕSKR  SSK %K  ÖÒSKM 6ERÈ
 !LLT AÈ  L¹NAMÎGULEIK
AR SÅMI  

4& .ISSAN 0ATROL ,UXURY m
NÕSKR
SSK
%KÖÒSKM
6ERÈ !LLT AÈ  L¹NA
MÎGULEIKAR SÅMI  

&4 /PEL !STRA  NÕSKR SSK
%K  ÖÒSKM 6ERÈ  !LLT AÈ
 L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI  

20 (ONDA (2 6 NÕSKR  SSK
%KÖÒSKM 6ERÈ  !LLT AÈ
 L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI  
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"ÅLALÅF
+LETTH¹LS   2EYKJAVÅK
3ÅMI  
WWWBILALIFIS

-AZDA %  63+ "ÅLL "ENSÅN ¹RG
 EK AÈEINS ÖKM BEINSK 6
Ö MVSK ¶AÈ ER MÎGULEIKI AÈ F¹
ALLT AÈ  L¹N 4IL SÕNIS OG SÎLU HJ¹
"ÅLALÅF 3   OG   3J¹ FLEIRI
MYNDIR ¹ WWWBILALIFIS

.ÕJIR 'RAND #HEROKEE  L (%-)
&ULLBÒNIR BÅLAR ¹ FR¹B¾RU VERÈI "ÅLAR TIL
SÕNIS ¹ STAÈNUM 3KOÈUM SKIPTI JA
¹RA ¹BYRGÈ

"ÅLASALA ¥SLANDS
3KËGARHLÅÈ   2VK
3ÅMI  
WWWBILASALAISLANDSIS

2ENAULT -ASTER $¥3%, ¹RG  EK
 Ö KM BEINSK 'ËÈ BURÈARGETA 
MANNA 6 Ö ¶AÈ ER MÎGULEIK AÈ
F¹ ALLT AÈ  L¹N 4IL SÕNIS OG SÎLU HJ¹
"ÅLALÅF 3   OG   SJ¹ FLEIRI
MYNDIR ¹ WWWBILALIFIS

&ORD &  +ING 2ANCH SSK 
LEÈUR SËLLÒGA HÒS ¹ PALLI CD OFL OFL 6
 KR 4ILBOÈ  KR STGR
3 

#HEVROLET 4AHOE : SSK 
LEÈUR DR¹TTARK CD ¹LF OFL OFL 6ERÈ
 KR 3  

&ORD &  ,ARIAT SSK  LEÈUR
 MANNA STËLL ¹ PALLI CD OFL OFL 6
 KR 3  

¶JËNUSTUSÅMI
(      .ÕJU
  "ÅLAHALLARINNAR
        ER 
  
'

#ADILAC &LEETWOOD "ROUGHAM SSK
 ¹RG LEÈUR CRUISE RAFM Å RÒÈUM
OFL 6  KR 3  

 


*EEP 'RAND #HEROKEE ,AREDO SSK
 CRUISE ¹LF CD GLUGGAHLÅFAR
HÒDDHLÅF OFL OFL 6  4ILBOÈ
 KR STGR 3  

$ODGE #ARAVAN SSK  ¹RG  MANNA
8 RENNIHURÈIR OFL 6  KR 4ILBOÈ
 KR STGR 3  

&ORD &OCUS 4REND 347 ¹RG  EK
 Ö KM 3J¹LFSKIPTUR KRËKUR  X $EKK
VERÈ  Ö 4ILBOÈ  Ö

0ONTIAC 4RANS !- SSK  LEÈUR
CD NÕUPPTEKIN SJ¹LFSKIPTIN NÕTT DRIF NÕ
KVEIKJA NÕ SPRAUTAÈUR MJÎG GËÈUR BÅLL
6  KR 3  
.ÕIR 2ENAULT -ASTER -ILLILANGIR H¹ÖEKJU
%IGUM TV¾R ÒTF¾RSLUR ¹ LAGER SJ¹LFSKIPTA
MEÈ PLÎTU Å BOTNI SKILRÒM MEÈ GLUGGA
 OPNUN ¹ AFTURHURÈUM &ULL ¹BYRGÈ
4IL SÕNIS ¹ STAÈNUM  ÖÒS UNDIR LISTA
VERÈI /KKAR VERÈ FR¹  ÖÒS ¹N VSK

(ONDA #2 6 NÕSKR  CC
 DYRA SJ¹LFSKIPTUR DÎKKRAUÈUR EKINN
 Ö 6ERÈ 

"ÅLALAND "  ,
'RJËTH¹LS   2VK
3ÅMI  
WWWBILALANDIS

--# -ONTERO ,IMITED ¹RG  EK
!ÈEINS  ÖMÅLUR LEÈUR LÒGA  MANNA
NÕ m HEILS¹RSDEKK VERÈ  Ö
4ILBOÈ  Ö

&ORD &  (ARLEY $AVIDSON SSK
 LEÈUR TOPPL CD KASTARAR LOK
¹ PALLI MIKIÈ KRËM ST¾RRA PÒST OFL OFL
6  KR 3  

"$!$#!M:39 
3166 B35":35*66* ?
0-14:G9:,-332J902J4*,91.%-9C  
# A   

&ORD &  (ARLEY $AVIDSON SSK .ÕR
BÅLL LEÈUR TOPPL CD RAFM Å ÎLLU OFL
OFL 4ILBOÈSVERÈ  KR STGR 3
 

)" EHF
&OSSNES !  3ELFOSS
3ÅMI  
WWWIBIS

3UZUKI 'RAND 6ITARA ¹RG  EK
ÖKM ,EÈUR ¹LF SJ¹LFSK VERÈ  Ö
4ILBOÈ  Ö

3ÎLUM )NGIMAR o ,ALLI o 3TEFANÅA o RNI

3PARIBÅLL EHF
3KÒLAGÎTU   2EYKJAVÅK
3ÅMI  
WWWSPARIBILLIS
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3-!5',µ3).'!2
- "ENZ ¹RG k NÕSKOÈAÈUR TIL SÎLU
6ERÈ   Ö 5PPL Å S  

4ILBOÈ ÖÒSUND

,ANCER k ¹RG SKOÈAÈUR k VETRAR
SUMARDEKK SSK 5PPL Å S  
$OGDE 2AM HEMI ¹RG k EK  ÖÒS
6ERÈ  ÖÒS !TH SKIPTI 3 


4OYOTA 2AV  NÕSKR  EKINN 
Ö KM VARADEKKSHLÅF TOPPGRIND GËÈUR
BILL VERÈ AÈEINS  UPPL Å SÅMA
 

4OYOTASALURINN
3ÅMI 

6ANTAR 67 'OLF EÈA SAMBL FYRIR 
 ÖÒS !ÈEINS BÅLAR MEÈ MIKLUM
AFSL¾TTI KOMA TIL GREINA 3TGR Å BOÈI 3
 

*EPPAR

  ÖÒS
6ERKTAKAR OG IÈNAÈAR
MENN

-ITSUBISHI ,ANCER 3TATION k  
GÅRA EK  Ö 'ËÈUR BÅLL VEL ÒTLÅTANDI
6IÈMIÈUNARVERÈ  ÖÒS &¾ST ¹  Ö
5PPL Å S  

- "ENS 3PRINTER ¹RGERÈ  EKINN
AÈEINS  ÖÒSKM SJ¹LFSKIPTUR ¹LHÒS
GÎNGUHURÈIR HILLUR ¹ LÎMUM OG
BORÈ 3T¾RÈ KASSA LENGD  M H¾È
 M BREIDD  M  L¹NAÈ VERÈ
 MVSK    


 4OYOTA 2UNNER
SPORT 6

"REIÈAN EHF
3ÅMI  

"ÅLAR TIL SÎLU

4OYOTA #OROLLA   664) ¹RG  EK
 Ö KM 6ERÈ  Ö %R ¹ GL¾NÕJ
UM DEKKJUM %INN EIGANDI 4OPPEINTAK
'ETUM B¾TT BÅLUM ¹ PLAN OG SKR¹ 3
 

(EIMSBÅLAR
+LETTH¹LSI   2EYKJAVÅK
3ÅMI  
WWWHEIMSBILARIS

67 'OLF STATION ¹RG k %K  Ö
6ERÈ  Ö ¶ARFNAST VIÈGERÈAR 5PPL Å
S  

"ÅLAR ËSKAST

"ÅLAR OG T¾KI TIL SÎLU ÖAÈ ER H¾GT AÈ
SKOÈA Ö¹ ¹ HEIMASÅÈU OKKAR WWW
VELAMIDSTODIS EÈA HAFA SAMBAND Å
SÅMA  

4IL SÎLU VEGNA FLUTNINGA ÖESSI FR¹B¾RI
JEPPI SEM KEMUR VERULEGA ¹ ËVART
HÎ VVTI VÁL %YÈSLA   LÅTRAR
"ILANAFRÅASTI JEPPI Å 53!  ¹R Å RÎÈ
$R¹TTARBEISLI m DEKK (!# $!# OMFL
3AMI UNDIRVAGN OG ,# EN SAMA VÁL
OG SKIPTING OG Å ,# %KINN  Ö KM
SEM NÕR SETT  M 4ILBOÈ  M STGR
HVÅLANDI  M HJ¹ &RJ¹LSA 3TENDUR HJ¹
BILLIS SÅMI  

4IL SÎLU #ADILLAC $% 6ILLE ¹RG k 4ILBOÈ
ËSKAST 5PPL Å SÅMA  

4OYOTA VERÈHRUN  ¹RA AFM¾LI FYR
IRT¾KIS OKKAR OG ÖÒ F¾RÈ L¾GRA VERÈ
¹ NÕJUM OG NÕLEGUM 4OYOTA .ÕR TOR
F¾RUJEPPI FR¹ +R  4ACOMA
FR¹ +R  2UNNER !MERÅSKUR
,ANDCRUISER FR¹ +R  2!6 OG
(I,UX  4URBO DÅSEL SJ¹LFSKIPTUR MEÈ
LEÈRI OG HLAÈINN AUKABÒNAÈI ,¾KKUN
DOLLAR OG HEILDSÎLUVERÈ ISLANDUSCOM
ORSAKAR VERÈHRUN OG ÖÒ GERIR REYFARA
KAUP .ÕJIR OG NÕLEGIR BÅLAR FR¹ 53! OG
%VRËPU ALLT AÈ  UNDIR MARKAÈSVERÈI
3ÎMU BÅLAR BARA MIKLU L¾GRA VERÈ 
¹RA TRAUST INNFLUTNINGSFYRIRT¾KI ¥SLENSK
BYRGÈ "ÅLAL¹N &¹ÈU BETRA TILBOÈ Å SÅMA
  EÈA ¹ WWWISLANDUSCOM

.ISSAN 0ATROL 4URBO )NTERCOOLER k EK
 Ö Å GËÈU LAGI 6ERÈ Ö 5PPL Å S
  (JÎRTUR

0EUGEOT  STATION  BEINSK SK
k VERÈ  ÖÒS &ÅNN BÅLL 3  

4ILBOÈSVERÈ  ÖÒS
STGR

.ISSAN 4ERRANO )) ¹RG k ,ÅTUR VEL ÒT
SKOÈAÈUR ER ¹ NÕJUM DEKKJUM 3ELST ¹
 ÖÒS 5PPL Å S  

 ÖÒSUND

"

0EUGEOT  '4) ¹RG k EK AÈEINS
 ÖÒS INNFL FR¹ ¶ÕSKAL k 3 


   
    



,INCOLN %XECUTIVE ¹RG k "ÅLL MEÈ
ÎLLUM AUKAHLUTUM RAFM Å ÎLLU &R¹B¾RT
EINTAK FYRIR ¹HUGAMENN ÖARFNAST SM¹
LAGF¾RINGA 6ERÈ  ÖÒS 5PPL Å S
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¹LFELGUR GËÈ DEKK VETRARDEKK ¹ FELGUM
RG  %KIN  ÖÒS 3ÅMI 

 MILLJËNIR
*EEP VERÈHRUN  ¹RA AFM¾LI FYRIRT¾KIS
OKKAR OG ÖÒ F¾RÈ L¾GRA VERÈ ¹ NÕJUM OG
NÕLEGUM *EEP .ÕR FR¹ VERKSMIÈJU *EEP
'RAND #HEROKEE ,IBERTY OG #OMPASS
FR¹ +R  ,¾KKUN DOLLAR OG
TILBOÈSVERÈ ISLANDUSCOM ORSAKAR VERÈ
HRUN OG ÖÒ GERIR REYFARAKAUP .ÕJIR OG
NÕLEGIR BÅLAR FR¹ 53! OG %VRËPU ALLT AÈ
 UNDIR MARKAÈSVERÈI 3ÎMU BÅLAR
BARA MIKLU L¾GRA VERÈ  ¹RA TRAUST
INNFLUTNINGSFYRIRT¾KI ¥SLENSK BYRGÈ
"ÅLAL¹N &¹ÈU BETRA TILBOÈ Å SÅMA 
 EÈA ¹ WWWISLANDUSCOM
,EGACY 3EDAN ,UX  EK  Ö F¾ST
GEGN YFIRTÎKU ¹ L¹NI  M OG AFBORGUN
 Ö 3  

&ORD VERÈHRUN  ¹RA AFM¾LI FYRIRT¾KIS
OKKAR OG ÖÒ F¾RÈ L¾GRA VERÈ ¹ NÕJUM OG
NÕLEGUM &ORD .ÕR &ORD %XPLORER FR¹ +R
 %XPLORER 3PORT 4RACK FR¹ +R
 ,¾KKUN DOLLAR OG HEILDSÎLU
VERÈ ISLANDUSCOM ORSAKAR VERÈHRUN OG
ÖÒ GERIR REYFARAKAUP .ÕJIR OG NÕLEGIR
BÅLAR FR¹ 53! OG %VRËPU ALLT AÈ 
UNDIR MARKAÈSVERÈI 3ÎMU BÅLAR BARA
MIKLU L¾GRA VERÈ  ¹RA TRAUST INNFLUTN
INGSFYRIRT¾KI ¥SLENSK BYRGÈ "ÅLAL¹N
&¹ÈU BETRA TILBOÈ Å SÅMA   EÈA
¹ WWWISLANDUSCOM
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¶ARFNAST LAGF¾RINGAR

'RAND #HEROKEE ,IMITED ¹RG k MEÈ
BILAÈA VÁL OFL NÕ VÁL FYLGIR F¾ST ¹ GËÈU
VERÈI  L¹N GETUR FYLGT 5PPL Å S
 

6ÎRUBÅLAR

6INNUVÁLAR

,YFTARAR

"ÅLHLUTIR +APLAHRAUNI 
3  

3ÁRH¾FUM OKKUR Å 6OLKSWAGEN 3KODA
OG $AIHATSU %IGUM EINNIG VARAHLUTI
Å FLEIRI TEGUNDIR BÅLA +AUPUM BÅLA TIL
NIÈURRIFS

.ISSAN 0ATROL k ÖARFNAST SM¹ LAGF¾R
INGAR 4ILBOÈ ËSKAST 3  

%IGUM TIL DRIFSKÎFT OG AUKAHLUTI TD HJÎRU
LIÈI HJÎRULIÈSGAFLA KÒPLINGAR DRIFSKAFTS
RÎR OG HLÅFAR OFL 6ÁLABORG +RËKH¹LSI &
GENGIÈ INN FR¹ *¹RNH¹LSI  2EYKJAVÅK
SÅMI   .JARÈARNESI  
!KUREYRI SÅMI  

"ÅLAPARTAR EHF 3 

%IGUM MIKIÈ ÒRVAL AF VARAHLUTUM Å
FLESTAR GERÈIR 4OYOTA BIFREIÈA +AUPUM
4OYOTA BÅLA /PIÈ VIRKA DAGA FR¹ KL
  WWWBILAPARTARIS BILAPART
AR BILAPARTARIS

0ALLBÅLAR
%IGUM ¹ LAGER MJÎG MEÈF¾RILEGAR
G¹MASLISKJUR Å G¹MABREIDD  TONNA
BURÈARGETA 6ERÈ M¹LAÈAR KR 
¹N VSK OG GALVANISERAÈAR  ¹N
VSK 6ÁLABORG +RËKH¹LSI & GENGIÈ INN
FR¹ *¹RNH¹LSI SÅMI  

²RVAL NOTAÈRA INNFLUTTRA LYFTARA TIL SÎLU
0/. 0ÁTUR / .IKUL¹SSON EHF S 


0ARTAR S  

+ÎRFUBÅLALEIGAN

«DÕR OG GËÈ ÖJËNUSTA 6INNUH¾È 
METRAR 3ALA OG LEIGA 3  

0ARTAR +APLAHRAUNI  S  
6ARAHLUTIR Å BÅLA Ö¹M &ORD /PEL
$AEWOO +AUPUM BÅLA
6ARAHLUTIR Å 67 'OLF 0OLO OG 9ARIS
2ENAULT +ANGOO 6IÈGERÈIR +AUPI BÅLA
5PPL Å S     

0ARTASALAN 3ÅMI  

0ARTASALAN 3KEMMUVEGI  SÅMI 
 %IGUM VARAHLUTI Å 6OLVO /PEL
.ISSAN 4OYOTA 2ENAULT (ONDA OG
FLEIRA

3ENDIBÅLAR

4IL SÎLU 3CANIA  ¹RG k MEÈ 
TONNMETRA (IAB ¹RG k  Å VÎKVA M
FASTUR PALLUR 6ERÈ  MILLJ VSK 5PPL Å
S  
!LTERNATORAR STARTARAR OG VARAHLUTIR FYRIR
FLESTAR GERÈIR VÎRUBÅLA VINNUVÁLA OG
FËLSKSBÅLA ,JËSBOGINN "ÅLDSHÎFÈA 
3  

-ËTORHJËL

2AFSTILLING EHF
$UGGUVOGI 

.ORDIC LJËS FYRIR VINNU
VÁLAR

,ÕSTU UPP SKAMMDEGIÈ MEÈ .ORDIC
VINNUVÁLALJËSUM INNBYGGÈUR DEMP
ARI ÖOLA MIKINN HRISTING HITNA MINNA
OG LÕSA BETUR 6ÁLABORG +RËKH¹LSI &
GENGIÈ INN FR¹ *¹RNH¹LSI  2VK SÅMI
  .JARÈARNESI   !KUREYRI
SÅMI   3KOÈIÈ EINNIG ÒRVALIÈ ¹
VELABORGIS

,YFTARAVARAHLUTIR

6ARAHLUTIR Å FLESTAR TEGUNDIR LYFTARA +EÈJUR
MASTURSLEGUR DEKK GAFFLAR OFL 6ÁLABORG
+RËKH¹LSI & GENGIÈ INN FR¹ *¹RNH¹LSI
 2VK   .JARÈARNESI  
!K  

"¹TAR

3TARTARAR !LTERNATORAR .ÕIR
HLUTIR SKIPTI HLUTIR VIÈGERÈIR
¹RATUGA REYNSLA (RÎÈ ÖJËNUSTA
MIKIÈ ÒRVAL
3ÅMI   '3-  
0ARTAR 643  3UBARU )MPRESA  '8 k
4OYOTA .ISSAN /PEL !UDI  k
,ANCER 'OLF /PIÈ   ,AU   3ÅMI
 

"ÅLAPARTASALAN *APANSKAR
6ÁLAR

%RUM AÈ BYRJA AÈ RÅFA MA 3ANTA &E k
/CTAVÅA k 8 4RAIL k 2AV k &OCUS
k 6ITARA k AUK FLESTRA GERÈA AF &IAT
3     

4IL SÎLU ER -"ENZ 3PRINTER RG k .Õ
SJ¹LFSKIPTING %R MEÈ KG LYFTU 4ILBÒIN
BEINT ¹ STÎÈ 6ERÈ  MVSK
5PPL Å S  

²RVAL NOTAÈRA VINNUVÁLA

²RVAL NOTAÈRA VINNUVÁLA AF ÕMSUM
ST¾RÈUM OG GERÈUM FYRIRLIGGJANDI HJ¹
6ÁLABORG .¹NARI UPPLÕSINGAR ¹ HEIMA
SÅÈU OKKAR WWWVELABORGIS .OTUÈ T¾KI
6INNUVÁLAR 6ÁLABORG EHF +RËKH¹LS F
3  

6)+35.$ ¹ ¥SLANDI 'L¾SILEGIR SPORTB¹TAR
  FET WWWBATAVIKIS OG S 


"ÅLAPARTAR OG ÖJËNUSTA 3
 

3UBARU .ISSAN --# 4OYOTA &ORD
(YUNDAI 3UZUKI $AIHATSU /PEL 67
0EUGEOT 2ENO 3KODA OFL $ALSHRAUN
 3ENDUM FRÅTT ¹ FLUTNING

(JËLBARÈAR
6IÈGERÈIR

4IL SÎLU NÕJAR ¹LFELGUR 8m MEÈ GATA
DEILINGU X 6ERÈ ¹ÈUR  KR
4ILBOÈ  KR STK &ELGURNAR PASSA
MA UNDIR -AZDA 4RIBUTE &ORD %SCAPE
4OYOTA 2AV (YUNDAI 3ANTA &E .ISSAN
8TRAIL (YUNDAI 4UCSON OFL 5PPLÕS 


(EILS¹RSGR¾JA CC FJËRGENGIS MEÈ
SKÅÈI OG SNJËBELTI DEKK FYLGJA EINNIG
.ÕTTU ÖÁR MAGNTILBOÈ ¹ WWWBMS
ISRACE OG VERTU COOL %RUM BYRJAÈIR AÈ
SKR¹ PANTANIR NÒNA "-3 2!#% bÖAÈ ER
GAMAN AÈ LIFAm SÅMI  

4IL SÎLU  VOLTA  VOLTA OG  VOLTA
VANDAÈIR DÅËÈULJËSAKROSSAR ¹ LEIÈI MEÈ
EÈA ¹N RAFGEYMIS OG HLEÈSLUT¾KIS
3M¹SALA 6ÁLAVERKST¾ÈI *3 6ESTURHRAUNI
 'ARÈB¾ 3     
 

3+9 DIGITAL 3+9 DIGITAL 3+9 DIGITAL 3+9
DIGITAL BÒNAÈUR OG ¹SKRIFT TIL AFGREIÈSLU
STRAX 3TAFR¾N MYNDG¾ÈI ¶AÈ GERIST
EKKI BETRA  5PPL Å SÅMA  
4IL SÎLU NOTAÈAR J¹RNSMÅÈAVÁLAR 5PPL Å
S   ¶ËR    3IGURJËN
,AGERHILLUR TIL SÎLU 3EM NÕJAR BRETTA OG
SM¹VÎRUHILLUR TIL SÎLU VEGNA FLUTNINGA
5PPL Å S  
(ILLUSAMST¾ÈA MEÈ HILLUM OG GLER
HURÈUM ÒR KIRSUBERJAVIÈ -JÎG VEL MEÈ
FARIN !UKAHILLA FYLGIR 5PPL Å S 

0ALESTÅNUKLÒTAR MUSSUR KJËLAR OG
KRAGALAUSAR SKYRTUR 3T¾RÈIR MINI FYRIR
MÕFLUGUR TIL JUMBO FYRIR FÅLEFLDAR Å ÎLLUM
MÎGULEGUM LITUM (J¹ VERSLUN &RIDU
4HOMAS "RÎTTUBREKKU 'RJËTAÖORPI
"EST VARÈVEITTA LEYNDARM¹L B¾JARINS
&ALLEGT RÒM ÒR GEGNHEILLI FURU X
CM 'ËÈ DÕNA FYLGIR 3  

4ÎLVUR
4ÎLVUVIÈGERÈIR

+EM SAMD¾GURS Å HEIMAHÒS +VÎLD OG
HELGARÖJËNUSTA -AGNÒS S  

6ÁLAR OG VERKF¾RI

.Õ KÅNVERSK LÅTIL  CC TORF¾RUHJËL OG
VERÈIÈ NÒNA Å NOKKRA DAGA ¹ AÈEINS
 KR 5PPL Å S  

3NJËKEÈJUR

²TVEGUM MEÈ STUTTUM FYRIRVARA SNJË
KEÈJUR UNDIR VINNUVÁLAR 6ÁLABORG
+RËKH¹LSI & GENGIÈ INN FR¹ *¹RNH¹LSI
 2VK SÅMI   .JARÈARNESI 
 !KUREYRI SÅMI  

