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Skanva ehf. - Fiskislóð 73 -  101 Reykjavík - S: 558 8400 10 ára
ábyrgð

Á að skipta um glugga í sumar?  
Þá þarf að panta núna!

Það er ca. 13-15 vikna afhendingar tími á gluggum og hurðum hjá okkur. 

Skanva hefur yfir 10 ára reynslu í Skandinavíu, þar sem gott og vandað gæðahand-
verk einkennir alla glugga og hurðir Skanva. Þar að auki eru Skanva gluggar og 

hurðir vottaðir og slagveðursprófaðir fyrir íslenskar aðstæður.

Netklúbbur Skanva.is





DagskráinDagskráinD
08.50	 	HM	í	alpagreinum

Bein	útsending	frá	fyrri	ferð	í	
stórsvigi	kvenna.

10.45	 	Fréttir	með	táknmáls-
	 	túlkun
11.10	 	Heimaleikfimi
11.20	 	Kastljós
11.45	 	Landinn
12.20	 	HM	í	alpagreinum

Bein	útsending	frá	seinni	ferð	
í	stórsvigi	kvenna.

13.45		 	Núvitund	í	náttúrunni
14.00	 	HM	í	skíðaskotfimi

Bein	útsending	frá	keppni	í	
blandaðri	boðgöngu.

15.00	 	Útsvar	2017-2018
16.15	 	Á	tali	hjá	Hemma	Gunn
17.40	 	Sætt	og	gott
18.00	 	Bakað	í	myrkri
18.30	 	Ofurhetjuskólinn
18.45	 	Krakkafréttir
18.50	 	Lag	dagsins
19.00	 	Fréttir
19.25	 	Íþróttir
19.30	 	Veður
19.35	 	Kastljós
20.05	 	Ímynd
20.35	 	Okkar	á	milli
21.05	 	Ljósmóðirin
22.00	 	Tíufréttir
22.15	 	Veður
22.20	 	Lögregluvaktin
23.00	 	Heima
23.25	 	Lea
00.10	 	Dagskrárlok

08:00		Heimsókn
08:25	 	Grand	Designs:	Sweden	
09:10	 	Bold	and	the	Beautiful	
09:30		Best	Room	Wins	
10:15	 	FC	Ísland	
10:45	 	Schitt’s	Creek	
11:10	 	Lífið	utan	leiksins	
11:45	 	Franklin	&	Bash	
12:25	 	Þetta	reddast	
12:45	 	Skreytum	hús	
13:00	 	A	Friend	of	the	Family	
13:50	 	Grand	Designs	
14:40	 	The	Midwich	Cukoos	
15:40	 	The	Masked	Singer	
16:45	 	Home	Economics	
17:20		 	Franklin	&	Bash	
18:00	 	Bold	and	the	Beautiful	
18:25	 	Veður	
18:30	 	Fréttir	Stöðvar	2	
18:50	 	Sportpakkinn	
18:55	 	Ísland	í	dag	
19:20	 	Samstarf	
19:40	 	Love	Triangle	
20:50	 	Vampire	Academy	
21:40	 	NCIS	

Léttir	spennuþættir	
sem	fjalla	um	félagana	í	
rannsóknardeild	bandaríska	
sjóhersins.	Eins	og	áður	
glíma	þau	við	flókin	og	
hættuleg	verkefni

22:25	 	Sorry	for	Your	Loss	
23:00	 	The	Undeclared	War	
23:45	 	Succession	
00:40		Magnum	P.I.	

06:00	 Tónlist
12:00	 Dr.	Phil
12:40	 The	Late	Late	Show	with		
	 James	Corden	
13:25	 The	Block	
14:20	 Love	Island	
15:05	 The	Bachelor
16:55	 Survivor	
17:40	 Dr.	Phil	
18:25	 The	Late	Late	Show	with		
	 James	Corden	
19:10	 The	Block	
20:10	 Læknirinn	í	eldhúsinu	

Læknirinn	í	eldhúsinu,	
Ragnar	Freyr	Ingvarsson,	
ferðast	út	um	allan	heim	
og	kynnir	sér	matar-	og	vín-
menningu	ólíkra	landa	og	
sýnir	okkur	allt	sem	okkur	
dreymir	um	í	ferðalögum.	

20:40	 Nýlendan	
21:10	 9-1-1

Þáttaröð	um	fólkið	sem	sent	
er	á	vettvang	þegar	hringt	
er	í	neyðarlínuna.

22:00	 Love	Island	
22:45	 American	Gigolo	
23:40	 The	Late	Late	Show	with		
	 James	Corden	
00:25	 NCIS	
01:10	 NCIS:	New	Orleans	
01:55	 Law	and	Order:	
	 Organized	Crime	
02:40	 The	Handmaid’s	Tale	
03:30	 Love	Island	
04:15	 Tónlist

18:30	 	Fréttavaktin		
19:00	 	Mannamál		
19