4IL SÎLU VINNULYFTA  M ¹ H¾È EINNIG
VÅRALYFTA M¹LARASTËLL H¹ÖRÕSTID¾LA 
BAR HEITT OG KALT VATN  5PPL Å S 
   

4IL SÎLU NÕ VETRARDEKK  2 NEGL
ANLEG VERÈ ¹ÈUR  4ILBOÈ 
5PPLÕS Å SÅMA  

4IL BYGGINGA

6ESPUR

4IL SÎLU  'OODRICH 2ADIAL -UD 4ERRAIN
DEKK ¹  GATA ¹LFELGUM .¾R ËSLITIN OG
NEGLD 3T¾RÈ X  2  ,4 5PPL Å
S  

!LHLIÈA BÅLAVIÈGERÈIR OG M¹LMSMÅÈI OFL
!FTANN EHF 3TEINHELLA   (AFNARFIRÈI
WWWAFTANNORG 3    


-ICHELIN NELGD VETRARDEKK ËNOTUÈ
 KRËMFELGUM 5NDAN 0EUGEOT 
3T¾RÈ  m 5PPL Å S  

b$O IT YOURSELFm

3PARAÈU OG SETTU HJËLIÈ SAMAN SJ¹LFUR
+OSTAR AÈEINS  KR 3AMSETT KOSTAR
HJËLIÈ  KR 5PPLÕSINGAR Å SÅMA
 

STK NEGLD SNJËDEKK (ANKOOK SEM NÕ
 ¹  STK 3  
STK NEGLD SNJËDEKK ¹ FELGUM X
2 UNDAN 0AJERO V  STK 3
 

+ERRUR

4IL SÎLU

.AGLADEKK

«SKA EFTIR TVEGGJA SLEÈA VÁLSLEÈAKERRU
5PPL Å S  

,ÅTIÈ NOTUÈ NAGLADEKK   
5PPLÕSINGAR Å S  

3MÅÈUM KERRUR FYRIR VÁLSLEÈA OG FJËRHJËL
5PPL Å S  

6ARAHLUTIR
(JËLHÕSI

"ESTA LAUSN FYRIR ÖRÎNG RÕMI !DDCO EHF
3   EÈA ADDCO ADDCOIS

"ÅLAPARTASALAN S

3KÒTAHRAUN " S   (ONDA
-AZDA --# .ISSAN 4OYOTA .OTAÈIR
VARAHLUTIR Å FLESTAR GERÈIR BÅLA +AUPUM
BÅLA TIL NIÈURRIFS

.Ò FER HVER AÈ VERÈA SÅÈ
ASTUR

4ËKST AÈ ÒTVEGA  (OBBY HÒSBÅLA ¹
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HJËLHÕSI MEÈ MIKLUM AFSL¾TTI
,¹TTU EKKI HAPP ÒR HENDI SLEPPA
(OBBYHÒSIÈ

(JËLAGRAFA   TONN

(ÎFUM KAUPANDA AF   TONNA HJËLA
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(EDD $R¹TTABÅLAÖJËNUSTA
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6ERSLUN

2¾STINGAR
4EK AÈ MÁR R¾STINGAR Å HEIMAHÒSUM
%R REYKLAUS ¹BYGGILEG OG VÎN 3 


'ARÈYRKJA

3P¹DËMAR

2¹ÈGJÎF
"ËKHALD LAUNAVINNSLA VSK UPPGJÎR
¹RSREIKNINGAR SKATTFRAMTÎL STOFNUN FYR
IRT¾KJA OG ÎNNUR AÈSTOÈ "ËKHALD OG
AÈSTOÈ 'UNNAR SÅMI  

-¹LARAR

"OTNLAUS ORKA BETRI LÅÈAN (ERBALIFE
3HAPEWORK (EILSUR¹ÈGJÎF OG EFTIRFYLGNI
+AUPAUKI FYLGIR (ALLDËRA "JARNA HJÒKR
UNARFR¾ÈINGUR WWWHALLDORABJARNAIS
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  (ÒSEIGNAÖJËNUSTAN 
 ,EKAÖÁTTINGAR ÖAKVIÈG MÒRV
IÈG
HÒSAKL
ÎLL M¹LNINGARVINNA
H¹ÖRÕSTIÖV ÖAKÖÁTTIEFNI  TEYGJ
ANL 

RANGUR MEÈ (ERBALIFE 2¹ÈGJÎF OG EFT
IRFYLGNI %DDA "ORG WWWLIFSSTILLIS 3
 

(ÒSEIGENDUR 6ARIST FÒSKARA 6ERSLIÈ VIÈ
FÁLAGSMENN -¹LARAMEISTARAFÁLAGIÈ 3
 

,ÅKAMSR¾KT

-¹LARAR GETA B¾TT VIÈ SIG VERKEFNUM
5PPL Å S  

'L¾SILEGUR DANSKUR KVENFATNAÈUR
STÅGVÁL OG FYLGIHLUTIR 6ELKOMIN Å VERSL
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'ARÈSL¹TTUR TRJ¹KLIPPINGAR GARÈAÒÈ
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VIÈHALDSÖJËNUSTU ¹ EINUM STAÈ FYRIR
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GARDLISTIS

-ISSTI  KG ¹  VK ¶Ò GETUR ÖAÈ
LÅKA MEÈ (ERBALIFE 2ANNVEIG  
WWWISRANNVEIG

(¾TTU AÈ REYKJA ¹  MÅN (AFÈU SAM
BAND Å SÅMA   6IÈ LOSUM ÖIG VIÈ
NÅKËTÅNÖÎRFINA WWWHEILSURADIS

-EINDÕRAVARNIR
&¾ÈUBËTAREFNI
6ILTU LÁTTAST %ÈA ÖYNGJAST ¶Ò GETUR ÖAÈ
MEÈ (ERBALIFE (AFÈU SAMBAND «LÎF 3
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"ËKHALD
'UÈMUNDUR «LI
3CHEVING

(ÒSAVIÈHALD

¶AK OG UTANHÒSSKL¾ÈNINGAR OG ALLT
HÒSAVIÈHALD 2AGNAR 6 3IGURÈSSON EHF
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4EK AÈ MÁR MEINDÕRA
VARNIR
'EGN NAGDÕRUM SKORDÕRUM
¹TTF¾TTLUM OG FUGLUM ²TVEGA
ALLAN BÒNAÈ GERI VERÈTILBOÈ
FYRIR HEIMILI OG FYRIRT¾KI (EF
SÁRH¾FT MIG Å MEINDÕRAVÎRNUM
(!##0 UMHVERFI
5PPLÕSINGAR OG PANTANIR Å SÅMA
  'EYMDU AUGLÕSING
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(REINGERNINGAR

-AGNHÒS EHF
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'ETUM B¾TT VIÈ OKKUR VERKEFNUM INNAN
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'LERJUN OG GLUGGAVIÈ
GERÈIR

3J¹UM UM ÎLL GLERSKIPTI VIÈGERÈIR OG
BREYTINGAR UTANHÒSS SEM INNAN &YRIR
HÒSEIGENDUR OG HÒSFÁLÎG 4ILBOÈ ÖÁR
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"ÒSLËÈAFLUTNINGAR

0ARKETLAGNIR

"ÒSLËÈAFLUTNINAR OG ALLIR ALMFLUTN 
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3P¹SÅMINN   2¾È DRAUMAR OG
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  3TÅNA ,ËA
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¶ARFTU AÈSTOÈ VIÈ TÎLVUNA +EM ¹
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6EFHÕSING WWWIS
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®KUKENNSLA
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5PPL Å S   'UÈMUNDUR

4ÎLVUR

"ËKHALD 63+ LAUN SKATTSKÕRSLUR OG
STOFNUN FYRIRT¾KJA &AGLEG VINNUBRÎGÈ ¹
SANNGJÎRNU VERÈI "ËKHALD OG ÖJËNUSTA
EHF SÅMI  
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3PILASP¹ 4AROT $RAUMAR¹ÈNINGAR
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N¾TTI ALLA DAGA ,¹RA SP¹MIÈILL

(ANNA S    
ALLA DAGA 6ISA-ASTER
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$RAUMR¹ÈNINGAR &YRIRB¾NIR  KR
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     )NGIRËS 'EYMIÈ
AUGLÕSINGUNA

&%2¨)2

-ÒRARAR
-ÒRVIÈGERÈIR

'ETUM B¾TT VIÈ OKKUR VINNU VIÈ MÒRV
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 M¹NAÈA "EAGLE HVOLPUR ËSKAR EFTIR
NÕJU HEIMILI ,JÒFUR OG SKEMMTILEGUR
SELST MEÈ TVEIMUR BÒRUM OG ÎLLUM
NAUÈSINJUM 3TEINUNN S  

,ABRADOR HVOLPAR

%R MEÈ  YNDISLEGA ,ABRADOR HVOLPA TIL
SÎLU 5PPL Å S  
¥SLENSKIR HVOLPAR TIL SÎLU GULLFALLEGIR
MEÈ ¾TTBËK FR¹ (2&¥ 5PPL Å SÅMA
 

(EILSUVÎRUR
,ÁTTARI OG HRESSARI MEÈ (ERBALIFE WWW
DAGAMUNURIS S STA  

RANGUR MEÈ 3HAPE7ORKS

RANGUR MEÈ 3HAPE7ORKS "ETRI LÅÈAN
OG FULLKOMIN ÖYNGDARSTJËRNUN 2¹ÈGJÎF
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&YRIR VEIÈIMENN

(JËL

OG FELLIHÕSI OG HÒS
BÅLAR

5PPHITAÈ HÒSN¾ÈI ¹ %YRARBAKKA
3ÅÈUSTU PL¹SSIN 'EYMSLA %ITT EHF 3
 

!TVINNA Å BOÈI
6ILTU VINNA AÈRA HVERJA HELGI
FR¹   (¾FNISKRÎFUR  ¹RA
EÈA ELDRI DUGNAÈUR STUNDVÅSI
SNYRTIMENNSKA
5MSËKNIR BERIST ¹ HS FOODCO
IS

5RRIÈASV¾ÈIÈ Å ,AX¹ Å
¶INGEYJASÕSLU
6EIÈILEIFI SUMARIÈ 
0ANTANIR BERIST FYRIR ¹RAMËT
TIL SKELS *ËNASSONAR ¶VER¹
,AX¹RDAL  (ÒSAVÅK SÅMI 
FAX   EÈA TIL (ËLMFRÅÈAR
*ËNSDËTTUR !RNARVATNI
-ÕVATNSSVEIT  -ÕVATN FAX
  .ETFANG VEIDI LAX
AMYVATNIS (EIMASÅÈA WWW
LAXAMYVATNIS ²HLUTUN VERÈUR
Å FEBRÒAR
6EIÈIFÁLAG ,AX¹R OG +R¹K¹R

'RILLHÒSIÈ 4RYGGVAGÎTU

-OSFELLSBAKARÅ
(¹ALEITISBRAUT

-EIRABÅLPRËFSBÅLSTJËRAR Å
2EYKJAVÅK

«SKAR EFTIR STARFSFËLKI Å SAL Å KVÎLD OG
HELGARVINNU 5PPL ¹ STAÈNUM EÈA Å S
  "RYNJA

6ORUM AÈ OPNA NÕTT OG GL¾SI
LEGT BAKARÅ ¹ (¹ALEITISBRAUT
  /KKUR VANTAR ¹BYRGT OG
SKEMMTILEGT FËLK TIL AÈ STARFA
MEÈ OKKUR ALLA VIRKA DAGA FR¹
KL   OG  DAG AÈRA
HVORA HELGI SKILEGUR ALDUR 
¹RA OG ELDRI
.¹NARI UPPLÕSINGAR VEITIR %LLISIF
Å S     

'RILLHÒSIÈ 4RYGGVAGÎTU

«SKAR EFTIR VAKTSTJËRA Å SAL 5NNIÈ ER ¹
VÎKTUM 5PPLÕSINGAR Å SÅMA  
"RYNJA
6ANAN H¹SETA VANTAR ¹ BEITINGARVÁLAB¹T
GERT ÒT FR¹ ¥SAFIRÈI 5PPL Å SÅMA 
  

&RÅSTUNDAHEIMILI
3TARFSFËLK ËSKAST ¹ FRÅSTUNDA
HEIMILIN VIÈ GRUNNSKËLA
2EYKJAVÅKURBORGAR EFTIR H¹DEGI ¹
VIRKUM DÎGUM
.¹NARI UPPLÕSINGAR ¹ WWWITR
IS OG Å SÅMA  

6EITINGAHÒSIÈ
,¾KJARBREKKA
,¾KJARBREKKA VEITINGAHÒS
ËSKAR EFTIR ÖJËNI TIL STARFA Å FULLA
VAKTAVINNU %INNIG GETUM VIÈ
B¾TT VIÈ OKKUR ÖJËNANEMUM OG
VÎNU AÈSTOÈARFËLKI Å VEITINGASAL
5PPLÕSINGAR F¹ST ¹ STAÈNUM
MILLI KL   ALLA DAGA EÈA Å
SÅMA   4ÎKUM EINNIG
¹ MËTI UMSËKNUM Å GEGNUM
TÎLVUPËSTINN INFO LAEKJAR
BREKKAIS 
,¾KJARBREKKA !LLTAF 3ÅGILD
!LLTAF ,JÒF

,EIKSKËLINN ®SP
)ÈUFELLI 
«SKAR EFTIR STARFSMANNI Å SKILA
STÎÈU 6INNUTÅMI CA 
 ALLA VIRKA DAGA
5PPL VEITIR +RISTÅN Å S 
 EÈA  

2¾STING

%INKAM¹L

!TVINNA ËSKAST
3AMVISKU OG REGLUS UNGUR MAÈUR LEITAR
AÈ HLUTASTARFI "YRJA STRAX 3  

#AFE 6ICTOR ËSKAR EFTIR HRESSUM
OG DUGLEGUM BARÖJËNUM OG
FËLKI Å SAL ¹ HELGARVAKTIR
5PPL VEITIR "ALDUR Å S 
 EÈA SENDIÈ UMSËKN ¹
BALDUR VICTORIS

"AKARÅIÈ OG S¾LKERAVERSLUN *ËA
&EL +LEPPSVEGI OG 3M¹RALIND
6ANTAR HRESST OG DUGLEGT STARFS
FËLK 4VÅSKIPTAR VAKTIR %INNIG
LAUS STÎRF UM HELGAR HENTAR VEL
SKËLAFËLKI
5PPL F¹ST HJ¹ ,INDU Å SÅMA
  EÈA ¹ STAÈNUM
+LEPPSVEGI EÈA HJ¹ ®NNU Å
S   EÈA ¹ STAÈNUM
3M¹RALIND "AKARÅIÈ (J¹ *ËA
&EL +LEPPSVEGI 

3KOÈAÈU -AGNADCOM OG L¾RÈU AÈ
SKAPA ÖÁR Ö¾R TEKJUR SEM ÖÒ VILT
HEIMA HJ¹ ÖÁR

«SKUM AÈ R¹ÈA LEIÈBEINENDUR Å VINNU
Å LEIKSKËLANN 'ULLBORG VIÈ 2EKAGRANDA
5PPLÕSINGAR VEITIR LEIKSKËLASTJËRI Å SÅMA
  EÈA  

#AFE 6ICTOR
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%NGAR SKULDIR (¾RRI
TEKJUR
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BÒA TIL TEKJUR Å EIGIN VIÈSKIPTUM VEF
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"ORGARNES «SKUM EFTIR AÈ R¹ÈA STARFS
MANN TIL AFGREIÈSLUSTARFA ,YFTARAPRËF
SKILYRÈI 5M AÈ R¾ÈA VAKTAVINNU
5PPLÕSINGAR VEITIR 2EYNIR 'UÈMUNDSSON
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/LÅUDREIFING EHF ËSKAR EFTIR AÈ
R¹ÈA BÅLSTJËRA Å FRAMTÅÈARSTARF Å
2EYKJAVÅK 5MS¾KJENDUR ÖURFA
AÈ HAFA MEIRAPRËF /LÅUDREIFING
GREIÈIR FYRIR !$2 N¹MSKEIÈ
3TARFIÈ STENDUR B¹ÈUM KYNJUM
TIL BOÈA
!LLAR N¹NARI UPPLÕSINGAR VEITIR
(ELGI Å SÅMA   TÎLVU
PËSTFANG HELGIM ODRIS

«SKAR EFTIR H¾FILEIKARÅKUM
MIÈLUM OG LESURUM ¹ LÅNUNA
$RAUMR¹ÈENDUR ERU SÁRSTAKLEGA
BOÈNIR VELKOMNIR TIL STARFA ¹
LÅNUNNI
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6EITINGAHÒSIÈ
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3TARFSFËLK FR¹ ,ETTLANDI SMIÈIR VERKA
MENN SUÈUMENN ETC 3  

,AUGA

4APAÈ

/KKUR VANTAR ¹HUGASAMAN
OG LÅFSGLAÈAN STARFSKRAFT Å SAL
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.¹NARI UPPLÕSINGAR ¹ STAÈN
UM 6EITINGAHÒSIÈ ,AUGA ¹S
,AUGAR¹SVEGI  3  
²TVEGUM STARFSFËLK FR¹ 0ËLLANDI Å FLESTAR
STARFSGREINAR 5PPL Å S  

&UNDIÈ

(VÅT L¾ÈA EINS ¹RS TÕNDIST FR¹
3LÁTTAHRAUNI  Å (AFNARFIRÈI Ö NËV
(ÒN ER ÎRMERKT MEÈ RAUÈA ËL MSEM
ELÅUSTEINUM MJÎG G¾F '¾TI HAFA LOKAST
INNI Å BÅLSKÒR EÈA KOFA GOTT EF FËLK HEFÈI
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3ÎLUBÎRN ËSKAST TIL AÈ SELJA JËLAKORT F
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3  

%XOTIC %RËTÅSK SVÎRT NUDDSTELPA 5PPL Å
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!FGREIÈSLUSTARF M¹LNINGARVÎRUVERSLUN
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STOFUNA 3MART EHF 'RENS¹SVEGI
 2EYKLAUS VINNUSTAÈUR
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Ingólfur
Gissurarson
lögg. fast.sali
896 5222
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Lokað um helgar

Krókabyggð
Glæsilegt einbýlishús

YFIR

Bárður
Tryggvason

Þórarinn
Friðgeirsson

Ellert
Róbertsson

Magnús
Gunnarsson

sölustjóri

896 5221

lögg. fast.sali

sölumaður

sölustj. atvinnuh.

899 1882

893 4477

822 8242

Viggó
Jörgensson
lögg. fasteignasali.

Sigurður Jökull Ólafsson
Ljósmyndari

Pétur
Jóhannsson
sölum.
Snæfellsbæ.
S 893 4718

Laugar nesvegur - nýlegt hús
Í einkasölu falleg 3ja herb. íb. á 3.hæð
í nýl. sjö íb. húsi rétt við Laugardalinn.
Góðar innréttingar. Parket og flísar.
Frábær staðsetning. 7136

Valhöll fasteignasala kynnir stórglæsil.
157 fm efri sérh á glæsil. útsýnisstað
ásamt 28,9 fm bílskúr og 27,3 fm
rými. Hæðin var öll endurn. f.ca 5 árum. Allar innrétt. sérsmíðaðar eftir
hönnun Rutar Káradóttur. Glæsil.
massíft parket og vandaðar flísar á
gólfum. Stórar suðvestursvalir m.
glæsil. útsýni yfir flóann og vestur á
Snæfellsjökul 3 góð svefnherb., stórar
stofur. Glæsil. eldhús og baðherb.
Eign í sérflokki. V. 48 millj. 7255

Hvassaleiti. Eldri borgarar. Góð
sérl. vel skipul. 114 fm endaíb. á 3. h.
Stórar suðursv. snyrtil. sameign bæði
úti og inni. Ýmisleg þjón. í boði gegn
gjaldi. 32,5 m. 7201

í einkasölu nýjar glæsil. séríb. í 2ja h.
húsi með sérinng. í allar íbúðir.
Stærðir íb. er frá 111,5 fm 3ja herb.
íb. og uppí 136,7 fm 4ra herb. íb. Íb.
verða afh. fullb. án gólfefna með
vönd. innrétt. frá AXIS að hluta til að
vali kaupenda. Hús, lóð og bílast.
fullb. V. 3ja 26,9-27,4 m. V. 4ra herb.
31,4 - 32,9 millj. Sjá www.nybyggingar.is 7035

Fjarðarás - Selás - Einbýli mjög gott verð. Í einkasölu gott ca
330 fm einb. á 2. h., innb. bílsk. Stórar stofur, fimm svefnherb. Garðskáli
með heitum potti. Mögul. að útbúa
sér íb. á jarðh. Góð staðs. stutt hjá
t.d. skóla, sundlaug, Fylki og Elliðárdal. V. 56,0 3635

Engjasel

Skúlagata 40 m. bílsk. f. 50 ára
og eldri. Í einkasölu falleg 99,5 fm
íb. á 7. h. m. glæsil. útsýni til suðurs
ásamt stæði í góðu bílskýli/bílskúr og
mikilli sameign. Parket. Suðursv.
Laus fljótl. V.29,9 m. 6996

Stærri eignir

Vesturhús - Grafarv. Glæsil. sérhæð með aukaíbúð á glæsilegum útsýnisstað. Nýkomin í einkasölu glæsil. nýleg ca 240 fm efri sérh.
m. bílsk., og sér lítilli 2ja herb. íbúð á
jarðhæð m. sérinngangi. Rólegur
staður s.t. innst í lokaðri götu, örstutt
frá skólum, sundlaug, íþróttum og
þjónustu. Aðalhæðin er með alls 4
svefnherb., vönduðum innréttingum,
gegnheilu parketi, stórum suðvestur
svölum með mögnuðu útsýni yfir
borgina, Bláfjöll, Faxaflóa, Snæf.nes
og fl. Aukaíb. er í leigu í dag og gefur
góðar tekjur. V. 49,8 millj. 7202

-

glæsil.

útsýni.

Mjög gott velskipul. endaraðh. á
3.hæðum á fráb. útsýnisst. ásamt
stæði í bílskýli (stórt stæði.) Húsið
er klætt að utan. Mjög gott hús.
Góð sólarverönd. Afgirtur garður.
v. 37,8 m. 7174

Marbakkabraut - Kópavogi. Í
einkasölu glæsil. nýl. parh. á
tveimur hæðum. Í dag er eignin
nýtt sem tvær íb. lítið mál að br.
aftur. Allar innrétt., tæki og gólfefni eru sérl. vönduð, innb. lýsing.
V. 38,5 m. 7122

152,2 fm endaraðh. á einni hæð.
Vand. innrétt., parket og flísar á
gólfum, fallegur suðurgarður með
góðri timburverönd. Hiti í plani og
stéttum. Góð staðs. V. 41,0 m.
7062

Hrauntunga - glæsil. útsýni
Fallegt 262,5 fm einb. í suðurhl.
Kópav. Nýl. viðg. að utan og málað. Glæsil. útsýni, nýl. þak og
skólp. V. 51,0 m. 6848

Miðhús. skipti á minna. Vorum
að fá í einkasölu glæsilegt 271,3 fm
einbýli sem er með sér 2ja herbergja
íbúð á jarðhæð. Húsið er staðset á
góðum útsýnistað. Möguleg skipti á
minna sérbýli í Grafarvogi. 6808

Á frábærum útsýnisstað 315 fm
einbýlishús með innbyggðum bílskúr. Húsið verður afhent fullbúið
að utan og fokhelt að innan. Frábært skipulag. Verð 57 m. 7170

Hamrakór - rað/tengihús afh.
fullb. Glæsileg 254 fm frábærl. velskipul. raðh./tengihús á mjög góðum
útsýnisstað. Húsin afh. fullb. án gólfefna m. vönd. sérsm. íslenskum innrétt. og flísal. aðalbaðherb. Gólfhiti í
húsinu. Mjög gott skipul. Lóð og bílastæði afh. fullb. Suðv.garður og stórar svalir.Sjá nán upplýs. á www.nybyggingar.is 6862

Goðakór - Tilb. til innréttinga
eða fullb. m. frág. lóð Möguleg skipti á ód. eða
góð lánakjör. Glæsileg raðhús/einb. á frábærum útsýnisstað. Samt. 228 fm að stærð með
innb. bílsk. Húsin afh. tilb. til innrétt. m grófj. lóð á 48-49 millj. eða
fullb. án gólfefna m. vönduðum
innrétt. og flísal. baðherb. Lóð og
bílastæði fullfrág. Vönduð hús á
einstaklega góðum stað. V. milli
hús 56,0 m og endahús 57,0 millj.
Uppl. á skrifstofu Valhallar eða á
www.nybyggingar.is 7105

Sérhæðir við Andarhvarf í
Kópavogi þrjár eftir. Sérhæðir á fínum útsýnisst. við Andarhvarf í Kópav. Um er að ræða
134,3 fm sérh. ásamt bílsk. sem
eru 25,1 fm og 26,9 fm. Íb. afh.
fullfrág. án gólfefna. Fráb. skipulag með tveimur baðherb, sérlóð
með íb. neðri hæðar og svalir
með íb. efri hæðar. V. 35,9 m.
3722

Strandvegur - glæsil. útsýni.
Stórglæsil.160 fm íb. á 3.h/efstu í nýl.
vönd. húsi ásamt stæði í bílsk. íb. er
glæsil. innrétt. m. vönd. sérsm. innrétt. glæsil. flísal. baðherb. Granít
borðplötur. 7001

Í smíðum.

Raðhús á einni hæð með bílskur. Ný glæsileg raðhús á einni hæð
með bílskúr samt. ca 170 fm. Afhendast fullbúin án gólfefna með
vönd. innréttingum en án gólfefna.
Mjög góð staðsetning. V. 39,8 millj.
4290

Austurgerði - glæsil. einb. m. 2
aukaíb. Glæsil. 333 fm einb. á 2. h.
og innb. bílsk. Húsið er sérl. velskipul, glæsil. stofur, nýtt eldhús og
gólfefni. Tvær 2ja herb. aukaib. m.
sérinng. eru á jarðh. V.72 millj. 6963

Litlihjalli - tvær íbúðir
Vorum að fá gott ca 240 fm endaraðhús á tveimur hæðum. Innb. bílskúr.
Góðar stofur, suður svalir, þrjú svefnherbergi í stærri íbúð.Sér 2ja herbergja íbúð á jarðhæð. V. 44,9 m.
7260

skjalagerð

Kleifakór - glæsilegt einbýli

Hulduland - með bílskúr
samtals 147,2 fm
Vorum að fá í einkasölu góða 127,8
fm íbúð á 2. hæð + bílskúr í góðri vel
staðsettri blokk. Góð vel skipulögð
íbúð, þvottahús í íbúð. Suðursvalir.
Snyrtileg sameign bæði úti og inni. V.
31,7 m. 7257

ritari

Nýjar glæsiíbúðir í Fannahvarfi.

Breiðavík - endahús á einni
hæð. Glæsil. mjög velskipul.

Selvogsgrunn - stórglæsileg
sérhæð með bílskúr

ritari

Í einkasölu fallegt nýlegt 230 fm einbýlishús á 2 hæðum á frábærum útsýnisstað. 4 góð svefnherb. Innb. 37
fm bílskúr. Fallegur garður með timburverönd og heitum potti. Frágengið
bílaplan og stéttar. Verð tilboð. 7193

Skógarhæð - glæsilegt hús

Mjög velskipulögð 5 herb.110,3 fm
endaíbúð á 3.hæð í góðu velstaðs.
húsi. Aðeins einn stigi upp í íbúðina. 3
svefnherb. en mögul. að hafa þau 4.
Parket. Innbyggð tæki í eldhúsi. Húsið
var viðgert að utan 2005. Eign sem
vert er að líta á. V. 24,5 millj. 7275

Guðrún Pétursdóttir

Skrúðás - Garðabæ

Fyrir eldri borgara.

Skógarás - mjög góð íbúð
á fínu verði!

Þóra
Þorgeirsdóttir

100 ÁRA SAMANLÖGÐ REYNSLA VIÐ FASTEIGNASÖLU!

Valhöll fasteignasala kynnir mjög
glæsilegt einbýlishús á einni hæð
ásamt tvöföldum bílskúr, samtals
230,8 fm. Þar af 47,1 fm bílskúr.
Rúmg.stofa. Vandaðar innrétt. Glæsil.
baðherb. 3-4 svefnherb. Glæsil.
verðlaunagarður. Einstaklega velstaðsett hús. 7272

Í einkasölu glæsilegt 190 fm hús á 1
hæð. Glæsilegur verðlaunagarður.
Gatan var kosin fallegasta gata
Garðabæjar 2002. 4 svefnherb. Vandaðar innréttingar. Falleg eign á frábærum stað. Stutt í bæði grunnskóla
og framhaldsskóla. V. 61,0 m. 7218

Margrét
Sigurgeirsdóttir

Kórahverfi - Kópavogur - tvær
4ra herb. og þrjár 3ja herb.
Í einkasölu glæsil.
íbúðir eftir.

Fannafold - mjög vandað hús. Í
einkasölu gott velskipul. 150,8 fm
hús á 2 h. Góður 24,8 fm bílskúr. Þrjú
svefnherb., vand. innrétt. og gólfefni,
parket og flísar á gólfum. V. 39,9 m.
7101

íbúðir í 12.íb. lyftuhúsi ásamt st. í bílskýli. 3ja herb.íb. eru 110 fm og 4ra
herb. frá 140 fm. Suðursvalir. Afh.
fullb. án gólfefna m. vönd. innrétt. og
flísal. baðherb. Sérinng. af svölum.
Eignir á mjög góðu verði. Búið að
taka lán frá íls 10 millj. á hluta íb.
Uppl. á Valhöll eða á www.nmedia.is/baugakor 4600

Brekkuás - Garðabæ Nýtt glæsilegt 303 fm einbýli á frábærum útsýnisstað í Garðabæ. Húsið er rúmlega fokhelt að innan. Frágengið að
utan og steinað og til afhendingar
strax. V. 65,0 m. 6971

Selvað - nýtt lyftuhús m.bílskýli - Skipti mögul. á ód.
eign eða mjög góð lánakjör.
Glæsil. nýjar íb. í nýl. lyftuhúsi á
mjög góðum stað í Norðlingah.
ásamt stæði í bílskýli. Íb. verða
afh. fullb. án gólfefna og flísal. á
baðherb. Flott hús. V. frá 25,4 m.
Selj. lánar hluta kaupverðs ef
kaup. þarf á því að halda !! 4120

Rauðavað 4ra herb. til afh.
strax - Möguleg allt að 90 %
lánakjör. Í einkasölu ný glæsileg 119 fm 4ra herb. íb. á 2. h.
Afh. fljótlega fullb.án gólfefna.
Sérinng. af svölum. Stæði í fullb.
glæsil. bílskýli fylgir eigninni. V.
26,9 millj. Verðið gerist varla
betra en þetta ! V. 26,9 m. 3747

Núpalind.

6.hæð

í

lyftuh.

Berjarimi - bílskýli - mjög
gott verð. Í einkasölu falleg og

Glæsil. fullb. 114,0 fm íb. á 6.h. í
álkl. lyftuhúsi á fráb. stað í Lindarhverfi í Kópav. Parket, flísar.
Góðar svalir. V. 27,5 m. 7171

einstakl.velskipul. 3ja herb. íb. á
jarðh. ásamt bílskýli. Vand. innréttingar. Flísal. baðherb. Parket.
Stór sérverönd. Sérinng. Laus í
des.06. Gott verð 20,3 m. 7155

Flúðasel - m. bílsk. laus fljótlega
Í einkasölu rúmgóð velskipul. 4ra
herb. íb. á 2.hæð i klæddu húsi
ásamt stæði í bílageymslu. 3 svefnherb. Yfirb. suðursv. Mjög góð staðsetn. Falleg aðkoma að húsi.
V. 19,4 millj. 7261

Lyngmóar - m. bílskúr Glæsil. 89
fm íb. á 3. h. ásamt bílsk. í glæsil.
fjölb í Garðab. Nýl. baðherb. Hús
klætt að utan. Yfirb. svalir. V. 20,9 m.
7118

Gvendargeisli m/stæði í bílskýli
Glæsil. íbúð á 3.h. ásamt stæði í
bílsk. Sér inng. af svölum. Parket.
Glæsil. innrétt. mikið skápapláss.
Stórar svalir. Fallegt útsýni. V. 24,6 m.
7088

Sérhæðir og 5-6 herb.

Hvassaleiti- endurnýjuð m. bílskúr. Í einkasölu glæsileg mikið
uppgerð 4ra herb. íb. á 1.hæð í góðu
húsi. Glæsil. endurn. eldhús, ný gólfefni, nýtt glæsil. baðherb. m. sturtukl.
frá Sturta.is. Nýjar innihurðir og fl.
Áhv. hagst. lán frá Kbbanka ca 17
millj. V. 26,9 millj. 7249

Básbryggja - m. bílskúr - ein
glæsil. íb. á svæðinu. Í einkasölu stórglæsil. íb, á efstu hæð
og risi Innang. í góðan endabílsk
m.glugga. Vand. sérsm. innrétt
og flott tæki, innb. ísskáp. og
uppþv.vél fylgja. 2 stórglæsil. flísal. baðherb. Parket og flisar V.
38,2 m. 6856

Dynsalir - Kópav. Glæsileg íb.
m. sérinng. Nýl. glæsil. 111 fm íb.

Grýtubakki - mikið endurn. Í
einkasölu mikið endurn. ca 105 fm
íb. á 3.h. í mjög velstaðs. húsi, suðursv., parket og flísar. Allt nýtt á baði.
V.18,5m. 3283

á 3.h. í litlu fjölb. Sérinng., vand.
kirsuberjainnr.,
parket,
stórar
suðv.sv., þvottaherb.+ geymsla í íb.
Getur losnað fljótl. V. 25,8 m. 3962

3ja herb. íbúðir.

Falleg og rúmgóð 4-5 herb. íbúð á 3
hæð ásamt stæði í bílskýli. Eignin er
130 fm og sérþvottahús, stórar suðvestursvalir. Sérlega rúmgóð stofa. 3
svefnherb. V. 29,5 m. 7217

Torfufelli. Vel skipulögð ca 50 fm
íbúð á 3.hæð í góðri blokk. Snyrtileg
sameign. V. 13,4 m. 6878
Möðrufell. Góð ca 80 fm íbúð í vel
staðsettri blokk, góðar svalir. Snyrileg sameign bæði úti og inni. V. 14,9
m. 7194
Austurbrún - mikið endurn. íb.
Vönduð mikið endurn. 96,5 fm íb. á
jarðh. (0101) í fallegu fjórb. á góðum
stað í austurb. Nýl. eldhús, gólfefni,
innihurðir ofnalagnir, skólp, gler og
gluggar(að mestu) o.fl. Mögul. að yfirt. lán frá Kbbanka allt að 12,4 milj.
Gott verð 19,6 m. 7197
Tröllaborgir - m. bílskúr. Í einkasölu mjög góð íbþ á 2. h. í vel staðs.
húsi. Góður innb. bílsk. Parket og
flísar. Snyrtil. sameign. V. 21,7m.
7081

Birkiholt - Álftanesi Stórglæsileg

Kórsalir - 130 fm útsýnisíbúð.

fm íb. á 7. h. í lyftuh. Hús nýl.
klætt að utan m. nýjum gluggum.
Allar framkv. greiddar. Nýl. parket,
gott eldhús. Falleg íbúð m. glæsil.
útsýni. V. 15,9 m. 7015

Tröllaborgir - m. bílskýli Í
einkasölu mjög góð efri hæð.
Fráb. staðs. í ról. botnlanga. Stórar svalir. Parket. 2 svefnherb. og
góð stofa. Mjög gott útsýni.
V.18,9 m. 6973

Bræðraborgarst. ný íb. m.
bílskýli. ein íbúð eftir 12.
seldar ! Einkasala: í nýju lyftuhúsi á frábærum stað í vesturbæ
Reykjavíkur eigum við eftir eina
íbúð ásamt stæði í bílageymslu.
Íb. er 111,4 fm. Íbúðin afhend.
fullb. án gólfefna m. vönduðum
innrétt. og flísal. baðherb. 4259

Æsufell - falleg íbúð -laus nýl. klætt hús. Mjög falleg 93

95 fm íbúð á 3 hæð m. sérinngangi.
Íbúðin er ný og sérlega glæsilega
innréttuð. Sérhönnuð lýsing. Granít í
borðplötu. Parket. Glæsilegt útsýni.
V. 22,5 m. 7254

Dalsel - bílskýli. Mjög glæsil. 95
fm íb. á 3.h. m. st. í lok. bílsk. Hús
klætt að utan á 3 hliðar. Glæsil. útsýni yfir borgina. Nýl. eldhús. V. 17,5
m. 7090

Heiðargerði- Vatnsleysuströnd.
Í einkasölu ca 80 fm 3ja herb. íb. á
efstu hæð í klæddri blokk að Vogum
Vatnsleysuströnd. Sérinng. af svölum. Vandað parket og flísar á gólfum. Glæsil. útsýni, stórar svalir. V.
15,6 m. 7033

Gvendargeisli- stórglæsil. íbúð.
Stórglæsil. 130 fm íb. á 2.h. m. sérinng. St. í bílsk. Allt sér. Parket. Gott
þvottah. Glæsil. eldh. og baðherb.
Stórar suðursv. V. 28,9 m. 6932

Borgargerði. Smáíbúðahverfi. Í
einkasölu góð velskipul. ca 135 fm
efri hæð ásamt 34,7 fm góðum
nýl.bílsk. Parket á fl. gólfum, góð sérverönd. V. 37,5 m. 4665

Flókagata - mjög góð á frábærÍ einkasölu góð 2-3ja
um stað.
Hraunbær - falleg íbúð Í einkasölu falleg og rúmg. íb. á 2. h. 3
svefnherb. á sérg., stór stofa með
suðursv. Parket. Fráb. skipulag, hús
klætt utan sunnanmegin. V. 18,8 m.
7117

herbergja velskipulögð íbúð í risi á
þessu fallega frábærlega velstaðsetta húsi efst á Flókagötunni
steinsnar frá Kennaraháskólanum.
Verðlaunalóð. V. 16,9 millj. Íb. er laus
við kaupsamning. 7262

Eskihlíð - góð 3ja + aukaherb.

Austurberg - m. bílskúr Falleg
81 fm íb. á 2. h. m. bílskúr. Nýtt fallegt eldh. Parket. Stórar suðursv.
V.18,0 m. 6970

Í einkasölu rúmg. íb. á 3.h. ásamt
aukaherb. í risi, alls 104 fm. Hús nýstands. að utan ,nýtt þak. Fallegt útsýni. Áhv. ca 12 m. íb.lánasj. V. 18,9
m. Laus. 6813

Álfkonuhvarf. - Sérinng. - bílskýli. Vönduð ca 100 fm íb. m. sérinng. af svölum. Suðursv. Gott stæði
í lok. bílsk. fylgir. V. 24,9 m. 4584

2ja herb.íbúðir.
Hólmgarður - glæsil. eign

Í
einkasölu sérl. glæsil. efri sérh.
ásamt nýb. risi, samt. ca 150 fm.
Hæðin er um 103 fm og hefur verið
endurn. öll á síð. 5 árum, eldhús,baðherb, innihurðir, skápar, parket, rafl. o.fl. Risið er rúml. fokh að
innan. Nýjar 15 fm suðursv. V. 29,9
m. 7098

Garðhús - með bílskúr. Góð
132,3 fm 5-6 herb. íb. á jarðh. m.
sérinng. í vel staðs. húsi. Íb. fylgir
26,2 fm góður bílsk. Sér verönd,
parket og flísar. V. 32,5 m. 7095

Jörfabakki. með aukaherb. í kj.
í einkasölu góð velskipul. ca 115 fm
4ra til 5 herb. endaíb. á 3.h.(efstu
hæð) í góðu fjölb.Sérþvottah. V. 19,9
m. 7068

Hofteigur - mjög góð staðsetn.
Vorum að fá góða 3ja herbergja risíbúð í góðu vel staðsettu húsi. Gólfflötur ca 77 fm. Íbúð er öll mikið endurnýjuð. Stutt hjá t.d. skóla, leikskóla, og sundlaug. V. 16,5 m. 7244

Krummahólar - klætt hús. Góð
91 fm íb. á 2. h. í góðu fjölb. sem er
klætt að utan. 2 góð herb. Yfirb.
svalir. Nýtt eldh. Bílskúrsplata. V.
15,9 m. 4652

Selvogsgrunn - jarðhæð mikið
Í einkasölu glæsil.
endurnýjuð.
130,5 fm íb. á jarðh. í nýl. klæddu
húsi á fráb. stað í Austurborginni.
Nýl. gólfefni, fataskápar, innihurðir
loft íbúðar og fl. Sólstofa. Flísar og
parket. Eign í mjög góðu standi.
V.29,9 m. 7185

4ra-6 herb. íb.
Breiðavík - laus strax. Mjög
góð velskipul. 4ra herb. 100 fm
íb. á jarðh. í fallegu fjölb. Sérinng.
Sérverönd. Parket, góðar innrétt.
Laus strax. V. 23,9 m. 7156

Sæviðarsund - fráb. staðs.

Í
einkasölu góð vel skipul. ca 95 fm
efri h. í mjög velstaðs. fjórb. Stórar
suðursv. Parket og flísar á gólfum. V.
22,3 m. 6977

Fífulind - glæsileg íbúð m. sérNýkomin í einkasölu
inngangi.
glæsil. 93 fm íb. á 2.hæð í góðu nýlegu fjölbýli. Sérinngangur af svalagangi, vandaðar innr., parket, sérþvottaherb. í íbúð, flísalagðar suðvestur svalir. Toppíbúð á mjög góðum stað. Örstutt í alla verslun, þjónustu, skóla, sund og fl. Verð 22,9
millj. 7215

Þorláksgeisli - m. bílskúr - TilÍ einkasölu glæsil.
boð óskast:
Keilugrandi - m.bílskýli - útsýnissíbúð. Velskipul. 4ra herb. íb. á
3.hæð þ.er 2 frá inngangi í velstaðs.
fallegu húsi m. útsýni á sjóinn. Mjög
barnvænt hverfi. Stutt í skóla og
íþróttasvæði. V. 27,9 m. 7241

fullb. íb. á 2. h. (jarðh. að ofanv) í
flottu litlu fjölb. á mjög góðum stað.
Sérinng. af svalag. Maghoný innrétt.
Parket, sérþvottah, Mjög góður 27,7
fm bílsk. m. góðri geymslu. Verð 29,5
millj. eða/tilboð ! Áhvílandi lán við
Landsb. m. 4,15% vöxtum getur fylgt
allt að 16 m. 6815

Sólvallagata með bílskýli. Vorum að fá í einkasölu mjög góða ca
72 fm útsýnisíbúð á 4. hæð í glæsilegu lyftuhúsi. Góðar svalir. Góð vel
skipulögð íbúð. Öll sameign til fyrirmyndar bæði úti og inni. Áhv góð lán
ca 12 miljónir. V. 21,9 m 7253

Engihjalli - glæsilegt útsýni. Í
einkasölu velskipul. 85 fm íb. á 4.h. í
góðu lyftuh. Íb. er m. stórum suðvestursv. Parket. V.16,2 m. 7154

Þórðarsveigur - lyftuhús. Stórglæsil. endaíb. á 3 h. í nýju glæsil.
lyftuh. Sérþvottah. Stæði í bílsk.
Suðursvalir. V. 21,9 m 6823

Njálsgata - mikið endurnýjuð
Góð vel skipulögð ca 75 fm 3ja
herb. íbúð á 2.hæð í góðu vel
staðsettu húsi. Vestursvalir. Íbúð
er laus fklótlega. V. 16,5 m. 7064

Jöklafold - jarðh. m. sérgarði. Í
einkasölu góð ca 60 fm íb. á jarðh.
m. sér garði. Góð velskipul. íb. á
góðum stað. V. 14,9 m. 7178
Hverfisgata - laus Lítil 36 fm
ósamþykkt íbúð í kjallara. Íbúðin
er í þokkalegu standi. V. 6,5 m.
7243

Núpalind - m. . stæði í bílskýli. Vorum að fá í sölu góða

Sogavegur 216 1.hæð - glæsil.
uppg. Mikið endurn. íbúð á jarðh. í

vel staðs. ca 100 fm 3ja herb. íb.
á 4.h. í kl. fjölb. Góðar suðv.svalir,
glæsil. útsýni. Innb. bílskýli
möguleiki að kaupa annað. stæði.
Öll sameign til fyrirm. bæði úti og
inni. V. 26 m. 7206

góðu þríb. á mjög góðum stað við
Sogaveginn.Hús byggt 1983. Áhv.
ca 12,5 m. (grb. ca 65 þ. pr. mán.) v.
15,9 millj. 6899
Skipholt - 2ja herb. Snyrtileg 46
fm íb..í kj. á fráb. stað. Nýl. eldhús
og plastparket. V. 12,9 m. 6875
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OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KL. 19-20

Frum

Breiðavík 8 - 112 Reykjavík

Mjög opin og skemmtileg 102 fm 4 herb. endaíbúð á annari hæð í
fjölbýli. Íbúðin skiptist í forstofu, hol, stofu, eldhús, 3 svefnherbergi,
baðherbergi, þvottaherbergi og sér geymslu á jarðhæð. Eigninni
fylgir 29,7 fm innbyggður bílskúr. Sérinngangur. Parket og flísar á
gólfi.
Helga og Eiríkur taka vel á móti ykkur í dag milli kl: 19-20.

Sigtryggur Jónsson Löggildur fasteignasali.

Laus staða baðvarðar í
Suðurbæjarsundlaug í
Hafnarfirði

2KOQYQ|RGQKTTGXGXUM
GTTGYZGXLYL|RQ
|YQGYZwRKOQYQ|RGTT-[RRHUXM
8KQGMXGTJGw<KYZ[XH£T[S

"AÈ OG LAUGARVARSLA

9PlRLYZXG[YZUMYPlRLYX_MMOKX[R_QORUXw[VVKRJOYYZGXLORKOQYQ|RGTY

(AFNARFJARÈARB¾R AUGLÕSIR LAUSA STÎÈU VIÈ BAÈ OG LAUGAR
VÎRSLU KVENNA  STARF Å 3UÈURB¾JARLAUG 5MS¾KJANDI
ÖARF AÈ STANDAST H¾FNISPRËF SAMKV¾MT ÎRYGGISREGLUGERÈ
FYRIR SUNDSTAÈI

3GXQSOKXGKLRGYPlRLYS_TJHGXTGTTGSK\wG
YQGVGKOS[SN\KXLOYKSH[X[VVlX_MMOZXG[YZ
YPlRLYZ£OUMLX[SQ\£O

,AUNAKJÎR ERU SAMKV¾MT KJARASAMNINGI 34( OG (AFNARFJARÈARB¾JAR

<KRQUSOTwNKOSY|QTw-[RRHUXM
KGNGL[YGSHGTJwYwSG

Nánari upplýsingar veitir forstöðumaður Suðurbæjarlaugar Daníel Pétursson í síma 565 3080 (699 3953)
eða á staðnum.

<ORKOZ[SGL|RQOlRR[SGRJXO
GLHl[SQ_TP[SSKSGXMY
QUTGXSKTTZ[TUMXK_TYR[

Stærri íbúðir og sérhæðir

He i l s h u g a r u m þ i n n h a g
Suðurlandsbraut 50

Þórðarsveigur 17 – 21
113 Reykjavík

Starmýri - Rvík

Gott Iðnaðarhúsnæði
skipt í tvö útleigurými.
Efri hæðin er um 86
fm sem ósamþykkt
íbúð eða skrifstofuhúsnæði með 2 inngöngum. Kjallarinn er
um 50 fm og er innréttaður sem hljóðstúdíó. Alls um 136
fm Húsnæðið er í
góðu ásigkomulagi og býður uppá mikla möguleika. Bæði rýmin
eru í útleigu í dag fyrir samtals 154.000 kr. verð 23,6 m

Bláu húsin v/Faxafen
husid@husid.is

Frum

Sími 513 4300
Ingvaldur Ingvaldsson
framkv.stjóri
Helgi H. Jónsson
lögg. fast.sali
Vilhjálmur Bjarnason
lögg. fast.sali
Anna María Kristjánsdóttir
móttaka
Erla R. Guðmundsdóttir
bókari
Guðný Guðmundsdóttir
sölumaður
Gunnar Magnússon
sölumaður
Hrafnhildur Helgadóttir
sölumaður
Kolbeinn Sigurðsson
sölumaður
Kristinn Erlendsson
sölumaður
Ólafur H. Haraldsson
sölumaður
Ólafur Sævarsson
sölumaður
Magnús Bergs
sölumaður
Ómar Haraldsson
tölvuumsjón/frágangur

Stærri íbúðir og sérh. Digranesvegur - Kóp
Mjög rúmgóð og vel skipulögð 6 herbergja 130,7 fm
aðal sérhæðin í steinsteyptu
og steniklæddu þríbýlishúsi
ásamt 23,2 fm bílskúr sem
er innréttaður sem studioíbúð og er í útleigu. Leigutekjur geta verið um 40.000
kr. Sérgeymsla með glugga,
mögulegt að nota sem lítið
herbergi. Suðurlóð, algjör
hitapottur í góðu veðri og mjög skjólgóð. Stutt í Smáralindina og
bæði barnaskóla og menntaskóla. Verð 32,4 m.

3ja herbergja

•
•
•
•
•
•
•

Hraunbær- Rvík

Nýtt hús í grónu hverfi
Glæsilegar 2ja, 3ja, 4ra og 5 herb íbúðir
Stæði í bílageymslu
Til afhendingar strax
Þvottahús og geymslur innan flestra íbúða
Mynddyrasími í öllum íbúðum
Fullbúnar án gólfefna

Rauðavað 13 - 25
110 Reykjavík

Góð 3ja herbergja 97,8
fm íbúð á 2 hæð og þar
af 8,3 fm herbergi í kjallara og sér geymsla í
kjallara. Tilvalið að leigja
út herbergið til að mæta
afborgun af láni.
Verð 19,8 m

www.husid.is
2ja herbergja Furugrund - Góð staðsetning
Falleg 2ja herbergja 63,6 fm
íbúð á þessum vinsælastað í
Kópavoginum ásamt sérgeymslu í kjallara. Íbúðin
skiptist í anddyri/hol, baðherbergi, svefnherbergi, eldhús,
stofu og stórar svalir sem
snúa í suður. Gólfefni eru flísar
og parket nema á svefnherbergi þar er dúkur. Flott íbúð á
góðum stað þar sem stutt er í
helstu þjónustu og nátturuperluna Fossvogsdalinn. Verð15,9 m

3ja herbergja

Miklabraut - Rvík

Rúmgóð 3ja herbergja 107,1 fm
kjallaraíbúð. Anddyri með korkflísum á gólfi og hengi. Rúmgott
eldhús með korkflísum á gólfi,
eldri innrétting, flísar á milli skápa
og borðkrókur. Hjónaherbergi
með parketi á gólfi, rúmgott með
skáp. Baðherbergi með lökkuðum korkflísum á gólfi, sturta og
gluggi. Stofa með parketi á gólfi,
rúmgóð og björt. Svefnherbergi með parketi á gólfi. Öll rými íbúðar nema baðherbergi og geymsla snúa frá götu. Verð 19,5 m

•
•
•
•
•
•

2ja, 3ja og 4ra herbergja íbúðir með sérinngangi
Stæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðum
Ísskápur og uppþvottavél fylgja
Granít á borðum í eldhúsi og baði, einnig í sólbekkjum
Geymsla og þvottahús innan íbúðar
Hagstæð áhvílandi lán
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Glitnir sækir 500 milljónir dala
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Glitnir hefur gefið út í Bandaríkjunum skuldabréf fyrir 500 milljónir bandaríkjadala eða sem
nemur
33,5
milljörðum
íslenskra króna. Útgáfan fór
fram síðasta föstudag, en
skuldabréfin eru á gjalddaga
í janúar árið 2011. Kjör bréfanna eru 44 punktum yfir
bandarískum millibankavöxtum (LIBOR).
Um er að ræða fyrstu opinberu skuldabréfaútgáfu bankans síðan í febrúar þar sem ekki
er um að ræða víkjandi útgáfu.
„Á þessu ári hefur Glitnir gefið
út tvær opinberar víkjandi útgáfur til styrkingar á eiginfjárstöðu
bankans en meirihluti annarrar
fjármögnunar hefur verið í formi

einkaútgáfna. Í lok ágúst tilkynnti Glitnir
að

bankinn
hefði tryggt endurfjármögnun fyrir árið 2007. Mikill
áhugi hefur verið undanfarið
meðal bandarískra fagfjárfesta á

skuldabréfum bankans og
mun útgáfan nú styðja við
frekari vöxt bankans á
næsta ári sem og að viðhalda sterkri lausafjárstöðu hans,“ segir í tilkynningu bankans.
Útgáfan nú er jafnframt fyrsta skuldabréfaútgáfa
Glitnis
undir
nýjum
MTN
rammasamningi bankans um skuldabréfaútgáfu í Bandaríkjunum.
JP Morgan Securities hafði
umsjón með gerð rammasamningsins fyrir Glitni, en umsjón
með útgáfunni nú höfðu ásamt JP
Morgan,
Merrill
Lynch
og
Wachovia Capital Markets.
ËK¹
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¹ FYRRI HLUTA ¹RSINS Å HAGNAÈ ¹ ÖRIÈJA
¹RSFJËRÈUNGI

Vinnslustöðin
úr tapi í hagnað
Hagnaður
Vinnslustöðvarinnar
nam 87 milljónum króna á fyrstu
níu mánuðum ársins. Á sama tíma
í fyrra nam hagnaðurinn 480 milljónum króna. Þetta jafngildir 82
prósenta samdætti á milli ára.
Hagnaðurinn á þriðja ársfjórðungi nam 455 milljónum króna
sem er 40 milljónum meira en
greiningardeild Kaupþings gerði
ráð fyrir. Deildin segir uppgjör
félagsins á þriðja ársfjórðungi
mjög gott og langt yfir væntingum. Þá nam velta Vinnslustöðvarinnar á þriðja ársfjórðungi rúmum
1,1 milljarði króna.
Framlegð
(hagnaður
fyrir
afskriftir og fjármagnsliði) var sú
hæsta í fimm ár en hún nam
tæpum 1,2 milljörðum og jókst um
66,6 prósent. Framlegðin á þriðja
ársfjórðungi nam svo 266 milljónum samanborið við spá Kaupþings
um 134 milljónir króna.
JAB

(®2¨52 !2.!23/. &/234*«2) 'REIN
INGARDEILD 'LITNIS HEFUR L¾KKAÈ VERÈMAT SITT
¹ -AREL ÒR  KRËNUM Å  KRËNUR ¹ HLUT

Verðmat á
Marel lækkað
Greiningardeild Glitnis hefur uppfært verðmat sitt á Marel. Hefur
verðmatsgengi verið lækkað úr 79
krónum í 75 krónur á hlut og er
virði fyrirtækisins nú metið á 27,4
milljarða króna. Nýja verðmatsgengið er 5,1 prósenti undir gengi
á markaði og 1,4 prósentum yfir
útboðsgengi í hlutafjárútboði
félagsins í september. Ráðleggur
greiningardeildin hluthöfum að
halda bréfum sínum horft til
lengri tíma.
Markgengi félagsins, það er
spá um hvar gengi bréfa í félaginu
muni standa eftir sex mánuði, er
80 krónur á hlut. Til samanburðar
var markgengi við síðasta verðmat, sem gert var í september, 84
krónur á hlut.
Ástæður þess að verðmatið er
lækkað eru meðal annars þær að
afkoma þriðja ársfjórðungs var
undir væntingum greiningardeildarinnar. Að auki hefur komið fram
áætlun frá Marel um samþættingarkostnað vegna kaupanna á AEW
Delford og Scanvægt og var kostnaðurinn nokkuð hærri en gert
hafði verið ráð fyrir.
HHS

Engar hömlur á verslun
í Flugstöð Leifs Eiríkssonar
Að gefnu tilefni skal það tekið fram og ítrekað að þrátt fyrir nýjar öryggisreglur
geta farþegar eftir sem áður keypt allan vökva, krem og aðrar snyrtivörur
á frísvæði Flugstöðvarinnar hvort heldur sem þeir eru að fara af landi brott eða
koma til Íslands.

Allar upplýsingar um verslun í Flugstöð Leifs Eiríkssonar og nýjar öryggisreglur er
að finna á heimasíðu Flugstöðvarinnar www.airport.is
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„Það sést varla orðið í
bækurnar í auglýsingum fyrir
endalausum vísunum í
sölutölur: Hæstur hér og
söluhæstur og þarna … Jú,
kannski er þessi metsölupæling komin út í öfgar.“

TIMAMOT FRETTABLADIDIS
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Keisara Brasilíu steypt af stóli

 ¶ËRBERGUR ¶ËRÈARSON RIT

 ÖESSUM DEGI ¹RIÈ 
VAR 0EDRO )) 0ÁTUR )) UPP
¹ ÅSLENSKU SÅÈARI KEISARA
"RASILÅU STEYPT AF STËLI EFTIR
 ¹RA VALDATÅÈ OG KEISARA
D¾MIÈ AFNUMIÈ "RASILÅSKA
KEISARAD¾MIÈ VAR STOFNAÈ
¹RIÈ  ÖEGAR PORTÒGALSKI
KRËNPRINSINN $OM 0EDRO
LÕSTI YFIR SJ¹LFST¾ÈI "RASILÅU OG
SJ¹LFAN SIG EINVALD ÖESS ÖVERT
GEGN VILJA ÖINGSINS
"YRJUNIN VAR BRÎSËTT FYRIR
BRASILÅSKA KEISARANN OG ¹RIÈ
 STEIG HANN ÒR VALDASTËLI
OG FLUTTI AFTUR TIL 0ORTÒGALS EN
ARFLEIDDI FIMM ¹RA GAML
AN SON SINN 0EDRO )) AÈ
KRÒNUNNI 3¹ TËK FORMLEGA VIÈ
STJËRNARTAUMUNUM ¹RIÈ 

OG REYNDIST FÎÈURBETRUNG
UR HVAÈ STJËRN LANDSINS
SNERTI .¾STU FIMM ¹RATUGI
RÅKTI MESTI STÎÈUGLEIKI Å
"RASILÅU FR¹ ÖVÅ AÈ %VRËPU
BÒAR N¹MU ÖAR LAND
(AGKERFIÈ KOMST Å FASTARI
SKORÈUR OG FËR VAXANDI
0EDRO )) LÁT HINS
VEGAR MIKILV¾G M¹L SITJA
¹ HAKANUM SKEYTTI TIL
D¾MIS LÅTT UM ÎRT ST¾KK
ANDI MILLISTÁTT Å BORGUM
LANDSINS OG LÁT HERINN REKA
¹ REIÈANUM SEM VARÈ
HONUM AÈ FALLI (ERINN
STEYPTI HONUM AF STËLI OG
SENDI HANN Å ÒTLEGÈ (ANN
LÁST Å &RAKKLANDI TVEIMUR
¹RUM SÅÈAR

HÎFUNDUR BYRJAR AÈ SKRIFA
BRÁF TIL ,¹RU «LAFSDËTTUR
 !NNA "RETAPRINSESSA EIGN
AST FYRSTA BARN SITT
 -ESTA SLYS ÅSLENSKRAR
FLUGSÎGU VERÈUR ÖEGAR 
MANNS FARAST ÖEGAR ÖOTA
Å EIGU &LUGLEIÈA HF HRAPAR
¹ 3RÅ ,ANKA ¶AR AF ERU ¹TTA
ÅSLENSKIR FLUGLIÈAR
 "ORGARSTJËRN 2EYKJAVÅKUR
SAMÖYKKIR AÈ GEFA
AFGREIÈSLUTÅMA VERSLANA
FRJ¹LSAN
 %DDUVERÈLAUN ÅSLENSKU
KVIKMYNDA OG SJËNVARPS
AKADEMÅUNNAR ERU AFHENT
Å FYRSTA SINN
 #OLIN 0OWELL TILKYNNIR
UPPSÎGN SÅNA ÒR EMB¾TTI
UTANRÅKISR¹ÈHERRA "ANDA
RÅKJANNA
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Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, amma
og langamma,

Hildigunnur Sveinsdóttir
Miðleiti 5, Reykjavík

lést á Landspítalanum í Fossvogi, aðfaranótt föstudagsins 10. nóvember. Útför verður gerð frá Fossvogskirkju
föstudaginn 17. nóvember kl. 13.00.
Eygló Guðmundsdóttir
Pálmi Ragnar Pálmason
Björk Guðmundsdóttir
Birgir Páll Jónsson
Sveinn Guðmundsson
Margrét Þórmundsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær faðir, tengdafaðir og afi okkar,

Stefán Hannesson
Hagamel 24, Reykjavík,

sem lést á líknardeild Landspítalans þriðjudaginn 7.
nóvember verður jarðsunginn frá Neskirkju fimmtudaginn 16. nóvember kl. 15.00.
Hildigunnur Friðjónsdóttir
Ólöf Stefánsdóttir
Jón Kristján Stefánsson
Árni Guðlaugsson
Guðni Hrafn Guðlaugsson
María Kristinsdóttir
Bryndís Dagmar Jónsdóttir
Ásdís Elín Jónsdóttir
Stefán Matthías Jónsson

Guðlaugur Sigmundsson
Axel Guðbjörnsson
Ása Björk Matthíasdóttir

-ËTAÈI UMHVERFI OKKAR
Í tilefni af því að á morgun er öld liðin
frá fæðingu Einars Sveinssonar, arkitekts og húsameistara Reykjavíkur,
mun Pétur H. Ármannsson arkitekt
flytja erindi um ævistarf Einars í
Listasafni Reykjavíkur. „Ævistarf Einars er mjög merkt og reyndar afar
sýnilegt í borgarmynd Reykjavíkur, ef
maður veit af því,“ sagði Pétur. „Einar
var í raun opinber arkitekt borgarinnar frá 1934 til dánardags. Á því tímabili teiknaði hann flest allar byggingar
sem Reykjavíkurborg byggði,“ sagði
Pétur, en á meðal verka Einars eru
Melaskóli, Laugarnesskóli, Heilsuverndarstöð Reykjavíkur, Borgarspítalinn og Sundlaugarnar í Laugardal.
„Þetta eru byggingar sem eru sérkennandi fyrir Reykjavík,“ sagði
Pétur.
Frá 1934–1949 voru skipulagsmál
borgarinnar líka í höndum Einars.
„Skipulagsdeildin var stofnuð vegna
þess að Einar hafði svo mikið að gera í
öðru,“ útskýrði Pétur. Á þessum árum
spruttu mörg vinsælustu hverfi höfuðborgarinnar upp. „Einar skipulagði
Norðurmýrina, Melahverfið, Hlíðarnar, Laugarnes og Vogahverfið. Þessi
hverfi hafa ákveðin sérkenni og Einar
átti stóran þátt í að móta byggingarstíl
á þessum tíma.“
„Mér finnst Melaskólinn eitt hans
allra skemmtilegasta verk,“ sagði
Pétur. „Einar var mjög góður tæknimaður og vel menntaður í byggingatækni og burðarþolsfræði. Hann fór
yfir burðarþolsútreikninga verkfræð-

sem lést fimmtudaginn 9. nóvember verður jarðsunginn frá Grafarvogskirkju fimmtudaginn 16. nóvember
kl. 13.00. Blóm og kransar vinsamlegast afþakkaðir.
Þeim sem vilja minnast hans er bent á Samtök sykursjúkra.
Elinóra Inga Egilsdóttir
Pétur Laxdal Egilsson
Kristín Björg Pétursdóttir
Þorkell Snævar Árnason
Georg Þorkelsson
Árni Þorkelsson
Sigðurður Þorkelsson
Auður Rakel Georgsdóttir
Einar Þorri Georgsson
Agnes Rut Georgsdóttir
og aðrir vandamenn.

ANNAÈ KVÎLD

-%,!3+«,) 3Ò BYGGING %INARS SEM ER Å

UPP¹HALDI HJ¹ 0ÁTRI

manna. Enda hafa byggingar hans enst
ótrúlega vel. Hann sýnir fram á að það
borgar sig að vanda vel til bygginga í
upphafi,“ sagði Pétur.
Pétur flytur erindi sitt klukkan átta
annað kvöld. „Mér finnst full ástæða
til að rifja ævistarf Einars upp. Ég
held að fáir átti sig á því hvað einn einstaklingur, sem er tiltölulega lítið
þekktur, mótaði mikinn hluta af borginni og því umhverfi sem við þekkjum,“ sagði Pétur.
SUNNA FRETTABLADIDIS

AFMÆLI

Rúnar
Geirmundsson

Sigurður
Rúnarsson

Elís
Rúnarsson

Tilkynningar um merkisatburði, stórafmæli og
útfarir í smáletursdálkinn hér
til hliðar má senda á netfangið
timamot@frettabladid.is.

Þegar andlát ber að
Auglýsingar á að senda á
auglysingar@frettabladid.is
eða hringja í síma
550 5000.

Alhliða útfararþjónusta í 16 ár
Símar: 567 9110 & 893 8638

Rakel Egilsdóttir
Elísabet I. Einarsdóttir

&2¡44!",!¨)¨'6!

inganna og gerði athugasemdir, en það
eru ekki margir arkitektar sem geta
gert það í dag,“ sagði Pétur. Hann telur
þessa kunnáttu hafa gert Einari kleift
að vinna með flóknari, óhefðbundin
form. „Melaskóli er ekki kassalaga
bygging, heldur sveigð, sem gerir
hana miklu erfiðari í byggingu,“ sagði
Pétur, sem segir Einar einnig hafa
verið sérstaklega vandvirkan. „Hann
var óskaplega nákvæmur í efnisvali
og gerði miklar kröfur til iðnaðar-

Ástkær faðir okkar, sambýlismaður,
sonur, bróðir og frændi,

Egill Sigurður Þorkelsson

0¡452 ( 2-!..33/. &LYTUR ERINDI UM HIÈ MERKA ¾VISTARF %INARS 3VEINSSONAR ARKITEKTS

www.utfarir.is • utfarir@utfarir.is

Útfararþjónustan ehf.

(J¹LMAR
RNASON
ALÖINGISMAÈ
UR ER  ¹RA

3IGRÒN
"ENDER FYRR
UM FEGURÈAR
DROTTNING ER
 ¹RS

Stofnað 1990

Okkar ástkæri,

Útför elskulegrar eiginkonu minnar,

Þórður Sigurðsson

Marólínu Arnheiðar
Magnúsdóttur (Möllu)

frá Akranesi, Blikahólum 12, Reykjavík,

sem lést á Landspítala Fossvogi mánudaginn 6. nóvember, verður jarðsunginn frá Akraneskirkju í dag,
miðvikudaginn 15. nóvember kl. 14.00. Fyrir hönd
aðstandenda,
Kristín H. Kristjánsdóttir
Þóra Ólafsdóttir
Jón Pétur Jóelsson
Ólafur Þór Jóelsson

fer fram frá Fossvogskirkju fimmtudaginn 16. nóvember kl. 15.00. Blóm og kransar vinsamlegast afþakkaðir en þeim sem vilja minnast hennar er bent á
Krabbameinsfélag Íslands.

Aad Groeneweg

Fyrir hönd fjölskyldunnar,

Lára Óskarsdóttir

Bogi Sigurðsson.
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Íslendingar
hafa
lengi siglt sofandi að
feigðarósi blindaðir
af geggjaðri ranghugmynd um að þeir
séu fram úr hófi
umburðarlyndir og
að mestu lausir við
kynþáttafordóma. Lítið sem ekkert
hefur fallið á þessa brjáluðu sjálfsmynd okkar þótt reglulega berist
fréttir af andlegu og líkamlegu
ofbeldi sem við beitum innflytjendur innan kerfisins, veggja heimilisins og ekki síst á almannafæri.
Fylgisaukning
Frjálslynda
flokksins í skoðanakönnun strax í
kjölfar undarlegrar stefnubreytingar í innflytjendamálum tekur af
öll tvímæli um að undir lygnu yfir-

borði sjálfsblekkingarinnar krauma
bullandi kynþáttafordómar.
Þeim sem eyða nú öllu púðri
sínu í að úthrópa þessa rangnefndu
frjálslyndismenn rasista væri nær
að beina athygli sinni að því að
íslenskir rasistar eru miklu fleiri
en tveir. Væru Magnús Þór Hafsteinsson og Jón Magnússon rót
vandans værum við í góðum
málum.
Fylgisaukning þeirra félaga
kemur mér þó síður en svo á óvart
enda hef ég ítrekað á síðnæturbrölti mínu um Laugaveginn mátt
horfa upp á og blanda mér í ryskingar þar sem hörundsdökkt fólk
hefur, fyrir engar sakir, átt undir
högg að sækja.
Ekki alls fyrir löngu kjaftaði ég

þeldökkan Lundúnabúa úr klónum
á ungum og vöskum þjóðhetjum
sem bauluðu hátt um arískan uppruna sinn en tært víkingablóðið var
góðu heilli svo mengað af spítti að
berserkirnir gátu aldrei ákveðið
almennilega hvort berja ætti blessaðan ferðamanninn eða draga hann
með í dópleiðangur. Manngreyið
vissi ekki hvaðan á hann stóð veðrið, sagðist hafa ferðast víða en
aldrei lent í öðru eins.
Það er svo miklu meira að í fari
Íslendinga en bara það sem er að
endurspeglast í vænisýkisvaðli
Frjálslyndra þannig að okkur væri
öllum hollara að líta okkur nær
áður en við förum með löngu tímabæra umræðu um innflytjendur og
fordóma út í móa með þeim.

N 0ONDUS

%FTIR &RODE °VERLI

&YRIR

 VIKUR ¹ b,EGÈU ÖIG 3KRÕTIÈ  ERTU AÈ
OG LÁTTU ÖIGm ÁG ER SEGJA AÈ SUMIR
ALVEG JAFN ÖUNG ÖESSARA SKYNDIKÒRA
VIRKI EKKI

%FTIR

,EGGÈU
ÖIG OG
LÁTTU ÖIG
3KYNDI
LAUSNIR
EHF

N 'ELGJAN

%FTIR *ERRY 3COTT  *IM "ORGMAN

0ALLI VERTU NÒ SVO V¾NN AÈ
RAÈA SKËNNUM ÖÅNUM

!LLTAF RÎFLANDI Å
MANNI

*¹

N (ANDAN VIÈ HORNIÈ

%FTIR 4ONY ,OPES

¶AÈ ER EKKI ÖAÈ
AÈ ÁG SÁ EKKI
¹N¾GÈUR MEÈ
ÖAÈ EN ÁG VAR
AÈ VONA EFTIR
EINHVERJU MEIRA 
TÎFRANDI

'ULLNA HLIÈIÈ

N +JÎLTURAKKAR

%FTIR 0ATRICK -C$ONNELL

*¾JA +ISA MÅN VIÈ SKULUM
GERA OKKUR GLAÈAN DAG OG F¹
OKKUR LAXAMAUK

,AXINN KEMUR ALLA
LEIÈ FR¹ !LASKA

N "ARNAL¹N
.Ò SKULUM
VIÈ ÎLL SETJA ¹
OKKUR NAFN
SPJALD SVO AÈ
VIÈ GETUM
L¾RT NÎFNIN ¹
HVERT ÎÈRU

¶AÈ HLAUT AÈ VERA
EINHVER ¹ST¾ÈA FYRIR
ÖVÅ HVAÈ HÒN VAR
LENGI AÈ KOMA MEÈ
ÖETTA

%FTIR *ERRY 3COTT  2ICK +IRKMAN

3OLLA ÁG HELD AÈ
NAFNSPJALDIÈ ÖITT
SNÒI ÎFUGT
-ÁR SÕNIST
ÖAÈ SNÒA
RÁTT

3OLLA
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Robbie á
tónleikum
Breski tónlistarmaðurinn Robbie
Williams hefur gefið út DVDmynddiskinn And Through It All
sem hefur að geyma tónleikaupptökur frá árunum 1997 til 2006.
Á disknum, sem er tvöfaldur,
eru m.a. upptökur frá fyrstu tónleikum hans í París, frá Live 8 og
frá síðustu tónleikaferð hans,
Close Encounters, sem vakti mikla
hrifningu. Yfir fimmtíu lög eru á
disknum sem spanna allan feril
Robbie, þar á meðal Feel, Angels,
No Regrets, Let Me Entertain You,
Come Undone og nýjasta smáskífulagið Rudebox. Er það einmitt að finna á samnefndri plötu
hans sem kom út í síðasta mánuði.

Ævintýralegt ferli hjá Ragnheiði Gröndal
Tónlistarkonan Ragnheiður Gröndal hefur gefið út sína fjórðu sólóplötu, sem nefnist Þjóðlög. Platan
hefur að geyma íslensk þjóðlög í
hennar eigin útsetningum. Við
þær naut hún einnig aðstoðar
þeirra Hauks Gröndal og Huga
Guðmundssonar.
„Hugmyndin um að gera plötu
með íslenskum þjóðlögum fæddist
þegar við systkinin vorum að túra
í Norður-Noregi. Þar vorum við að
gera tilraunir með þessi lög og það
var svo gaman að við ákváðum að
gera plötu og taka hana upp í Búlgaríu,“ segir Ragnheiður, sem
stundar tónlistarnám í New York
um þessar mundir. „Ferlið var
mjög strembið en ævintýralegt og
við komum víða við, m.a. í Búlgar-

íu, Noregi og Kaupmannahöfn. Við
vorum með mjög ákveðnar hugmyndir um hverju við vildum ná
fram og það getur oft verið erfitt.
Það fólk sem við fengum til að
spila á plötunni býr allt yfir mjög
miklu næmi fyrir músík og fyrir
okkur var það eina leiðin til þess
að platan myndi gera sig því þessi
gömlu þjóðlög eru svo viðkvæm,“
segir hún.
Á meðal laga á plötunni eru
Sofðu unga ástin mín, Vísur Vatnsenda- Rósu og Allt eins og blómstrið eina, í fallegum útgáfum. Þjóðlög er önnur plata Ragnheiðar hjá
12 tónum en á undan kom After
The Rain sem fékk mjög góðar
viðtökur í fyrra með lögum og
textum eftir Ragnheiði.
FB
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3ÎNGKONAN 2AGNHEIÈUR
'RÎNDAL HEFUR GEFIÈ ÒT
SÅNA FJËRÈU SËLËPLÎTU
¶JËÈLÎG

KÓPAL Glitra
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Bætt við
tónleikum

Ýrist lítið

ÍSLENSKA AUGLÝSINGASTOFAN/SIA.IS MAL 34753 10/2006

Uppselt er á tónleika til minningar
um John Lennon sem verða haldnir í Háskólabíói hinn 1. desember.
Vegna mikillar eftirspurnar hefur
verið ákveðið að halda tvenna tónleika til viðbótar dagana 2. og 3.
desember.
Að sögn Sigurðar Kaiser, skipuleggjanda tónleikanna, kom eftirspurnin skemmtilega á óvart. Bætti
hann því við að allir tónlistarmennirnir hefðu verið tilbúnir í að spila
aftur og því hafi eftirleikurinn
verið auðveldur.
Á tónleikunum verða flutt lög
eftir Lennon sem hafa verið sérstaklega útsett fyrir sinfóníuhljómsveit og rokkhljómsveit af þessu
tilefni. Miðasala fer fram á midi.is
og er miðaverð 6.500 krónur.

%$ "2!$,%9 3JËNVARPSMAÈURINN %D
"RADLEY VAR  ¹RA ÖEGAR HANN LÁST ÒR
HVÅTBL¾ÈI

Linda Þorvaldsdóttir málari:
„Einfaldlega besta málningin
sem ég hef notað.“

Bradley
heiðraður
George W. Bush, forseti Bandaríkjanna, gaf út yfirlýsingu eftir að
fréttamaðurinn Ed Bradley dó þar
sem hann heiðraði hann með því að
segja hann „einn færasta blaðamann okkar tíma“. Bradley lést á
fimmtudag eftir harða baráttu við
hvítblæði.
Fleiri þekkt nöfn hafa tjáð sig
um dauða Bradley, þar á meðal
Walter Cronkite, fyrrum fréttamaður CBS. „Bradley var grimmur
í viðtölum og lagði hart að sér til að
fá viðtöl,“ sagði hann. „Um leið og
viðtalinu var lokið, eftir að viðmælandinn hafði fengið mikla útreið
hjá honum, skildu þeir sem vinir.
Hann var þannig náungi.“
Bradley, sem var mikill djassáhugamaður, gekk árið 1971 til liðs
við CBS-sjónvarpsstöðina og tíu
árum síðar komst hann inn í 60 mínútur, þar sem hann átti eftir að hafa
mikil áhrif.

Að ýrast = að slettast úr rúllunni.

Kópal Glitra þekur betur, ýrist sama og ekkert og er svo til lyktarlaus.
Spurðu um KÓPAL.

Útsölusta›ir Málningar: Byko Kópavogi • Byko Hringbraut • Litaver Grensásvegi • Byko Hafnarfir›i • Málningarbú›in Akranesi
Byko Akranesi • Axel ﬁórarinsson, málarameistari, Borgarnesi • Verslunin Hamrar, Grundarfir›i • Litabú›in Ólafsvík
Núpur byggingarvöruverslun Ísafir›i • Vilhelm Gu›bjartsson, málarameistari, Hvammstanga • Verslunin Eyri, Sau›árkróki
Byko Akureyri • Verslunin Valberg, Ólafsfir›i • Byko Rey›arfir›i • Verslunin Vík, Neskaupsta› • Byko Selfossi
Mi›stö›in Vestmannaeyjum • Byko Keflavík • Rúnar Sig. Sigurjónsson, málarameistari, Grindavík
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Aðfangadagur tungunnar

!

kl. 19.35 /00.15
Mínútumyndir í tilefni af 40 ára
afmæli Félags kvikmyndagerðarmanna.
Í kvöld eru það myndir Róberts
Douglas, Karlmenn eru ekki kerlingar, og Helga Sverrissonar, S, sem eru
í Kastljósi Ríkisútvarpsins. Bent er
á seinni sýningu Kastljóssins og svo
má sjá þær á vefnum: ruv.is

MENNING FRETTABLADIDIS

¥ KVÎLD VERÈUR UPPLESTRARH¹TÅÈ "JARTS ¹ +AFFI
3ËLON Å "ANKASTR¾TI ¶¾R "JARTSFREYJUR SEGJA
H¹TÅÈINA BERA UPP ¹ AÈFANGADAG ÅSLENSKRAR
TUNGU EN ¹ MORGUN VERÈUR AFM¾LISDAGUR
*ËNASAR HALDINN H¹TÅÈLEGUR (EFST H¹TÅÈAHALDIÈ Å
KVÎLD KL  STUNDVÅSLEGA ¶AR MUN %IRÅK
UR 'UÈMUNDSSON LESA UPP ÒR BËKINNI 5NDIR
HIMNINUM 3IGURJËN -AGNÒSSON UPP ÒR
'ADDAVÅR 3TEINAR "RAGI UPP ÒR (INU
STËRFENGLEGA LEYNDARM¹LI HEIMSINS OG
SÁRLEGUR FULLTRÒI *ÎKULS 6ALSSONAR SEM
ER FASTUR Å 3VÅÖJËÈ LESA UPP ÒR 3KULDA
DÎGUM 3TJARNA "JARTUR 2ECORDS
,TD -AGGA 3TÅNA SYNGUR NOKKUR
LÎG EFTIR -EGAS OG ÖÕÈENDUR
LESA UPP ÒR NÕÒTKOMNUM
ERLENDUM SK¹LDSÎGUM
RNI «SKARSSON UPP ÒR
,AUGARDEGI EFTIR )AN
-C%WAN *ËN +ARL
(ELGASON UPP ÒR

"RESTIR Å "ROOKLYN EFTIR 0AUL !USTER OG (ERMANN
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H¹TÅÈ ÖESSI Å SENN HALDIN TIL ÖESS AÈ FAGNA
GL¾SILEGRI ÒTG¹FU "JARTS SÅÈUSTU
VIKURNAR OG DEGI ÅSLENSKRAR TUNGU
F¾ÈINGARDEGI *ËNASAR (ALLGRÅMS
SONAR SEM BER UPP DAGINN EFTIR
 AÈFANGADAG OPNAR MAÈUR
PAKKANA OG ER S¾LL ¹ JËLUNUMm
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Sögufélagið með 4VEGGJA TURNA TAL KOMIÈ ÒT
stórvirki í bígerð
Sögufélagið er enn í fullu fjöri. Hélt
nýlega aðalfund sinn og er með
ýmislegt á prjónunum: hjá félaginu
er komið út fjórða ritið í ritröðinni
Smárit Sögufélags. Bókin ber titilinn
Barnauppeldisins
heilaga
skylda. Barnavernd á fyrri hluta 19.
aldar og er eftir Hildi Biering sagnfræðing. Og fleira er í pípunum sem
tíðindum sætir. Meðal verkefna
sem nú er unnið að á vegum félagsins eru Acta yfirréttarins og extralögþinganna. Um er að ræða samstarfsverkefni
Sögufélags
og
Þjóðskjalasafns Íslands og sér
Björk Ingimundardóttir um útgáfuna.
Þá hefur félagið hafið undirbúning að útgáfu ritsins Æviskrár
íslenskra kvenna, en þar verða æviskrár um 500 kvenna frá upphafi
byggðar á Íslandi fram til ársins
2000 skráðar af ýmsum fræðimönnum. Einnig er í undirbúningi bók
um innreið nútímans á Íslandi á 19.
og 20. öld frá mörgum sjónarhornum. Meðal markmiða er að gera
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Í dag kemur út rit Halldórs
Guðmundssonar bókmenntafræðings, Skáldalíf
– ofvitinn í Suðursveit og
skáldið á Skriðuklaustri,
um þá Gunnar Gunnarsson og Þórberg Þórðarson.
Rannsóknarverk Halldórs
er um fimm hundruð síður,
ríkulega myndskreytt með
skrám mynda, heimilda og
nafnaskrá.
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INGI ER ¹ VEGUM 3ÎGUFÁLAGSINS RITVERKIÈ
VISKR¹R ÅSLENSKRA KVENNA SEM TEKUR TIL
 NAFNTOGAÈRA KVENNA

nútímanum skil með aðgengilegum
hætti fyrir allt áhugafólk um
nútímasögu. Ritstjórar verða Guðmundur Hálfdanarson og Páll
Björnsson.
Á næsta ári er væntanlegt fjórða
bindið í ritröðinni Rit Sögufélags,
en þar er á ferðinni endurskoðuð
þýðing á Brevis Commentarius de
Islandia eftir Arngrím Jónsson hinn
lærða, riti sem olli byltingu í hugmyndum hins menntaða heims um
Ísland og eyjarskeggjana. Loks má
nefna bók um alla konunga Íslands
frá 1264 til 1944 sem vonast er til að
komi út 2008.
Sögufélagið
er
mikilvægur
félagsskapur: félagið heldur úti
skrifstofu í þremur sambyggðum
húsum í Fischersundi þar sem áður
var rekstur tengdur gamla bakaríinu. Þar ræður Ragnheiður Þorláksdóttir ríkjum. Félagið heldur úti
vefsíðu: www.sogufelag.is, og tímarit þeirra, Saga, er fagnaðarefni
hverjum þeim sem hefur áhuga á
sögu lands og þjóðar. Er nýtt hefti
væntanlegt á næstunni. Stjórn skipa
nú Anna Agnarsdóttir forseti, Már
Jónsson ritari og Kristrún Halla
Helgadóttir gjaldkeri. Meðstjórnendur eru Illugi Gunnarsson og
Ragnheiður Kristjánsdóttir.
PBB

Í ritinu fjallar Halldór um þessa
tvo jöfra íslenskrar sagnaritunar
á síðustu öld og gerir upp hlut
þeirra, æviferils þeirra í skáldskapnum og hvernig báðir læstust
'5..!2 '5..!233/. &ERILL HANS FR¹
UNGA ALDRI TIL ¾VILOKA ER RAKINN Å 3K¹LDALÅFI
inni í stjórnmálaátökum sinnar
aldar.
Skammt er síðan Halldór sendi
úr útgefnum gögnum og öðrum
frá sér viðamikið rit um Halldór
sem geymd eru í söfnum, þar á
Laxness, rétt eins Hannes Hólmmeðal eru persónuleg gögn þeirra
steinn Gissurarson. Hlaut hann
skáldbræðra.
Bókmenntaverðlaun fyrir í flokki
Margt kemur á óvart í bók Hallfræða. Það var við vinnslu þess
dórs. Hér er að finna lýsingar á
verks sem hugmyndin um tveggjaárunum sem þeir báðir hleypa
stjörnu rit um þá Þórberg og
heimdraganum og búa við allsGunnar kviknaði. Formið kom
leysi og nánast hungur fjarri
mörgum spánskt fyrir sjónir en
heimaslóðum, skútulífi Þórbergs
Halldór sækir það í ævaforn rit
og fyrstu árum Gunnars í DanPlútarks sem setti saman slík rit
mörku.
um samanburð eða hliðstæður
Hér er tæpt á persónulegum
mikilmenna úr grískri og rómmálum þeirra: ástarsambandi Þórverskri sögu.
bergs veturinn 1917 til 1918
Halldór fer ekki launkofa með
við unga stúlku sem fátt
að hann stendur í rannsóknum
hefur verið vitað um,
sínum á herðum fyrri manna sem
þótt faldar vísanir í það
unnið hafa úttektir á ferli þeirra
samband finnist í Bréfi
Gunnars og Þórbergs: Sveinn
til Láru, Eddu og OfvitSkorri Höskuldsson hafði unnið
anum. Nú er hún nafnlengi að rannsóknum á Gunnari
greind, Finnlaug EinarsGunnarssyni, Þór Whitehead
dóttir úr Flatey. Vel
rakti tengsl hans í
kann að vera að
Þýskalandi fyrir stríðsamband þeirra
ið 1939 til 1945. Rannhafi borið ávöxt
sóknir Helga M. Sigog segir Hallurðssonar og fleiri.
dór frá því í
Ýmsir
þræðir (!,,$«2 '5¨-5.$33/. 2AK AF
liggja því að þessu SLËÈUM (ALLDËRS ,AXNESS INN ¹ FERIL ÖEIRRA verkinu.
Áður
var
mikla verki, bæði 'UNNARS OG ¶ËRBERGS

¶«2"%2'52 ¶«2¨!23/. ¥ VERKI SÅNU
LEIÈIR (ALLDËR AÈ ÖVÅ LÅKUR AÈ ¶ËRBERGUR HAFI
VERIÈ MEÈ ASBERGER HEILKENNI

vitað um dóttur Þórbergs úr sambandi hans við Sólu, en bréfaskipti
þeirra Þórbergs voru efni bókar á
sinni tíð, Bréf til Sólu. Sem kunnugt er áttu þau Sóla dóttur sem
var alla tíð sniðgengin.
Persónulegir hagir Gunnars
Gunnarssonar skýrast enn frekar
en áður í ritverki Halldórs: hann
lenti í löngu ástarsambandi við
Ruth Lange, eiginkonu Tom Kristiansen, og er í Skáldalífi rakið í
fyrsta sinn hvern hug Ruth bar til
þessa sambands með ívitnunum í
áður óbirt bréf hennar.
Meginverkefni rannsóknar Halldórs eru hin stjórnmálalegu
afskipti þessara tveggja höfunda
sem báðir stigu nærri þeim félögum Hitler og Stalín. Þannig snertir Halldór bæði á einkasviði þeirra
og hinu opinbera. Þar er í fyrsta
sinn rakið hvernig pólitíkin kom
inn í líf þeirra og hvernig hugur
þeirra þróaðist í tvær gagnstæðar
áttir og staðnaði í raun á tímabili.
Rannsókn Halldórs og samantekt
verður að telja með stærstu bókmenntasögulegum tíðindum þessa
árs.
PBB
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Ferðalagið til Havana
Í formála plötunnar Romm Tomm
Tomm skrifar rithöfundurinn
Einar Kárason að þegar Tómas R.
Einarsson sé í Kúbutaktinum sé
hann á heimavelli. Einar hefur lög
að mæla ef marka má útkomu nýjustu afurðar Tómasar.
Romm Tomm Tomm veitir
hlustandanum innsýn í lítið ferðalag. Hún fær áheyrendur til að
gleyma skammdeginu á litlu eyjunni í norðri sem hverfa á aðra
litla eyju í suðri en þar drýpur
rommið af hverju strái. Hann situr
allt í einu undir pálmatréi með
glas af mojito og Kúbuvindil,
klæddur í hörskyrtu og virðir
fyrir sér allar gömlu en glæsilegu
amerísku bifreiðarnar.
Platan hefst á Jörfagleði sem
lýsir kannski best því hugarástandi sem Tómas kemst í þegar
hann er kominn á þennan svokallaða heimavöll. Hlustandinn er
ekki lengi að komast í gírinn og
gleymir því að frostið og snjórinn
sé á næsta leiti. Við tekur titillag
plötunnar og dansskórnir hafa
verið pússaðir og þannig líður
platan áfram, hún er eins og þaulkunnugur fararstjóri um eyjuna
og allt sem hún hefur upp á að
bjóða.
Tómas hefur aldrei
verið hræddur
við að njóta
liðsinnis sér
yngri
manna,
gítarleikarinn
Ómar
Guðjónsson sýnir

VIRKAR Á BLETTINA

25%
afsláttur*
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2OMM 4OMM 4OMM ER NOTALEGT
FERÈALAG UM KÒBVERSKA OG LATNESKA
TËNLIST ÖAR SEM FARARSTJËRINN 4ËMAS 2
%INARSSON SL¾R VARLA FEILNËTU

snilldartakta og ekki má gleyma
þætti Gísla Galdurs sem skankar
skífum. Þá verður varla hægt að
segja skilið við Romm Tomm
Tomm án þess að minnast á hljóðfæraleikarana frá Kúbu sem gefa
plötunni upprunalegan hljóm og
leyfa manni ekki að efast eina sekúndu um að svona tónlist hljóti að
hljóma á hverju götuhorni. Íslensku
blásararnir með Samúel J. Samúelsson og Óskar Guðjónsson
fremsta í flokki stíga síðan varla
feilspor í spilamennsku sinni.
Romm Tomm Tomm lýkur á
kveðjunni Söknuður með afbragðsleik af hendi höfðingjans á bassann og hlustandinn sér Tómas
stíga upp í flugvél og horfa á eftir
landinu úr fjarlægð sem hann
hefur tekið svo miklu ástfóstri við.
&REYR 'ÅGJA 'UNNARSSON

SPEEDBALL blettahreinsir skotvirkar á erfi›a bletti eins og fitu, blek, vaxliti,
varalit, vín, matarleifar og fleira. Efninu er ú›a› beint úr brúsanum á blettinn
og sí›an ﬂurrka›. ﬁarf ekki a› skola. Skilur ekki eftir leifar.

Prófa›u SPEEDBALL – hann hreinlega virkar!
* Tilbo› gildir til 30. nóvember 2006 e›a á me›an birg›ir endast.

Su›urlandsbraut 26
Reykjavík
Sími: 510 0000

Brekkustíg 39
Njar›vík
Sími: 420 0000

Mi›ási 7
Egilsstö›um
Sími: 470 0000

Grundargötu 61
Grundarfir›i
Sími: 430 0000

www.besta.is

KJÓSTU EDDU!
Nú getur þú tekið þátt í að velja verðlaunahafa á Edduhátíðinni sem haldin verður á
sunnudagskvöldið.
Á vefslóðinni visir.is geta allir kosið milli þeirra sem tilnefndir eru til verðlauna. Kosningu
lýkur kl. 17 á föstudag 17. nóvember.
Þá verður ljóst hvaða 5 einstaklingar eru efstir í kjöri vinsælasta sjónvarpsmanns ársins.
Milli þeirra er síðan kosið í símakosningu og munu úrslitin ráðast í beinni útsendingu
Sjónvarpsins sunnudagskvöldið 19. nóvember 2006.

Forval á vinsælustu
sjónvarpsmönnum
ársins með hjálp:

Meðlimir Íslensku kvikmynda- og sjónvarpsakademíunnar hafa fengið sendan kjörseðil
í tölvupósti og verða að hafa kosið fyrir kl. 17 á föstudaginn. Hafi einhverjir ekki fengið
sendan kjörseðil geta þeir kosið föstudaginn 17. nóvember milli klukkan 10 og 17 hjá
Kvikmyndamiðstöð Íslands að Túngötu 14, 101 Reykjavík. Sjá nánar á logs.is

Taktu þátt í að velja sigurvegara Eddunnar!

Framkvæmdastjórn
Eddunnar 2006
er í höndum
Sagaevents

Íslenska kvikmynda- og sjónvarpsakademían

EDDA 2006
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Myndbrot úr lífi Bubba
Bubbi Morthens var rétt rúmlega
þrítugur þegar Silja Aðalsteinsdóttir skrifaði ævisögu hans fyrir
tæpum tveimur áratugum. Æviferill Bubba hafði hins vegar verið
með þeim ólíkindum að í þessu tilfelli var hægur vandi að réttlæta
það að ævisaga jafn ungs manns
væri færð í letur.
Bubbi hefur sjálfsagt lifað jafngildi tveggja mannsaldra frá því
Silja skilaði sögu hans í prentsmiðju en síðan þá hafa fjölmiðlar
myndast við að skrifa ævisögu hans
jafn óðum þannig að Bubbi er án
efa einn þekktasti núlifandi Íslendingurinn. Það vita allir allt um
hann, eða telja sig vita allt um hann,
og þjóðin er svo upptekin af honum
að það telst fréttaefni ef hann
kveikir sér í sígarettu á almannafæri.
Jón Atli Jónasson ræðst því
síður en svo á garðinn þar sem hann
er lægstur í Ballöðunni um Bubba
Morthens, skáldævisögu sem byggist á lífi manns sem við þykjumst
öll þekkja, eða eins og Jón Atli lýsir
honum í bókarlok: „…hér úti á þessum dimma og dökka vegi hefur
limbóið loks slegið eign sinni á hann
og nú tilheyrir hann öllu og öllum
en í sömu andrá engum nema sjálfum sér og þeirri duldu leið sem
hann hefur valið sér“.

&ERSK MYND AF ÖEKKTUM MANNI
Það verður þó ekki af Bubba tekið
að æviferill hans er vel til þess
fallinn byggja skáldskap á og Jóni
Atla tekst merkilega vel að draga
upp ferska mynd af þessum manni
sem allir eiga og meginstyrkur
bókarinnar er fólginn í því að hann
dýpkar þá mynd sem við höfum af
manninum og þótt sagan sem hann
segi sé á allra vitorði. Efnistök
hans eru líka með slíkum ágætum
að hann kemst að kviku þessa
margbrotna manns sem hefur
sopið ófáar fjörurnar en stendur
uppi sem sigurvegari og hefur
aldrei verið sterkari.
Jón Atli fer þá skynsamlegu
leið að reyna ekki að rekja ævisögu Bubba í línulaga frásögn þar
sem allar helstu vörður á veginum
eru vel þekktar. Þess í stað bregður hann upp lifandi og skýrum
myndum af Bubba á ýmsum æviskeiðum og púslar þannig saman
brotakenndri mynd sem rennur
saman í þétta heild í lokin þegar
hann slengir inn hálfgerðu „mannlífsviðtali“ í bókarlok.
Bubbi er ekki kallaður Bubbi í
gegnum frásögnina heldur „drengurinn með stingandi augun“ og
„söngvarinn“ þannig að skáletraður viðtalskaflinn brýtur frásögnina því upp þegar Bubbi mætir til
leiks í öllu sínu sjálfsörugga veldi
þótt bókin hefjist einnig á svipuðum nótum. Þetta stílbrot gengur
hins vegar skemmtilega upp þegar
strákurinn með stingandi augun
rennur saman við lífsreyndan
rokkarann sem er nýbúinn að
kaupa sér heitan pott með nuddi.
,IPUR TEXTINN EKKI LAUS VIÈ TILGERÈ
Drengurinn er kynntur til leiks í
sínum fyrsta fiskveiðitúr þar sem
hann reynir, síælandi, að öðlast
sess í grjóthörðu karlaveldinu um
borð. Síðan tekur við slormett og
hráslagalegt verbúðarlífið en Jón
Atli fangar stemninguna sem
gúanórokkarinn reis þar upp úr
með myndrænum og áhrifamikl-

LAU  NËV UPPSELT
SUN  NËV UPPSELT
ÙM  NËV AUKAS
FÎS  NËV
LAU  NËV
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leið en textinn er samt lipur, lifandi og flæðir fram af þeim krafti
sem einkennir viðfangsefnið.
Hnökrarnir draga óneitanlega
aðeins úr heildaráhrifunum sem
eru engu að síður býsna mögnuð.
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3KEMMTILEG OG LIFANDI FR¹SÎGN ÖAR
SEM STALDRAÈ ER VIÈ NOKKRAR VÎRÈUR
¹ TRYLLTUM FERLI "UBBA -ORTHENS
EN MEÈ FERSKUM EFNISTÎKUM TEKST
HÎFUNDI AÈ DÕPKA OG B¾TA EINHVERJU
VIÈ SÎGU SEM ALLIR ÖEKKJA

um lýsingum.
Jón Atli nær oft býsna góðu
flugi í þessum lýsingum sínum
þótt hann missi stundum tökin
þegar hann freistar þess að
skrúfa stílinn upp í ljóðrænu sem
hann virðist ekki alveg ráða við.
Það örlar því stundum á tilgerð og endurtekningum mynda
og stefja sem skila sér ekki alla

'ÒANËROKKARI Å GRËFUM DR¹TTUM
Þegar kassagítarplokk verbúðarinnar er að baki hittum við Bubba
fyrir sem leðraðan utangarðsmann sem keyrir pönkhljómsveit
sína áfram af offorsi og hörku. Þá
er einnig staldrað við með honum
í Los Angeles þar sem hann fór
útúrkókaður á vit heimsfrægðarinnar. Þessir kaflar eru, rétt eins
og gúanóhlutinn, líflegir og þrælskemmtilegir aflestrar og einhvers staðar inn á milli þeirra
rekst lesandinn inn á afmælistónleika Bubba í Höllinni í sumar.
Þetta tímaflakk styrkir frásögnina og gerir þessa brotamynd
af stráknum með stingandi augun
miklu skemmtilegri og áhugaverðari en ef honum hefði verið
fylgt í tíma frá verstöðinni ofan í
heitan nuddpottinn. Þegar allir
vita hvernig heildarmyndin lítur
út er miklu skemmtilegra að taka
nokkur púsl og leika sér með þau
og skoða hvað leynist bak við
þau.
Þessi minningarbrot Bubba
leika í höndum Jóns Atla sem
skilar áhugaverðri og læsilegri
bók um þennan óumdeilda risa í
íslenskri tónlistarsögu. Frægð
Bubba gefur höfundinum svigrúm til þess að fara hratt yfir
sögu enda eiga sjálfsagt flestir
lesendur sína eigin mynd af
Bubba og Jóni Atla tekst hið
ómögulega með frásagnaraðferð
sinni, að dýpka og bæta einhverju
við söguna sem allir þekkja.
¶ËRARINN ¶ËRARINSSON

3TRENGJALEIKHÞSI Ó SAMVINNU VI ÓSLENSKU ØPERUNA
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Ævar Örn hrifsar til sín krúnuna

-ARGSLUNGINN VEFUR SPUNNINN
Ævar Örn spinnur margslunginn
vef í „Sá yðar sem syndlaus er“. Af
miklu öryggi og yfirsýn. Í byrjun
bókar, sem tekur til páska 2005, er
fórnarlambið kynnt til sögunnar.
Alkóhólistinn og auminginn Ólafur Áki Bárðarson er meðlimur í
sértrúarsöfnuðinum Sannleikurinn þar sem Meistari Magnús
hefur sauðina á valdi sínu. Með
fulltingi bróður síns Ara sem er
sjónvarpsstjóri á Alfa. Þá er stokkið fram í tíma, rúmt ár líður þá er
lík Ólafs finnst. Lögum samkvæmt
koma ýmsir til greina sem morðingjar: Glæpahyski, vafasamir
meðlimir sértrúarsafnaðarins og
brotin fjölskylda Ólafs. Við þetta
þarf svo lögreglugengið, sem
Ævar Örn hefur verið að teikna
upp í fyrri bókum sínum (Skítadjobbi, Svörtum englum og Blóðbergi), að eiga: Stefán, Árni, Katrín
að
ógleymdum
hinum
harðskeytta Guðna sem höfundur
hlífir hvergi frekar en fyrri daginn.
Þegar bókinni svo lýkur er
innri tími október 2006. Með
öðrum orðum staðsetur Ævar Örn
sögu sína eins nálægt núinu og
unnt er.
Helsti styrkur Ævars Arnar
sem höfundar felst einkum í því
að hann kann að notfæra sér fréttir líðandi stundar til að auka á trúverðugleika sögunnar: Hlerunarmál, málefni Litla-Hrauns, dóp frá

Litháen … og þannig má áfram
telja. Þessi mál koma eðlilega við
sögu en ekki þannig að þeim sé
troðið kauðslega inn í söguna. Og
íkon eins og Bubbi og Bó eru nefnd
sem partur af leikmyndinni en
höfundur fer hvergi yfir línuna
þannig að tala megi um lykilróman þó svo að kunnuglegir séu
ýmsir drættir til dæmis sé litið til
leiðtoga sértrúarsafnaðarins og að
sjónvarpsstöðin heiti Alfa en ekki
Ómega.
Ævar Örn er öllum hnútum
kunnugur þegar glæpasagnaformið er annars vegar og gramsar í
vopnabúrinu eins og hentar. En
sver sig þó einkum í hina skandinavísku glæpasagnahefð þar sem
lögreglugengið er venjulegt fólk
sem á við sinn hversdagslega
vanda að etja. Ekki síst í þessari
bók. Kjöt á beinin eru ýmis samfélagsleg málefni sem í deiglunni
eru svo sem einsemd og firring í
nútímasamfélagi og brotakennd
og innihaldslaus sambönd fólks.
Verður þetta til að dýpa söguna og
gefa henni aukið vægi.

2EMBIHNÒTAR EN EKKI PELASTIKK
Í ljósi þeirrar lofrullu sem hér
hefur verið framsett mætti ætla
að bókin sé gallalaus. Ekki er það
alveg. Meistaraleg glæpasaga er
sú þar sem allir lausir endar eru
hnýttir á sannfærandi hátt, með
afhjúpandi hætti og jafnvel óvæntum. Ævar Örn hefur reyndar alla
þræði í hendi sér og hnýtir þá svo
sem samviskusamlega. En, án
þess að hér sé sagt of mikið, fær
lesandinn á tilfinninguna að hann
sleppi of ódýrt frá því – rembihnútar en ekki pelastikk. Sem
kostar Ævar eina stjörnu.
Í ritdómi um Blóðberg, síðustu
bók Ævars Arnar Jósepssonar,
sem birtist í DV, var því haldið
fram að höfundur gerði tilkall til
krúnunnar þeirrar sem Arnaldur

STÓRAR
HUGMYNDIR
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3¹ YÈAR SEM SYNDLAUS ER
VAR ®RN *ËSEPSSON
5PPHEIMAR
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'L¾SILEGA SPUNNIN GL¾PASAGA ÖAR
SEM HÎFUNDUR HELDUR ÎRUGGUM
HÎNDUM UM ALLA ÖR¾ÈI OG DÕPKAR
SÎGU SÅNA MEÈ AÈ VÅSA LIPURLEGA Å
SAMTÅMANN &LOKKAST MEÈ BESTU
KRIMMUM ÅSLENSKUM (EFÈI FENGIÈ
FULLT HÒS EF MEIRI ALÒÈ HEFÈI VERIÈ LÎGÈ
Å AÈ HNÕTA LAUSU ENDANA Å LOKIN

Indriðason hefur borið sem konungur hins íslenska krimma. Ekki
verður betur séð en Ævar Örn
hrifsi hana nú til sín með „Sá yðar
sem syndlaus er“. Nýverið fréttist
að Ævar Örn hefði söðlað um, hætt
hjá Eddu og gengið til liðs við Uppheima sem er lítið forlag á Skaganum. Það hlýtur að vera umhugsunarefni þeim Eddu-mönnum í
ljósi þess hversu opnum örmum
lesendur hafa tekið íslenska
krimmanum.
*AKOB "JARNAR 'RÁTARSSON

Þriðja úthlutun

STYRKTARSJÓÐUR BAUGS GROUP HF.
AUGLÝSIR EFTIR UMSÓKNUM UM STYRKI ÚR SJÓÐNUM
Markmið sjóðsins er að styðja við bakið á

SAGA UM GRÆNMETI

menningar- og listalífi, auk þess að hlúa að

MYND FYRIR ALLA FJÖLSKYLDUNA!

mannréttinda- og líknarmálum.
Það verður m.a. gert með framlögum til stofn-

SENDU SMS SKEYTIÐ
JA VTV Á NÚMERIÐ
1900 OG ÞÚ GÆTIR UNNIÐ!

ana, samtaka og félaga á Íslandi, sem hafa
framangreind málefni sem aðaltilgang sinn.
Áhugasamir aðilar sem uppfylla ofangreind skilyrði
eru hvattir til að senda inn umsókn ásamt stuttri
greinargerð.
Samanlögð lengd umsóknar og greinargerðar skal
takmarkast við eina vélritaða síðu (A4).

Vinningar eru bíómiðar, tölvuleikir
DVD myndir og margt fleira

Styrktarsjóður Baugs Group hf.,
b.t. Soffíu Lárusdóttur,
Túngötu 6, 101 Reykjavík
eða á netfangið styrktarsjodur@baugurgroup.com.
Úthlutun fer fram í janúar.

Formaður stjórnar sjóðsins er Jóhannes Jónsson, en aðrir stjórnarmenn
eru Hreinn Loftsson og Ingibjörg S. Pálmadóttir.
Ritari stjórnar sjóðsins er Soffía Lárusdóttir.

hzeta ehf

Umsóknum skal skilað fyrir 15. desember n.k. til:

Vinningar verða afhendir hjá BT Smáralind. Kópavogi. Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb. 99 kr/skeytið.

Við erum kannski ekki að tala um
„Loksins, loksins“ ritdóm. En
lætur nærri. Ævar Örn Jósepsson
hefur verið í hraðri og öruggri
þróun sem reyfarahöfundur. Og
hann slær ekkert af. Ný glæpasaga hans, „Sá yðar sem syndlaus
er“ er hans besta hingað til. Og
telst reyndar til bestu glæpasagna
sem íslenskur höfundur hefur sent
frá sér.
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*ÎRUNDUR &RIÈBJÎRNSSON Å
GËÈUM FÁLAGSSKAP ¹RIÈ 

SKIPTING SEM SENDIR HONUM YFIR  BRÁF
¹ DAG OG HEFUR AUKIÈ ÎRYGGISG¾SLU Å
KRINGUM SIG TIL MUNA

Lifir í ótta
Michael Jackson er búinn að auka
gæsluna í kringum sig til muna
eftir að klæðskiptingur frá Ástralíu byrjaði að senda honum yfir 100
bréf á dag. Jackson er með fjóra
lífverði sem fylgja honum hvert
fótmál og klæðist skotheldu vesti
á hverjum degi.
Klæðskiptingurinn ber nafnið
Melanie og kemur meðal annars
fram í bréfunum að hann vilji giftast Jackson og að leiðir þeirra eigi
eftir að liggja saman einhvern
daginn. „Michael lifir í ótta og á
erfitt með svefn vegna þessa enda
Melanie orðin mjög ýtin og ógnandi í bréfaskriftum sínum,“ segir
talsmaður söngvarans við breska
blaðið Daily Star.
Jackson er þekktur fyrir að
vera dulbúinn þegar hann fer
meðal almennings og um daginn
vakti hann athygli fyrir að hafa
klæðst kvenmannsfötum þegar
hann var göngu í St.Tropez.

"ARIST UM &RANK . &URTER
Rokksýningin Rocky Horror hefur verið vinsæl hjá
bæði áhugaleikhópum og
atvinnuleikhúsum. Ekki fær
þó hver sem er að bregða
sér í hlutverk Frank- N-Furter. Sigurður Kaiser setur
verkið upp eftir áramót.
Menntaskólinn á Ísafirði fær ekki
að setja upp rokksöngleikinn
Rocky Horror á sólrisuhátíðinni í
lok febrúar. Þetta
upplýsir Oddur
Elíasson
hjá
leikfélaginu en
sýningarrétturinn er í eigu
Sigurðar
Kaiser og Loftkastalans. „Við
setjum bara upp
einhverja aðra

LEIKFÁLAGS -ENNTASKËLANS Å +ËPAVOGI
¹ 2OCKY (ORROR AÈEINS TVEIMUR
DÎGUM FYRIR FRUMSÕNINGU
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sýningu, það næst alveg,“ segir
Oddur og reiknaði með að einhver
uppfærsla yrði fljótlega valin.
„Þetta er mikið vandamál,“
segir Sigurður Kaiser hjá Loftkastalanum en að hans sögn er
þetta ekki í fyrsta skipti sem þeir
stöðva uppsetningu á Rocky Horror Picture Show hjá áhugamannaleikfélagi. Í apríl frétti Sigurður
af því að leikfélag Menntaskólans
í Kópavogi hefði unnið baki brotnu
við að setja þessa sýningu upp og
neyddist hann til að stöðva sýninguna tveimur dögum fyrir frumsýningu. „Auðvitað var það erfitt
fyrir mann eins og mig sem hefur
starfað náið með leikfélögum
menntaskólans að stöðva sýninguna svona skömmu fyrir stóra
daginn en við eigum sýningarréttinn og verðum að vernda hann,“
útskýrir Sigurður og bætir því við
að það sé erfitt fyrir hann persónulega að horfa framhjá áhuga
áhugamannaleikfélaganna vegna

3)'52¨52 +!)3%2 3TÎÈVAÈI SÕNINGU
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Vinningar verða afhendir hjá BT Smáralind. Kópavogi. Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb. 99 kr/skeytið.

-)#(!%, *!#+3/. ,IFIR Å ËTTA VIÈ KL¾È

persónulegra tengsla við höfund
verksins, Richard O‘Brien. „Ég
mæli með því að áhugamannaleikfélögin og leikfélögin í menntaskólum kynni sér hvar sýningarrétturinn er en þær upplýsingar
er hægt að nálgast hjá Bandalagi
íslenskra leikfélaga,“ segir Sigurður.
Loftkastalinn hyggst sjálfur
setja upp Rocky Horror eftir áramót í nýju leikhúsrými sem ber
nafnið Verið og rúmar í kringum
sex hundruð manns. Samkvæmt
Sigurði mun Gunnar
Helgason
leikstýra
verkinu en Rocky
Horror var fyrsta
verkið sem sett var
upp í Loftkastalanum

árið 1995, þá með Helga Björnsson í hlutverki Frank-N-Furter.
Samkvæmt heimildum Fréttablaðsins mun Björgvin Franz setja
sig í stellingar og klæðast korselettunni víðfrægu sem dr. Frank en
auk þess hefur Felix Bergsson
verið ráðinn í annað af aðalhlutverkunum.
FREYRGIGJA FRETTABLADIDIS
"*®2'6). &2!.: 6ERÈUR AÈ ÎLLUM
LÅKINDUM &RANK .k &URTER Å NÕRRI UPP
F¾RSLU ,OFTKASTALANS
SEM FRUMSÕND
VERÈUR SKÎMMU
EFTIR ¹RAMËT

'5..!2 (%,'!3/. ,EIK
STÕRIR VERKINU EN AÈ ÎLLUM LÅK
INDUM VERÈUR &ELIX "ERGSSON Å
EINU AF AÈALHLUTVERKUNUM

Túperað hár og krumpugallar
Menntaskólinn við Sund hefur
haldið í þá hefð að halda hið svokallaða 85-þemaball á hverju ári.
Þetta ball er meðal þeirra vinsælustu hjá menntaskólanemum enda
bæði lögin og tískan hin skemmtilegasta á þessum áratug.
Nemendur skólans voru klædd
samkvæmt tískustraumum níunda
áratugarins alla vikuna til að hita
upp fyrir ballið og skemmtilegt er
að sjá hversu litríkur og fyndinn
þessi fatnaður er samanber tískuna í dag. Ljósmyndari Fréttablaðsins brá sér aftur um nokkur
ár í Menntaskólanum í Sund og
fangaði steminguna á filmu.
¹P
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STILLA SÁR UPP Å SVONA LÅKA LITRÅKUM GÎLLUM
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.EMENDUR FENGU T¾KIF¾RI TIL AÈ GRAMSA
Å FATAPOKUM Å SKËLANUM TIL AÈ GETA
DRESSAÈ SIG UPP FYRIR BALLIÈ

MUNDUR LÁTU EKKI BARA STELPURNAR VERA Å
SVIÈSLJËSINU ¶EIR ERU EFLAUST EKKI SVONA
¹ HVERJUM DEGI

ÖEIM ¶¾R ¥RIS OG ¶ËRHILDUR VORU ALLA
VEGA BÒNAR AÈ GRAFA EINHVERJA UPP ÒR
GEYMSLUNNI

AA

65 þúsund gestir

ERU ÞIÐ TILBÚIN FYRIR EINA
FYNDNUSTU MYND ALLRA TÍMA?
20% AFSLÁTTUR FYRIR VIÐSKIPTAVINI Í GULLVILD OG PLATÍNUM
GLITNIS, EF GREITT ER MEÐ GREIÐSLUKORTI FRÁ GLITNI

U OG
MEÐ ÍSLENSK

ENSKU TALI
EMPIRE

FORSALA AÐGÖNGUMIÐA ER HAFIN Á MIDI.IS
ATH: EINNIG ER HÆGT AÐ VERSLA MIÐA Í FORSÖLU Í KVIKMYNDAHÚSUNUM
SÍMI 564 0000
SKÓGARSTRÍÐ
OPEN SEASON ENSKT TAL
BORAT
MÝRIN
SÝND Í LÚXUS
FEARLESS

SÍMI 462 3500

SÍMI 551 9000

kl. 4 og 6
kl. 4, 8 og 10
kl. 4, 6, 8 og 10 B.I. 12 ÁRA
kl. 3.30, 5.40, 8 og 10.20 B.I. 12 ÁRA
kl. 3.30, 5.40, 8 og 10.20
kl. 10.20 B.I. 16 ÁRA

SKÓGARSTRÍÐ ÍSL. TAL
OPEN SEASON ENSKT TAL
MÝRIN
FEARLESS
DEVIL WEARS PRADA
DRAUGAHÚSIÐ ÍSL. TAL

kl. 6
kl. 6, 8, og 10
kl. 6, 8.30 og 10.30 B.I. 12 ÁRA
kl. 8 og 10.20 B.I. 16 ÁRA
kl. 10.20
kl. 6 B.I. 7 ÁRA

SKÓGARSTRÍÐ ÍSL. TAL
BORAT
MÝRIN

kl. 6
kl. 8 og 10 B.I. 12 ÁRA
kl. 6, 8 og 10 B.I. 12 ÁRA

450 kr. í bíó!
Gildir á allar sýningar í
Regnboganum merktar með rauðu

&2¡44)2 !& &«,+)
3ÎNGKONAN ÅTURVAXNA
"EYONCÁ +NOWLES VILL
NÒ FARA AÈ EIGNAST
BÎRN OG FJÎLSKYLDU
¹SAMT UNNUSTA
SÅNUM *AY : b¶AÈ
ER FULLT AF HLUTUM
Å HEIMINUM SEM
ÁG ¹ EKKI EN VIL
EIGA .ÒNA ER ÁG
TILBÒIN AÈ EIGNAST
BÎRN FJÎLSKYLDU
OG TAKA MÁR
SM¹ FRÅ m SEGIR
"EYONCÁ

"RÒÈKAUP ¹RSINS ¹ ¥TALÅU
Tom Cruise hefur sett allt
á annan endann á Ítalíu en
leikarinn er nú kominn til
Rómar og undirbýr brúðkaup sitt og leikkonunnar
Katie Holmes.
Ítalska þjóðin stendur á öndinni
yfir komu Cruise og hafa fjölmiðlar hreiðrað um sig fyrir framan
Hotel Hassler í miðborg Rómar
þar sem Cruise er sagður gista
ásamt tíu aðstoðarmönnum sínum,
móður og þremur börnum en frá
þessu greinir fréttavefur BBC.
Hótelstjórnendur vildu hins vegar
ekki staðfesta að Cruise væri gestur þeirra og lýstu því meðal annars yfir við AP-fréttastofuna að
Cruise gisti ekki á hótelinu. Sú
yfirlýsing kom ekki að sök því
hundruð æstra aðdáenda söfnuðust fyrir framan anddyri hótelsins
og biðu spenntir eftir því að fá að
berja goðið augum. Þeim var þó
vörnuð innkoma því lögreglan í

+!34!,).. /$%3#!,#() 6¾NTANLEGA

VERÈUR MIKIÈ UM DÕRÈIR Å ÖESSUM GAMLA
KASTALA ÖEGAR 4OM #RUISE GENGUR AÈ EIGA
UNNUSTU SÅNA +ATIE (OLMES

2/-%/ "%#+(!- 6ICTORIA "ECKHAM
MISSTI ÒT SÁR VIÈ PAPPARAZZI LJËMYNDARA
AÈ SONUR HENNAR ÖJ¹ÈIST AF FLOGAVEIKI
(ÁR SÁST 2OMEO Å FANGI FÎÈUR SÅNS FËT
BOLTASTJÎRNUNNI $AVID "ECKHAM

Beckhamhjónin í mínus

(*«.!,%93). "RÒÈKAUP (OLMES OG #RUISE VERÈUR V¾NTANLEGA EITT ÖAÈ GL¾SILEGASTA Å
¹R OG MUN 'IORGIO !RMANI MEÈAL ANNARS HANNA BRÒÈARKJËL (OLMES

borginni hélt þeim í skefjum á
meðan lífverðir Cruise pössuðu
upp á límósínu kappans.
Samkvæmt erlendum fréttaveitum er líklegt að giftingin fari
fram í Odescalchi-kastalanum við
Bracciano-vatnið en þetta er bygging frá miðri fimmtándu öldinni
og þykir einstaklega glæsilegur,
með stóra garða og rúmar í kringum fjórtán hundruð gesti. Bæjaryfirvöld hafa ekki viljað staðfesta
eitt né neitt hvað brúðkaupið varðar og sagði bæjarstjóri Bracciano,
Patrizia Riccioni, að þeim hefði
einungis borist beiðni um að rýma

torgið fyrir framan kastalann einhvern tímann í næstu viku.
Mikið hefur verið rætt og ritað
um samband Katie Holmes og
Tom Cruise en þeir voru ófáir sem
héldu að þetta væri bara markaðsbrella. Cruise þótti síðan missa
tökin á tilveru sinni, lét eins og
óður maður í spjallþætti Opruh
Winfrey og fyrr á þessu ári rifti
Paramount-kvikmyndaverið
samningi sínum við hann. Holmes
og Cruise trúlofuðu sig í París um
miðjan júní og eiga saman eitt
barn, dótturina Suri, sem fæddist
í apríl.

Heimskur er heimaalinn björn
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,EIÈINLEG MYND SEM HVERFUR HVERGI FR¹
FORMÒLUNNI MEÈ KLISJUKENNDUM AFLEIÈINGUM

Ólíkt flestum meðbræðrum sínum
hefur grábjörninn Búi aldrei þurft
að komast af upp á eigin spýtur í
óbyggðunum. Hann býr í góðu
yfirlæti í bílskúrnum hjá skógar-

verðinum Betu, sem er smám
saman að siða hann til og og venja
hann við sín náttúrulegu heimkynni áður en hún sleppir honum
lausum. Hjörturinn og ólátabelgurinn Elli kemur Búa hins vegar í
klandur, sem gerir að verkum að
búferlaflutningunum er flýtt.
Félagarnir eru fluttir til fjalla í
þann mund sem veiðitímabilið
hefst og þurfa að hafa sig alla við
til að komast undan skotglöðum
sveitavörgum með blóðbragð í
munninum.
Skemmst er frá því að segja að
Skógarstríð bætir engu við teiknimyndaflóru undanfarinna ára.
Flestar teiknimyndir síðari ára
eiga það sameiginlegt að hverfast
um þrautargöngu tveggja ólíkra
félaga – annar oftar en ekki luralegur og skapstyggur en hinn
gáskafullur æringi, samanber
myndir á borð við Shrek, Skrímsli
ehf. og Ísöld.

Helsti galli Skógarstríðs er að
hún hverfur hvergi frá formúlunni, persónur Búa og Ella eru
trénaðar klisjur sem hafa sést
margoft á stuttum tíma. Sagan er
fyrirsjáanleg, grínið ófágað og
framvindan gisin. Ekki hjálpaði til
að íslensku þýðingunni var verulega ábótavant, mikið um beinþýðingar á orðum sem hljómuðu ankannalega á íslensku („Frjóstu!“ í
staðinn fyrir „(Stattu) kyrr!“) og
orðalag á köflum undarlegt og
óþjált („Þú ert tekinn höndum“).
Ekki beinlínis til þess fallið að
skerpa á málvitund krakkanna.
Yngstu áhorfendurnir fá ef til
vill eitthvað fyrir sinn snúð (það
er dýr sem geta talað og detta á
rassinn) en á heildina litið hefur
Skógarstríð ekkert fram yfir
Morgunsjónvarp barnanna að
færa. Þegar börn gera sér ferð í
bíó eiga þau heimtingu á einhverju
betra.
"ERGSTEINN 3IGURÈSSON

Fótboltafrúin og fyrrum söngkonan Victoria Beckham er í mínus
þessa dagana yfir að hafa óvart
misst út sér við papparazzi-ljósmyndara á Heathrow-flugvelli að
sonur hennar Romeo þjáist af
flogaveiki. Beckham-hjónin hafa
leynt þessu fyrir fjölmiðlum í
nokkra mánuði og er Victoria með
mikið samviskubit yfir að hafa
látið þetta út úr sér. Hún var
hrædd um að flassið í myndavélum ljósmyndaranna hefði vond
áhrif á Romeo og því sagði hún
þeim frá þessu svo ljósmyndararnir myndu hætta að mynda fjölskylduna. David og Victoria Beckham eiga þrjá syni og Romeo er
næstelstur þeirra.

2!33 (LJËMSVEITIN 2ASS SPILAR ¹ AFM¾LIS
TËNLEIKUM 3YKURMOLANNA Å (ÎLLINNI

Rass bætist í
hópinn
Hljómsveitin Rass og plötusnúðurinn Dj@mundo koma fram á
afmælistónleikum Sykurmolanna
í Laugardalshöll á föstudaginn.
Þegar hafði verið tilkynnt um upphitun Múm.
Dj@mundo hefur verið einn
áhrifamesti plötusnúður landsins
undanfarna tvo áratugi. Hann
hefur haldið sig frá sviðsljósinu
að mestu, en látið að sér kveða í
ráðgjafarstarfi fyrir aðra íslenska
plötusnúða varðandi tónlistarval.
Enn eru til miðar á tónleikana.
Miðasala fer fram í verslunum
Skífunnar í Kringlunni og Smáralind, BT á Akureyri, Selfossi og
Egilsstöðum og á midi.is. Miðaverð er 5.000 krónur auk 350 króna
miðagjalds.

www.haskolabio.is
styðst við raunverulega atburði
Frá framleiðanda „The Patriot” og „Independence Day”

EEEEE

EEEEE

V.J.V. TOPP5.IS

TEMPIRE

Sex vinir leggja í
afdrifaríka siglingu

EEE
V.J.V. TOPP5.IS

sem á eftir að draga dilk á eftir sér.

Varðveitt líf mitt
fyrir ógnum óvinarins

EEEE
EEEEE

Frá framleiðanda „The Patriot”
og „Independence Day”

Eruð þið tilbúin fyrir eina fyndnustu mynd allra tíma ?

T.V. KVIKMYNDIR.IS

V.J.V. TOPP5.IS

KVIKMYND EFTIR BALTASAR KORMÁK

20% AFSLÁTTUR FYFIR VIÐSKIPTAVINI Í GULLVILD OG
PLATINÍUM GLITNIS MEÐ GREIÐSLUKORTI FRÁ GLITNI

Undirbúðu þig undir magnþrungna spennu.

Inniheldur magnaðar átakasenur í háloftunum
sem og frábærar tæknibrellur.

Inniheldur magnaðar átakasenur í háloftunum sem og frábærar tæknibrellur.

SJÁIÐ EINA BESTU MYND ÁRSINS. BETRI LEIKHÓPUR
HEFUR EKKI SÉST Í KVIKMYND Í LANGAN TÍM.

sem byggð er á raunverulegum atburðum.

Sýnd í SAMbíóunum Kringlunni og Keflavík

8

EEEE

tilnefningar til
Edduverðlauna

BÖRN

TEMPIRE

EEEE

KVIKMYND EFTIR RAGNAR BRAGASON

TEMPIRE

ÁLFABAKKI sýnd í sal 1 og VIP

Sýningartímar

KEFLAVÍK
17. NÓV kl. 7 - 10
18. NÓV kl. 5 - 8 - 11
19. NÓV kl. 4 - 7 - 10

17. NÓV kl. 3 - 6 - 9 - 12
18. NÓV kl. 3 - 6 - 9 - 12
19. NÓV kl. 1:30 - 4:30 - 7:30 - 10:30

Forsala
haﬁn

/ ÁLFABAKKA
FLY BOYS
FLY BOYS VIP
ADRIFT
THE DEPARTED
THE DEPARTED VIP
THE LAST KISS

kl. 5:50 - 8 - 10:30
kl. 8 - 10:30
kl. 5:45 - 8 - 10:10
kl. 8:30 - 10:10
kl. 5
kl. 5:45 - 8 - 10:30

B.i. 12
B.i.12
B.i. 16

BÆJARHLAÐIÐ M/- Ísl tal
BARNYARD M/- Ensku tal
JACKASS NUMBER TWO
ÓBYGGÐIRNAR M/- Ísl tal

MÝRIN
FLY BOYS
THE DEPARTED

kl. 5:50 - 7 - 9 - 10:15
kl. 6 - 9
kl. 6 - 9

Leyfð
Leyfð
B.i. 12
Leyfð

ADRIFT
BORAT
THE DEPARTED
BÆJARHLAÐIÐ M/- Ísl tal
MATERIAL GIRLS

B.i.12
B.i. 16

THE LAST KISS
THE QUEEN
BÖRN
THE GUARDIAN

kl. 8
kl. 5:50
kl. 8
kl. 10:30

B.i.12
B.i. 12
B.i.12
B.i. 12

HAGATORGI • S. 530 1919

/ KRINGLUNNI
kl. 4 - 6
kl. 6
kl. 4 - 8
kl. 3:50

B.i. 12

kl. 8 - 10:10
kl. 6 - 8 - 10
kl. 8
kl. 6
kl. 6

B.i.12
B.i. 12
B.i. 16

/ AKUREYRI

/ KEFLAVÍK
BORAT
BÖRN
THE DEPARTED

Leyfð

kl. 8 - 10
kl. 8
kl. 10

B.i. 12
B.i. 12
B.i. 16

Munið afsláttinn

Leyfð

FLY BOYS
BARNYARD M/- Ísl tal
MATERIAL GIRLS
THE DEPARTED

kl. 8
kl. 6
kl. 6
kl 10

B.i.12
Leyfð
Leyfð
B.i.16

Munið afsláttinn

B.i.12

0ETULA #LARK TIL LANDSINS Å DESEMBER
Petula Clark mun þar syngja
ásamt hinni norsku Sissel Kirkjebö á Frostroses: European Divas
en tónleikarnir leysa af hólmi tónleika hinna íslensku Frostrósa og
eru beint framhald af því verkefni. Clark mun einnig syngja í
sérstakri
sjónvarpsútsendingu
sem tekin verður upp í Hallgrímskirkju en ekki verður selt inn á þá
tónleika sem væntanlega verða
sendir út til fjölda Evrópulanda.
Heimildir Fréttablaðsins herma
jafnframt að Ragnhildur Gísladóttir verði fulltrúi Íslendinga á
tónleikunum en hún hefur látið

fremur lítið fyrir sér fara að undanförnu.
Clark mun syngja Silent Night,
eða Heims um ból, í Laugardalshöll auk þess sem hin virta söngkona tekur þátt í nokkrum
atriðum með hinum
dívunum fjórum en
tilkynnt verður í
dag hverjar þær
eru.
Forsvarsmenn Frost, sem
halda tónleikana,
vildu ekki tjá sig
um málið þegar
Fréttablaðið
hafði
samband við þá.
Petula Clark ætti
að vera flestum tónlistarunnendum
kunn en hún
hefur verið að í
nálægt hálfa
öld. Hún varð
stjarna
aðeins ellefu

ára gömul þegar hún söng fyrir
breska hermenn sem börðust gegn
yfirgangi þýskra nasista. Hún
fluttist síðan til Frakklands og
náði þar miklum árangri en sneri
aftur heim og sló í gegn með
slögurum
á
borð
við
Downtown og Don‘t Sleep
on the Subway. Clark var
tilnefnd til Golden Globeverðlauna fyrir leik sinn
í söngvamyndinni The
Finian‘s Rainbow þar
sem hún var í aðalhlutverki á móti goðsögninni
Fred Astaire og hefur auk
þess unnið til tvennra
Grammy- verðlauna og
verið boðin innganga í The
Grammy Hall of Fame.
0%45,! #,!2+ %NGIN

BRESK SÎNNGKONA HEFUR
SELT FLEIRI PLÎTUR EN #LARK
ENDA HEFUR HÒN SELT YFIR
SJÎTÅU MILLJËNIR PLATNA
Vinningar verða afhendir hjá BT Smáralind. Kópavogi. Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb. 99 kr/skeytið.

&2¡44)2 !& &«,+)
-YNDBAND ER NÒ FARIÈ AÈ GANGA
¹ NETINU SEM SAGT ER VERA KYNLÅFS
MYNDBAND "RITNEY
3PEARS -IKIÈ HEFUR
VERIÈ FJALLAÈ UM ÖAÈ
Å FJÎLMIÈLUM UND
ANFARIÈ AÈ VON SÁ ¹
EINU SLÅKU EN
EKKI HEFUR
FENGIST
STAÈFEST
AÈ "RITNEY
3PEARS
SJ¹IST Å
UMR¾DDU
MYND
BANDI
5M ER AÈ R¾ÈA  SEKÒNDNA
MYNDBROT ÖAR SEM STÒLKA SEM LÅKIST
"RITNEY SÁST Å KYNLÅFSATHÎFNUM MEÈ
ËGREINANLEGUM MANNI
0ARÅS (ILTON ER NÒ ¹KVEÈIN Å AÈ
N¹ SÁR Å ÅRSKAN K¾RASTA 0ARÅS VAR Å
$UBLIN ¹ DÎGUNUM AÈ KYNNA ILM
VATN SITT ÖEGAR HÒN TILKYNNTI ÖETTA
b¥RSKIR STR¹KAR ERU FLOTTIR #OLIN &AR
RELL ER ¾ÈISLEGUR OG #ILLIAN -URPHY
ER MEÈ ËTRÒLEGA
KYN¾SANDI
AUGU ¡G
V¾RI TIL Å AÈ
EIGNAST ÅRSK
AN K¾RASTA
ENDA ¹ ÁG
¾TTIR MÅNAR
AÈ REKJA
HINGAÈ m SAGÈI
0ARÅS

-%¨ 0%4%2 /k4//,% #LARK LÁK AÈAL
HLUTVERKIÈ Å KVIKMYNDINNI 'OODBYE
-R #HIPS ¹ MËTI STËRLEIKARANUM 0ETER
/k4OOLE

Clark hefur selt í kringum sjötíu
milljónir platna um allan heim og
er söluhæsta söngkona Breta. Hún
nýtur einnig mikilla vinsælda í
Frakklandi og er söluhæsti listamaðurinn þar í landi og því ljóst
að hér er um hvalreka að ræða
fyrir íslenska tónlistaráhugamenn.
FREYRGIGJA FRETTABLADIDIS

2!'.
(),$52
'¥3,!$«44)2

6ERÈUR FULLTRÒI
¥SLENDINGA ¹
STËRTËNLEIKUNUM
&ROSTROSES %UROPEAN
$IVAS EN HÒN HEFUR
L¹TIÈ FREMUR LÅTIÈ FYRIR
SÁR FARA

DÝRIN TAKA VÖLDIN!
MEÐ ÍSLENSKU OG ENSKU TALI!

11.
HVER
VINN
UR!

SENDU SMS SKEYTIÐ
JA VTF Á NÚMERIÐ
1900 OG ÞÚ GÆTIR UNNIÐ!
Vinningar eru bíómiðar, tölvuleikir
DVD myndir og margt fleira

FAR
Ð
MYN U Á
D
SPI INA

LA
LEIK ÐU
INN!

SENDU SMS JA OSF Á 1900
OG ÞÚ GÆTIR UNNIÐ MIÐA
VINNINGAR ERU BÍÓMIÐAR, TÖLVULEIKIR,
DVD MYNDIR OG MARGT FLEIRA!

Vinningar verða afhendir hjá BT Smáralind. Kópavogi. Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb. 99 kr/skeytið.

Sannkallaðir stórtónleikar verða í Laugardalshöll
5. desember. Samkvæmt
heimildum Fréttablaðsins
mun breska goðsögnin
Petula Clark koma fram á
tónleikunum.
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 "IRGIR ,EIFUR ¹FRAM
"IRGIR ,EIFUR (AFÖËRSSON KOMST Å G¾R Å GEGNUM
NIÈURSKURÈINN ¹ LOKAÒRTÎKUMËTI
FYRIR %VRËPUMËTARÎÈINA N¾STA
TÅMABILIÈ (ANN LÁK ¹ EINU HÎGGI
UNDIR PARI Å G¾R EFTIR AÈ HAFA
FENGIÈ TVO FUGLA ¹ SÅÈARI NÅU
HOLUNUM OG ER ÖVÅ SAMTALS ¹ EINU
HÎGGI UNDIR PARI EFTIR FJËRA HRINGI 3JÎTÅU
KYLFINGAR KOMAST ¹FRAM ¹ SÅÈUSTU HRINGINA
TVO ÖAR SEM ÖRJ¹TÅU KYLFINGAR TRYGGJA SÁR
Ö¹TTTÎKURÁTT ¹ N¾STU %VRËPUMËTARÎÈ
"IRGIR ,EIFUR ER SEM STENDUR Å   S¾TI
OG ÖVÅ SPENNAN MIKIL Å HANS HERBÒÈUM

SPORT FRETTABLADIDIS

Skipulögðu fund með vitlausum Guðjóni
3TUÈNINGSMANNAFÁLAG ¥! Å FËTBOLTA VAR VALIÈ
BESTA STUÈNINGSMANNAFÁLAGIÈ Å ,ANDSBANKA
DEILDINNI Å SUMAR &ÁLAGIÈ ¾TLAR EKKI AÈ SL¹
SLÎKU VIÈ N¾STA SUMAR OG ¾TLAR AÈ FARA
TIL %NGLANDS Å N¾STA M¹NUÈI TIL AÈ L¾RA AF
STUÈNINGSMÎNNUM #HARLTON OG 7EST (AM
HVERNIG SKAPA EIGI ALVÎRU STEMMNINGU
b%FTIR SUMARIÈ Ö¹ VORUM VIÈ ALVEG AÈ GEFAST
UPP ¶¹ VAR EKKERT SAMBAND MILLI STJËRNAR
OG STUÈNINGSMANNAFÁLAGSINS EN UM LEIÈ OG
NÕ STJËRN VAR MYNDUÈ Ö¹ HAFÈI 'ÅSLI 'ÅSLASON
SAMBAND VIÈ MIG OG SAGÈI AÈ VIÈ YRÈUM AÈ
REDDA ÖEIM B¾ÈI FJ¹RHAGSLEGA OG FÁLAGS
LEGA 6IÈ ERUM BYRJAÈIR Å FJ¹RÎFLUNUM OG AÈ
REDDA STYRKTARAÈILUM OG ÖAÈ GENGUR MJÎG
VEL m SAGÈI ¶ËRÈUR -¹R 'YLFASON FORMAÈUR
STUÈNINGSMANNAFÁLAGSINS Å SAMTALI VIÈ
&RÁTTABLAÈIÈ Å G¾R
¶ËRÈUR -¹R FUNDAÈI MEÈ 'UÈJËNI ¶ËRÈ

ARSYNI ÖJ¹LFARA ¥! SEM TËK VEL Å Ö¹ TILLÎGU AÈ
STUÈNINGSMANNAFÁLAGIÈ ¾TTI AÈ KYNNA SÁR
STARFSEMI #HARLTON OG 7EST (AM
b¶AÈ VAR ALGJÎRT SLYS HVERNIG VIÈ
HITTUM 'UÈJËN ¶ËRÈARSON 6IÈ ¾TLUM
AÈ HALDA BALL UM ¹RAMËTIN OG ÁG ¾TLAÈI
AÈ HAFA SAMBAND VIÈ 'UÈJËN Å 6ÅFILFELL
¡G VAR EKKI MEÈ NÒMERIÈ HJ¹ 'UÈJËNI Å
6ÅFILFELL OG HRINGI Å 'ÅSLA FORMANN TIL AÈ
F¹ NÒMERIÈ HJ¹ HONUM ¶AÈ VAR
BRJ¹LAÈ AÈ GERA HJ¹ 'ÅSLA EN HANN
LÁT MIG F¹ NÒMERIÈ HJ¹ 'UÈJËNI
¡G HRINGDI SVO Å 'UÈJËN OG
SAGÈI b"LESSAÈUR 'UÈJËN
¶ËRÈUR -¹R HÁRNA (VAR ¹
ÁG AÈ HITTA ÖIGm ¶¹ SAGÈI
'UÈJËN b"LESSAÈUR HEYRÈU
ÁG VAR AÈ KOMA AF FUNDI EN
ÖAÈ V¾RI FÅNT AÈ HITTAST EINHVERS

STAÈAR NIÈUR MEÈ KAFFIm ¶¹ SAGÈI ÁG b*¹ ER
EKKI BEST AÈ HITTAST Å 6ÅFILFELLIm b¥ 6ÅFILFELLI ¡G
HEF EKKERT ÖANGAÈ AÈ GERA m SAGÈI 'UÈJËN
OG VIÈ ¹KV¹ÈUM AÈ HITTAST ¹ -OKKAKAFFI
¡G BRUNA ÖANGAÈ OG MEÈ STJËRNINA
MEÈ MÁR OG Ö¹ TËK 'UÈJËN ¶ËRÈARSON
¹ MËTI OKKUR ¡G HAFÈI SEM SAGT HRINGT
Å VITLAUSAN 'UÈJËN ¡G ÖORÈI EKKI AÈ
SEGJA 'UÈJËNI FR¹ ÖESSU ÖEGAR ÁG
HITTI HANN OG VIÈ ÖËTTUMST
VERA HRIKALEGA VEL SKIPU
LAGÈIR EN Ö¹ VORUM VIÈ
EKKI MEÈ NEITT Å HÎNDUN
UM m SAGÈI ¶ËRÈUR -¹R
OG B¾TTI VIÈ FUNDUR HAFI
VERIÈ SKIPULAGÈUR MEÈ
'UÈJËNI EN S¹ FUNDUR
¹TTI EKKI AÈ VERA FYRR EN
EFTIR ¹RAMËT

3IGURÈUR NÕR AÈALÖJ¹LFARI $JURG½RDEN
Sigurður Jónsson hefur verið ráðinn aðalþjálfari sænska úrvalsdeildarliðsins Djurgården. Ráðningin kemur
mörgum á óvart en fulltrúi félagsins segir að Sigurður sé sá þjálfari sem henti Djurgården best nú.
&«4"/,4) Sigurður Jónsson hefur

«,!&52 34%&.33/. %R HÁR Å ÒRSLITA

LEIKNUM ¹ SÅÈUSTU LEIKTÅÈ
&2¡44!",!¨)¨6),(%,-

-EISTARADEILDIN Å HANDBOLTA

Ciudad Real
mætir GOG
(!.$"/,4) Í gær var dregið í 16

liða úrslit í Meistaradeild Evrópu
í handbolta. Ólafur Stefánsson og
félagar hans í Ciudad Real mæta
danska liðinu GOG en Ciudad
Real eru ríkjandi Evrópumeistarar. Ciudad Real vann alla sína
leiki í riðlinum og leika fyrri
leikinn á útivelli gegn GOG.
Íslendingaliðið Gummersbach
dróst gegn Medvedi frá Rússlandi
og leika fyrri leikinn á útivelli.
Gummersbach var með Fram í
riðli og komst upp úr þeim riðli
ásamt slóvenska liðinu Celje
Lasko.
Lærisveinar Viggós Sigurðssonar í Flensburg mæta einmitt
Celje Lasko í 16 liða úrslitunum
og fyrri leikurinn fer fram í
Slóveníu.
 ,)¨! ²23,)4
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verið ráðinn aðalþjálfari sænska
úrvalsdeildarliðsins Djurgården.
Liðið varð tvöfaldur meistari í
fyrra en lenti í sjötta sæti í deildinni í ár. Með liðinu leika þeir Sölvi
Geir Ottesen og Kári Árnason sem
voru báðir keyptir frá Víkingi í
Reykjavík þegar Sigurður þjálfaði
meistaraflokk félagsins.
Fréttirnar koma íslenskum
knattspyrnuheimi talsvert á óvart
en síðan Sigurður hætti hjá
Grindavík, þegar tvær umferðir
voru eftir af úrvalsdeild karla í
sumar, hefur lítið til hans spurst.
Hann var orðaður við aðstoðarþjálfarastöðuna hjá ÍA sem og
þjálfarastarf hjá Djurgården, þó
ekki starf aðalþjálfarans.
Sigurður hóf sinn þjálfaraferil
hjá FH en fór þaðan til Víkings þar
sem hann féll með liðið úr úrvalsdeild karla en liðið vann sér aftur
sæti í deildinni haustið eftir undir
hans stjórn. Þegar hann var ráðinn til Grindavíkur fyrir ári stóð
til að hefja mikið uppbyggingarstarf en árangurinn í sumar stóð
ekki undir væntingum. Fyrst hætti
Sigurður, svo féll liðið. Gunnlaugur Hreinsson, formaður aðalstjórnar Grindavíkur, fór til að
mynda mikinn í pistli á heimasíðu
félagsins þar sem hann gagnrýndi
Sigurð og hans störf óspart. Hann
hefur síðan beðist afsökunar á
ummælum sínum en dró þau ekki
að fullu til baka. „Vonbrigði mín
með sumarið voru að sjálfsögðu
mikil, að svona skyldi fara hjá
gömlu átrúnaðargoði og að hann
skyldi labba frá borði þegar tveir
leikir voru eftir,“ sagði Gunnlaugur í afsökunarbeiðninni sem birtist á sömu heimasíðu.
„Okkur líst afar vel á Sigurð,“
sagði Jonas Riedel, fjölmiðlafulltrúi Djurgården, við Fréttablaðið í
gær. Ekki náðist í Sigurð sjálfan
þar sem hann er staddur hér á

3)'52¨52 *«.33/. ,EGGUR SÅNUM MÎNNUM Å 'RINDAVÅK LÅNURNAR Å LEIK GEGN &YLKI Å ÒRVALSDEILD KARLA Å SUMAR

landi til að gangast undir smávægilega aðgerð vegna sýkingar í
augnloki. „Undanfarnar vikur
höfum við verið að skoða nokkra
þjálfara og kanna hver væri bestur fyrir félagið. Ég held að þær
viðræður sem við áttum við Sigurð hafi verið mjög góðar og hann
virðist vera afar góður þjálfari.
Hann er einmitt sá þjálfari sem
félagið þarf á að halda nú,“ sagði
Riedel.
Sigurður lék sem atvinnumaður í Svíþjóð og Englandi og þekkir
því heim atvinnumannafótbolta

vel. En sem þjálfari takmarkast
reynsla hans við íslenska knattspyrnu. „Við teljum að Sigurður sé
reiðubúinn að taka næsta skref á
sínum ferli og erum þar að auki
með mjög reynda menn honum til
aðstoðar,“ sagði Riedel og vísaði
til þess að Tord Grip, fyrrum
aðstoðarmaður Sven-Göran Eriksson hjá enska landsliðinu, verður
ráðgjafi félagsins í knattspyrnumálum.
Meðþjálfari Sigurðar verður
Finninn Paul Lindholm sem hefur
þjálfað lið Djurgården skipað leik-

&2¡44!",!¨)¨6),(%,-

mönnum átján ára og yngri undanfarin ár. Lindholm mun hafa
umsjón með þjálfun einstakra leikmanna en Sigurður stýra sjálfu liðinu.
Birt er ítarlegt viðtal við Sigurð
á heimasíðu Djurgården þar sem
hann er spurður út í nýja starfið.
Meðal annars segir hann að starfið
uppfylli þær væntingar sem hann
geri til síns sjálfs sem þjálfara.
„Ég hef mikinn metnað sjálfur
og vil taka næsta skrefið á mínum
ferli,“ sagði Sigurður.
EIRIKURASGEIRSSON FRETTABLADIDI

3ÎLVI 'EIR /TTESEN HITTIR FYRIR GAMLAN ÖJ¹LFARA SINN HJ¹ $JURG½RDEN

Draumur í dós að fá Sigurð
%RT ÖÒ LEIÈUR ¹ AÈ STARFA HJ¹ STËRU FYRIRT¾KI
ÖAR SEM ÖÒ N¹NAST TÕNIST Å FJÎLDANUM
6ILTU BREYTA TIL 
6ERKÖING ËSKAR EFTIR AÈ R¹ÈA SMIÈI EÈA MENN VANA MËTA
OG BYGGINGAVINNU 'ËÈ LAUNAKJÎR Å BOÈI OG ÎLL AÈSTAÈA
TIL FYRIRMYNDAR
.¹NARI UPPLÕSINGAR Å SÅMA   EÈA SENDA M¹ FYRIRSPURNIR ¹
VERKTHING WORKIS
6ERKÖING EHF HEFUR VERIÈ STARFANDI SÅÈAN  ¹ BYGGINGAMARKAÈI
OG HEFUR B¾ÈI VERIÈ STARFANDI ¹ ÅBÒÈAMARKAÈI SEM OG Å VERKTÎKU
FYRIR FYRIRT¾KI OG EINSTAKLINGA

&«4"/,4) Sölvi Geir Ottesen er
annar íslenskra leikmanna hjá
sænska
úrvalsdeildarfélaginu
Djurgården. Hinn er Kári Árnason en báðir voru þeir keyptir frá
Víkingi árið 2004 þegar Sigurður
Jónsson var þjálfari félagsins.
Hann var í gær ráðinn aðalþjálfari
Djurgården og hittir hann því
fyrir gamla lærisveina sína.
„Þetta er alger draumur í dós
að fá Sigga til félagsins,“ sagði
Sölvi Geir við Fréttablaðið í gær.
„Ég þekki hann mjög vel og hann
hefur þjálfað mig áður. Vissulega
kom þetta okkur talsvert á óvart
enda held ég að í fyrstu hafi hann
búist við að taka að sér annars
konar þjálfunarstarf innan félagsins. En þeir sem stjórna félaginu
hafa örugglega fulla trú á honum
og ég hef líka fulla trú á því að
hann eigi eftir að standa sig mjög
vel.“

-%)34!2!2 ¶EIR 3ÎLVI 'EIR /TTESEN TIL
VINSTRI OG +¹RI RNASON FAGNA S¾NSKA
MEISTARATITLINUM Å FYRRA
&2¡44!",!¨)¨'5¨-5.$52

Sölvi segir að Sigurður megi
búast við allt öðru starfsumhverfi
en þekkist hjá íslenskum félögum.
„Hlutverk hans nú verður miklu
stærra og annað en hingað til. En
hann þekkir þetta líka sjálfur frá

sínum eigin dögum sem atvinnumaður.“
Hann býst þó ekki við því að fá
neina sérmeðferð hjá Sigurði.
„Siggi verður ekkert frábrugðinn
öðrum þjálfurum okkar nema að
því leyti að hann þekkir okkur
betur en okkar gömlu þjálfarar.
Hann er fyrst og fremst góður
þjálfari og fagmaður og mun ekki
velja okkur Kára í liðið bara af því
að við erum Íslendingar og þekkjum hann. Hann mun stilla upp sínu
besta liði hverju sinni.“
Leikmönnum var tilkynnt um
ráðningu Sigurðar á æfingu í gær.
Sigurður var sjálfur ekki viðstaddur þar sem hann er nú staddur hér á landi. Sölvi segir að leikmenn hefðu spurt sig mikið út í
nýja þjálfarann. „Auðvitað er
gaman að fá hann til félagsins.
Hann er gamall þjálfari okkar og
góður vinur.“
ES¹

Áttu von á gestum?

Eitt mesta úrval af
svefnsófum á landinu!
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King Koil hefur framleitt hágæða rúm í Bandaríkjunum síðan
árið 1898 og framleiðir í dag einu dýnurnar sem eru bæði
með vottun frá FCER (alþjóðarannsóknasamtök kíropraktora)
og Good housekeeping, stærstu neytendasamtök í Bandaríkjunum. King Koil heilsudýnurnar eru til með þriggja og fimm
svæða skiptri mýkt bæði gormar og einnig bólstrun í þeirri
viðleitni að það sé alltaf góður stuðningur við mjóbak.
Einnig eru þær með tvíhert háþróað gormakerfi.
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%GGERT -AGNÒSSON SKOÈAÈI LEIKVANG OG ¾FINGASV¾ÈI 7EST (AM

2

Vinskapur að takast með Eggerti
og núverandi stjórnarformanni?

r
Tvöfaldu

pottur

100
30

1. vinningur

130
milljónir
Bónu

s
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14
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MILLJÓNIR
Á LAUSU!
Potturinn stefnir í 100 milljónir. Ofurpotturinn stefnir
í 30 milljónir og bónusvinningurinn í 14 milljónir.
Vert
fyrir u me›
kl.17

Alltaf á mi›vikudögum!

&«4"/,4) The Guardian lætur líkur
leiða að því í frétt sinni í gær að
aukinn skilningur og vinskapur sé
að skapast á milli Eggerts Magnússonar og Terry Brown, núverandi stjórnarformanni West Ham
og stærsta hluthafa félagsins.
Eggert mun hafa eytt síðastliðnum föstudegi að skoða aðstæður
félagsins, bæði á leikvangi þess
sem og æfingasvæði.
Eggert þykir nú líklegastur til
að eignast meirihluta hlutabréfa í
félaginu og gerast þar með stjórnarformaður West Ham. Viðræður
eiga sér stað og hefur hann fengið
að skoða bókhald félagsins. Samkvæmt venju væri því að vænta
formlegu tilboði fyrir lok vikunnar og félagið gæti þá formlega
skipt um eigendur í janúar næstkomandi.
Íraninn Kia Joorabchian og
Ísraelinn Eli Papaouchado voru
nálægt því að festa kaup á félag-

504/. 0!2+ (EIMAVÎLLUR 7EST (AM SEM G¾TI SENN SKIPT UM EIGENDUR
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inu í síðustu viku en fregnir þess
efnis að félagið fengi ekki að flytja
á nýjan Ólympíuleikvang sem

verið er að reisa í borginni mun
hafa slegið verulega á áhuga
þeirra.
ES¹

+3¥ FUNDAR UM M¹LEFNI
KVENNALIÈSINS FYRIR HELGI
Stjórn KSÍ mun funda með landsliðsnefnd kvenna fyrir helgi. Kjartan Daníelsson, formaður landsliðsnefndarinnar, segir ekkert hafa verið gert í málinu
síðustu tvær vikur á meðan beðið hafi verið eftir fundinum.
&«4"/,4) Kjartan Daníelsson, for-

maður landsliðsnefndar kvenna,
sagði í samtali við Fréttablaðið
fyrir tveim vikum að landsliðsnefndin myndi „gera eitthvað“
vegna ójöfnuðarins í launagreiðslum til handa landsliðum karla og
kvenna. Í gær sagði Kjartan
nefndina ekkert hafa gert en til
stæði að funda með stjórn knattspyrnusambandsins.
„Það var fundur hjá okkur
skömmu áður en þetta meinta mál
kom upp en það er stjórnarfundur
seinna í vikunni og þar verða þessi
mál örugglega rædd,“ sagði Kjartan við Fréttablaðið í gær en hann
segist gjarnan vilja sjá hvetjandi
greiðslur til handa kvennalandsliðinu en stelpurnar fá enga árangurstengda bónusa eins og staðan
er í dag.
Kjartan segist hafa verið í sambandi við félaga sína í landsliðsnefndinni sem og Eggert Magnússon, formann KSÍ, og Geir
Þorsteinsson, framkvæmdastjóra
KSÍ, og rætt málið við þá þótt
engir formlegir fundir hafi verið
haldnir.
Fréttablaðið skoðaði á dögunum greiðslur til handa landsliðs-

&5.$52 &92)2 (%,') 3TJËRN +3¥ MUN FUNDA MEÈ LANDSLIÈSNEFND KVENNA FYRIR HELGI

EN HÒN HEFUR EKKERT L¹TIÈ HAFA EFTIR SÁR UM M¹LIÈ FYRIR UTAN STUTTA YFIRLÕSINGU
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fólkinu okkar en hvaða greiðslur
fær landsliðsnefndarfólkið sem
fer með sem fararstjórar í keppnisferðir?
„Það er ekki mikið. Mig minnir
að það sé um 3.500 kr. á dag,“ sagði
Kjartan en tveir aðilar úr landsliðsnefndinni fara með í ferðirnar
og oftast er einn starfsmaður frá
KSÍ einnig með í för. Þessi greiðsla
er vissulega ekki há en hún er
hlutfallslega mun hærri en leik-

menn landsliðsins fá sem er að
jafnaði um 2.000 kr. á dag. Kjartan
segir að hlutverk landsliðsnefndarfólksins sé margþætt.
„Það eru móttökur sem þarf að
mæta í og svo getur ýmislegt
komið upp á eins og meiðsli, vandræði með hótel og annað. Annars
er það þannig að því minna sem er
að gera hjá okkur þeim betur
gengur ferðin,“ sagði Kjartan.
HENRY FRETTABLADIDIS

2YAN 'IGGS LEIKUR SINN  LANDSLEIK MEÈ 7ALES Å KVÎLD

Nýtur fótboltans sem aldrei fyrr
&«4"/,4) Ryan Giggs mun í kvöld
leika sinn 60. landsleik fyrir
Wales. Hann verður fyrirliði er
liðið mætir Liechtenstein í kvöld í
vináttulandsleik. Hann sagði af
þessu tilefni að hann hefði aldrei
búist við að spila jafn marga leiki
og hann hefur gert nú í haust.
Hann nyti fótboltans sem aldrei
fyrr.
Giggs er 32 ára gamall og hefur
allan sinn feril leikið með
Manchester United þar sem hann
er löngu orðinn goðsögn. Hann er
vitanlega ánægður með gott gengi
í úrvalsdeildinni og að eins og
stendur hafi þeir vinninginn í baráttunni við Chelsea. „Maður verður að hafa sigurviljann að vopni.
Það veitir manni mikla ánægju að
geta veitt Chelsea alvöru samkeppni,“ sagði hann á blaðamannafundi í vikunni. „Hvað leikmenn
varðar stöndum við Chelsea jafnfætis. En þeir hafa sýnt mikinn
stöðugleika síðastliðin tvö ár og

hafa hin liðin liðið fyrir það. Munurinn nú liggur í því að við höfum
ekki gefið eins mikið eftir í upphafi tímabilsins eins og við gerðum síðustu tvö árin. Vonandi höldum við áfram á sömu braut.“
Giggs segist vera ánægður
með það stóra hlutverk sem hann
hefur spilað með liðinu en hann
hefur verið einn besti leikmaður
liðsins það sem af er tímabili. „Ég
bjóst ekki við að spila svona
marga leiki en ég er enn þá nokkuð ferskur. Ég er vitanlega
reynslumeiri en margir aðrir leikmenn liðsins og það er hlutverk
þeirra eldri að leiðbeina þeim
yngri, bæði í leikjum og á æfingum. Eini munurinn er að ég hleyp
ekki jafn hratt og ég gerði áður.
Maður verður því að velja sprettina skynsamlega.“
Teddy Sheringham er níu árum
eldri en Giggs en er enn að skora
mörk í ensku úrvalsdeildinni.
Giggs segir þó að hann muni ekki

29!. ')''3 "ROSIR SÅNU BLÅÈASTA ÖESSAR
VIKURNAR OG M¹NUÈINA ENDA GENGIÈ GOTT
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vera enn að eftir níu ár. „Það er
ótrúlegt afrek að spila enn í deildinni 41 árs gamall. Ég sé ekki fyrir
mér að ég muni ná því.“
ES¹
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-ICHAEL "ALLACK HEFUR LITLA HVÅLD FENGIÈ UNDANFARIN ¹R OG SEGIST FINNA FYRIR ¹LAGINU

$AVID "ECKHAM

Líkamlegt álag alltof mikið

Útilokar endurkomu til United

&«4"/,4) Michael Ballack, miðvall-

'5¨,!5'52 !2.!233/. 3TËÈ VAKTINA Å

VÎRN 'UMMERSBACH ER HÁR Å BAR¹TTU VIÈ
&ILIP *ICHA LEIKMANN ,EMGO
./2$)# 0(/4/3'%449

¥SLENDINGASLAGUR Å ¶ÕSKALANDI

Lemgo lagði
Gummersbach
(!.$"/,4) Það var sannkallaður

Íslendingaslagur í Þýsku úrvalsdeildinni í gær þegar Alfreð
Gíslason og lærisveinar hans í
Gummersbach heimsóttu Lemgo.
Svo fór að Lemgo fór með sigur
af hólmi í leiknum 34-29.
Logi Geirsson skoraði sex
mörk fyrir lið Lemgo í leiknum
en Ásgeir Örn Hallgrímsson
komst ekki blað. Róbert Gunnarsson skoraði fimm mörk í jafn
mörgum marktilraunum en
Guðjón Valur Sigurðsson skoraði
þrjú mörk í sex skotum fyrir
Gummersbach. Guðlaugur
Arnarsson lék í vörn Gummersbach en Sverre Andreas Jakobsson er meiddur og lék því ekki
með í gær.
Með sigrinum komst Lemgo
upp fyrir Gummersbach í efsta
sæti deildarinnar.
DSD

)CELAND %XPRESS DEILD KARLA

Snæfell vann í
framlengingu
+®2&5"/,4) Einn leikur fór fram í
Iceland Express-deild karla í
körfubolta í gær þegar Hamar/
Selfoss tók á móti Snæfelli í
Hveragerði. Leikurinn var
æsispennandi og fór í framlengingu þar sem Snæfell hafði betur,
79-77.
Snæfellingar höfðu undirtökin
lengst af í gær en Hamar/Selfoss
komst eingöngu þrisvar sinnum
yfir í leiknum. Hamar/Selfoss
náði að jafna metin undir lokin og
komst í framlengingu. Hamar/
Selfoss var með boltann þegar 14
sekúndur voru eftir af leiknum og
tók þá leikhlé. Hamar/Selfoss átti
því síðustu sóknina í leiknum en
allt kom fyrir ekki og Snæfell
vann góðan útisigur í Hveragerði.
DSD

'),:%.%''%2 %GILL 'ILZENEGGER %INARS

SON STËÈ EKKI VIÈ STËRU ORÈIN HVORKI
HVAÈ VARÈAR LEIKMENN NÁ GETU LIÈS
¶RËTTAR
&2¡44!",!¨)¨6),(%,-

33 BIKARKEPPNI KARLA

Vörusvik í
Garðabæ
(!.$"/,4) Stjarnan komst

auðveldlega í átta liða úrslit SSbikars karla í gær með sigri á
Þrótti úr Vogum, 44-12.
Fjöldi áhorfenda lagði leið sína
í Garðabæinn enda var Egill
„Gilzenegger“ Einarsson búinn að
lofa sannkölluðum stjörnufansi í
Þróttaraliðinu. Þessi fjöldi
áhorfenda varð fyrir miklum
vonbrigðum. Í ljós kom að lið
Egils var skipað lítt þekktum
einstaklingum, fyrir utan Örn
Arnarson sundkappa, og stjörnurnar víðs fjarri. „Vörusvik“
heyrðist í áhorfendum sem létu
Egil hafa það óþvegið fyrir fölsku
loforðin. Það vakti einnig athygli
að Egill komst ekki einu sinni í
byrjunarlið Þróttar.
HBG

arleikmaður Chelsea, hefur viðurkennt að hann finni fyrir álagi
eftir að hafa fengið litla hvíld undanfarin ár. Þessi þrítugi leikmaður
var fyrirliði Þjóðverja sem komust í undanúrslit á HM í sumar og
lék sinn fyrsta leik með Chelsea
mánuði síðar.
„Ég er ekki farinn að nota
varatankinn ennþá. En ég er alveg
á ystu nöf hvað varðar líkamlegt
álag. Það mun koma í ljós í vor
hvaða áhrif það hefur að hafa ekki
vetrarhlé,“ sagði Ballack í samtali
við þýska dagblaðið Frankfurter
Allgemeine Zeitung.
Ballack bætti því við að hann

yrði glaður ef hann fengi frí í
„auðveldari leikjunum“ eins og
hann orðaði það, til að vera í góðu
ástandi í lok tímabilsins.
Ballack segist vera ánægður
með að hafa farið til Chelsea og
yfirgefið sitt gamla félag Bayern
München.
„Lífið gekk vel hjá mér í
München en ég gaf það vísvitandi
upp á bátinn af því að ég vildi
sanna mig. Umhverfið er allt öðruvísi núna, liðið er öðruvísi og
væntingarnar eru aðrar. Hjá Chelsea eru allir leikmennirnir í hæsta
gæðaflokki,“ sagði Ballack sem
leikur sinn 75. landsleik fyrir
Þjóðverja í kvöld.
DSD

&«4"/,4) David Beckham hefur

-)#(!%, "!,,!#+ (EFUR ¹HYGGJUR AF ÖVÅ

AÈ OFGERA SÁR ¹ ÖESSU TÅMABILI
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útilokað að hann muni snúa aftur
til Manchester United eins og
enskir fjölmiðlar gerðu að því
skóna um helgina.
Var sagt að Beckham væri
tilbúinn að taka á sig stóra
launalækkun og sættast við Alex
Ferguson, stjóra liðsins.
„Ég naut margra frábærra ára
hjá Manchester United en
þessum kafla í lífi mínu er lokið.
Ég sakna margra vina minna í
Manchester eins og margra
annarra hluta þar. En ég hef snúið
mér að öðrum hlutum núna.“
ES¹
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 .OAH 7YLE

Hvar var fræga fólkið?

.OAH F¾DDIST  JÒNÅ  Å (OLLY
WOOD (ANN ER ÖEKKTASTUR FYRIR
HLUTVERKIÈ SITT SEM *OHN #ARTER Å
Ö¹TTUNUM %2 SEM SJËNVARP
IÈ SÕNIR Å KVÎLD %INNIG HEFUR
.OAH LEIKIÈ Å KVIKMYNDUM
¹ BORÈI VIÈ b! &EW 'OOD
-ENm b%NOUGHm OG Å CULT
MYNDINNI $ONNIE $ARKO
¶ESS M¹ GETA EFTIRNAFNIÈ
HANS ER BORIÈ FRAM SEM
bWHY LEEm

3JËNVARPSÖ¹TTURINN &R¾GIR Å FORM ¹ 3KJ¹
BURÈI ÖVÅ HANN VAR MEÈ UM FIMMT¹N ¹R Å
EINUM FËR ¹G¾TLEGA AF STAÈ ¹ DÎGUNUM
MÅNUS -AÈUR VORKENNDI HONUM LÅKA FYRIR
AÈ ÖURFA AÈ STAULAST UM ALLT MEÈ H¾KJURN
(IÈ VERSTA VAR AFTUR ¹ MËTI AÈ Ö¹TTURINN
STENDUR EKKI ALVEG UNDIR NAFNI ÖVÅ MAÈUR
AR MEÈFERÈIS ¥ÖRËTTAFRÎMUÈURINN OG RIT
ÖEKKTI VARLA HELMINGINN AF KEPPENDUNUM
HÎFUNDURINN ¶ORGRÅMUR ¶R¹INSSON VAR EINS
MEÈ NAFNI ¶ËTTI MÁR ÖETTA ÖVÅ NOKKUÈ
OG BÒIST VAR VIÈ Å FEIKNAFORMI OG VAR AÈ MIG
MINNIR  ¹RA HVAÈ VARÈAR FORMIÈ 3J¹LFUR ER
PÅNLEGT FYRIR Ö¹TT MEÈ ÖESSU NAFNI
!NNARS ER EKKERT NEMA J¹KV¾TT H¾GT
HANN  ¹RA EN LÅTUR SVO SANNARLEGA EKKI ÒT
AÈ SEGJA UM Ö¹TTINN SJ¹LFAN ÖE HUG
FYRIR ÖAÈ
%INI GALLINN VIÈ ÖENNAN Ö¹TT ER EINFALD
MYNDINA AÈ BAKI HONUM ¶ARNA KEPPIST
FËLK VIÈ AÈ KOMA SÁR Å FORM FYRIR FRAMAN
LEGA S¹ AÈ MÁR FANNST VANTA FLEIRI VIRKILEGA
MYNDAVÁLARNAR OG ER TILBÒIÈ AÈ LEGGJA
FR¾GAR PERSËNUR -AÈUR SPYR SIG HVORT FLEIRI
FR¾GIR HAFI EINFALDLEGA EKKI VILJAÈ TAKA Ö¹TT
GÅFURLEGA MIKIÈ ¹ SIG TIL ÖESS SEM HLÕTUR
AÈ TELJAST AÈD¹UNARVERT
EN ÖAÈ ÖARF SAMT EKKERT AÈ VERA (VAÈ
&2')2 ¥ &/2- ¶¹TTURINN &R¾GIR Å FORM FER ¹G¾TLEGA
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Lýstu eftir horfnum félaga í tapað-fundið
sakleysislegur hrekkur,“ segir Guðmundur Auðunsson, forsprakki
vinahópsins sem ábyrgur er fyrir
þessari skemmtilegu auglýsingu.
„Við höfðum bara ekki séð hann svo
lengi að við ákváðum að lýsa eftir
honum,“ bætir Guðmundur við og
hlær. „Við hittumst um helgina og
Elvar átti að mæta en þegar hann
mætti ekki reyndum við að hringja.
Við náðum engu sambandi og ákváðum að gera þetta í flýti,“ útskýrir
Guðmundur og segir að þeir hafi
vandað sig vel við að velja verstu
myndina sem þeir ættu af félaga
sínum.
6%234! -9.$). 6INIRNIR
Vinirnir gættu þess þó
VÎNDUÈU SIG MIKIÈ VIÈ
AÈ FINNA VERSTU MYNDINA að öruggt væri að fólk misAF VINI SÅNUM SEM ÖEIM skildi ekki auglýsinguna og
FANNST HAFA VERIÈ TÕNDUR færi að halda að Elvar væri
Å OF LANGAN TÅMA í vanda staddur, hann hefði

Ekki er heiglum hent að vera ástfanginn og eiga hrekkjalóma fyrir
vini en því kynntist Elvar Freyr
Helgason. Í smáuglýsingu í Fréttablaðinu sem birtist á mánudag lýstu
þrír vinir eftir Elvari og segja hann
hafa tapað sér í sambandssýki. Vilja
félagarnir endilega að fólk láti vita
ef það heyrir í honum. „Því við
gerum það ekki,“ stendur í auglýsingunni sem birtist undir flokknum
„Tapaðfundið“.
„Þetta
var
bara
… Kjartan Halldórsson,
eigandi Sægreifans, fyrir að
matreiða humarsúpu svo
bragðgóða að hún var lofuð á
síðum The New York Times.
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VIÐ ALLRA HÆFI

Sheraton Real de Faula

Verð frá 59.180 kr.

Tottenham–Wigan

58.900 kr.

Berlín í jólaundirbúningi
24.–27. nóv.

51.900 kr.

Aðventuferð til Berlínar, helgarferð. Tilvalið að
skoða borgina, fara tónleika, borða góðan
mat, kíkja á jólamarkaðina og klára jólagjafirnar! Innifalið: Flug með sköttum, gisting
á 4 stjörnu hóteli og akstur til og frá flugvelli.
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Óvenjumikil endurnýjun hefur
verið í stétt veðurfréttamanna
að undanförnu. Tvö ný andlit
hafa birst á sjónvarpsskjám
landsmanna sem heyrir til tíðinda þar á bæ. Báðir nýliðarnir
eru 29 ára gamlir, þau Soffía
Sveinsdóttir á Stöð 2 og Hálfdán
Ágústsson í Sjónvarpinu.
„Ég get viðurkennt það að ég
hefði ekki trúað því fyrir tveimur mánuðum að ég ætti eftir að
lesa veðurfréttir í sjónvarpinu,“
segir Soffía sem kann vel við sig
í nýja starfinu. Hún er efnafræðingur að mennt og starfar sem
kennari í Menntaskólanum við
Hamrahlíð. Soffía birtist fyrst á
sjónvarpsskjánum í hádegisfréttum fyrir þremur vikum en
um síðustu helgi steig hún skrefið til fulls og las veðurfréttir í
kvöldfréttatímanum.
„Já, ég hef áhuga á veðurfræði og hann fer vaxandi nú
þegar maður fer að garfast í
þessu. Bakgrunnur minn úr náminu nýtist líka ágætlega,“ segir
Soffía sem er einhleyp og barnlaus. Hún segist alveg vera til í

(,&$. '²3433/. ,EGGUR STUND ¹
DOKTORSN¹M Å VEÈURFR¾ÈI UNDIR LEIÈSÎGN
(ARALDAR «LAFSSONAR 'ERIR SÁR VEL GREIN
FYRIR AÈ ¥SLENDINGAR GERA KRÎFUR TIL VEÈUR
FRÁTTAMANNANNA SINNA
&2¡44!",!¨)¨'6!

að starfa áfram sem veðurfréttamaður. „Þetta er nú bara aukavinna enn sem komið er en það
er aldrei að vita.“
„Ég held að þetta hafi bara
gengið ágætlega. Ég var búinn
að æfa mig aðeins en var samt
pínu stressaður. Þetta kemur
væntanlega með æfingunni,“
segir Hálfdán Ágústsson, nýliðinn á RÚV, sem birtist landsmönnum á skjánum í fyrsta
skipti síðasta föstudagskvöld.
Hálfdán er í doktorsnámi í veðurfræði, í læri hjá sjálfum Haraldi Ólafssyni, og rannsakar
vindhviður í fjalllendi. „Þetta er

FREYRGIGJA FRETTABLADIDIS

&¡,!'!2.)2 &*«2)2 ¶EIR
'UÈMUNDUR ¥VAR )NGI OG
TÕNDI VINURINN %LVAR SEM
¾TLA AÈ ENDURNÕJA KYNN
IN EFTIR AÈ SM¹AUGLÕSING
BIRTIST Å &RÁTTABLAÈINU

¶AÈ HAFA ALLIR SKOÈUN ¹
STARFI VEÈURFRÁTTAMANNA

PAKKAFERÐIR

24.–27. nóv.

mundur. Hann tekur hins vegar
skýrt fram að þessum litla hrekk sé
ekki beint gegn kærustu Elvars,
hún sé yndisleg stelpa. „Smáauglýsingin virkaði hins vegar því við
erum búnir að ákveða að hittast
sem fyrst,“ segir Guðmundur.
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 3¾GREIFINN

Valfrjálst

bara ekki sést meðal vina. „Mér
skilst að það hafi mikið verið hringt
í hann, meðal annars amma hans og
afi og foreldrarnir sem hlógu mikið
að þessum grikk,“ segir Guðmundur sem bjóst alls ekki við að auglýsingin yrði birt, hvað þá að hún myndi
vekja svona mikla athygli.
Að sögn Guðmundar fór Elvar
strax heim úr vinnunni og tékkaði á
auglýsingunni þegar símtölunum
linnti ekki. „Hann áttaði sig strax
á því hverjir þetta væru, hringdi
í mig og skellti upp úr, tók þessu
ákaflega létt,“ segir Guð-

skemmtilegt nám. Við erum samt
ekkert margir í doktorsnáminu,
kannski tveir eða þrír,“ segir
hinn lofaði og 29 ára gamli Hálfdán. Hann gerir sér vel grein
fyrir því að Íslendingar eru afar
áhugasamir um veður og veðurfregnir og hafa skoðanir á málunum. „Við erum greinilega milli
tannanna á fólki. Það sést vel
þegar tónlistarmenn eru farnir
að semja lög um okkur,“ segir
Hálfdán og vísar í nýlegt lag
Bogomil Font og Flísar, Veðurfræðingar ljúga. „Það hafa allir
skoðun á þessu,“ segir Hálfdán.
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George Michael
27.–29. nóv.

69.900 kr.

Aðventuferð til Trier
8.–11. des.

59.900 kr.

Chelsea–Arsenal
9.–11. des.

69.900 kr.

Arsenal–Portsmouth
15.–17. des.

59.900 kr.

Óli Palli og The Pogues
16.–18. des.

59.900 kr.

Arsenal–Man. City
30.–31. jan.

54.900 kr.

Liverpool–Everton
2.–4. feb.

84.900 kr.

Nú verða læti á Anfield Road því að Everton
mætir á svæðið að þessu sinni. Þetta er leikur
sem allir stuðningsmenn beggja liða bíða eftir
með mikilli eftirvæntingu. Innifalið: Flug með
sköttum, hótel í 2 nætur með morgunverði og
miði á leikinn.
Öll verð miðast við að tveir séu saman í herbergi.
Nánar á www.expressferdir.is eða í síma 5 900 100

Sævar Karl ósáttur við Tekinn
„Þetta er ekki minn stíll. Sigurður
Kári myndi aldrei fá svona móttökur hér og ég hálfskammast mín
fyrir þetta,“ segir Sævar Karl Ólason kaupmaður um sjónvarpsþáttinn Tekinn, sem sýndur var á Sirkus á mánudagskvöld.
Í þættinum var Sigurður Kári
Kristjánsson alþingismaður boðaður í herrafataverslun Sævars
Karls í Bankastræti til að gera
kjarakaup. Það runnu hins vegar
tvær grímur á þingmanninn þegar
hann sat uppi með himinháan
reikning og ekki bætti úr skák að
„afgreiðslukonan“ var hinn dónalegasta. Þegar Sigurður var við
það að storma út í fússi birtist
Auðunn Blöndal, umsjónarmaður
þáttarins, og gerði gott úr öllu
saman.
Sævar Karl segir að þótt mörgum finnist hrekkurinn eflaust fynd-

inn hafi hann ekki fallið í kramið
hjá sér. „Auðunn er grallari og tekur
upp á ýmsu. Ég er líka grallari en
mitt grín er öðruvísi. Sjálfum fannst
mér verið að niðurlægja Sigurð
Kára, sem við myndum aldrei gera,
hvorki við hann né aðra. Við reynum að veita öllum persónulega
þjónustu, enda kemur hingað fólk
úr öllum stéttum.“ Sævar segist óttast að uppátækið eigi eftir að skaða
sig frekar en hitt, en er þó ekki
ósáttur við Auðun. „Þetta er hvort
eð er búið og gert.“
Sjálfur kveðst Auðunn hafa
útskýrt hrekkinn fyrir Sævari.
„Hann virtist bara taka þessu sem
góðu gríni og eftir þáttinn voru
allir sáttir. Sigurður kom líka vel
út úr þessu,“ segir hann og telur
ástæðulaust fyrir Sævar að hafa
áhyggjur. „Ég held að allir viti að
svona er búðin ekki.“
BS
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- Lifið heil

Lyfja Lágmúla
Lyfja Smáratorgi
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Allt sem þú ætlaðir að gera í fyrra
gerirðu tvisvar í vetur

Konur í nýju
ljósi
 júlí árið 1991 birtist bréf með
fyrirsögninni „Stöðvið karlrembuheilaþvottinn“ í Velvakanda. Þar
sagði m.a.: „Ég bý nálægt miðbænum og er bíllaus. Ég get því ekki
farið langt án þess að götuvitar
með sínum grænu og rauðu körlum verði á vegi mínum. ... Lítil
börn í umferðarfræðslu læra að
græni karlinn segi að þau megi
ganga yfir götuna en rauði karlinn
segi að það megi ekki. Með þessu
er börnum kennt að karlar hafi
allan rétt til að ráða. Réttinn til að
segja já eða nei (og hér er ég ekki
bara að tala um umferðina). ...
Þessu yrði mjög auðvelt að breyta.
Ég býst við að karlinn sé einungis
gat á spjaldi með ljósi á bak við og
því væri auðvelt að skera út
mjaðmir, barm eða kvenlegt hár
og föt á nokkrum götuvitum.“

 síðan hefur Geirhildur Elín
Reynisdóttir lifað í minningu
okkar systkina og því fannst okkur
feikigaman að sjá hugmynd hennar ganga aftur í tillögu sem Samfylkingarkonan Bryndís Ísfold
Hlöðversdóttir lagði fyrir borgarráð á dögunum um að sett yrðu
upp gönguljós í Reykjavík þar sem
ljósið sýni konu í stað karls. Á
Spáni er þegar byrjað að kvenvæða umferðarmerkin því borist
hafa fréttir að í einni borginni þar
í landi sjáist nú konur í pilsi með
tíkarspena á merkjunum.
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5.$)2 bréfið skrifaði Geirhildur Elín Reynisdóttir. Bréfið hennar vakti nokkra athygli og ég man
að dagskrárgerðarmenn Rásar 2
lögðu nokkuð á sig til að reyna að
hafa upp á henni. Engin reyndist
samt skráð með þessu nafni í
Þjóðskrá. Ástæðan fyrir því var
einföld. Bréfið var skrifað af litla
bróður mínum sem þá var 15
ára.

¶«

að Geirhildur Elín hafi fyrst
komið fram með þessa hugmynd í
upphafi 10. áratugarins er hún
algjörlega í anda krúttkynslóðarinnar. Þess vegna hefur mér alltaf
þótt líklegt að ráðamenn tækju
henni fagnandi eins og mörgu öðru
sem komið hefur úr þeirri átt. Tillaga Bryndísar er aftur á móti ekki
aðeins gerð úr kandíflosi því hún
hefur líka pólitíska skírskotun.
Þetta er einn liðurinn í því að gera
konur sýnilegri og meira gildandi í
samfélaginu. Ég er heldur ekki frá
því að græni karlinn yrði dauðfeginn að geta nú loks deilt ábyrgðinni með öðrum. Hann virðist alltaf hvort eð er engan áhuga hafa á
starfi sínu, alltaf einhvern veginn
á leiðinni burt.

RAV4 - með glæsilegum aukahlutapakka
RAV4 boðar breyttar áherslur í lífi þínu. Ríkulega búinn staðalbúnaði
dregur hann þig út á vegina og þú upplifir nýtt land á nýjum bíl.
Alveg nýr heimur
RAV4 sameinar kosti borgarbílsins og fjölhæfni og kraft jeppans. Hvort
sem menn eru að sinna erindum sínum í bænum eða utan hans þá er
RAV4 bíllinn sem fer alla leið.
Nú bjóðum við RAV4 með veglegum aukahlutapakka, vetrardekkjum,
dráttarbeisli, mottu í skott og filmum í rúður, að verðmæti 214.000 kr.

550 5000

Toyota Kópavogi
Nýbýlavegi 4
Kópavogur
Sími: 570-5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
Akureyri
Sími: 460-4300

Gólfmotta í skott

Dráttarbeisli

Skyggðar rúður

Aukahlutapakki að verðmæti 214.000 kr.

Verð frá 2.880.000. kr.

AUGL†SINGASÍMI

Vetrardekk

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
Reykjanesbær
Sími: 420-6600

Toyota Selfossi
Fossnesi 14
Selfoss
Sími: 480-8000

Toyota Austurlandi
Miðási 2
Egilsstaðir
Sími: 470-5070

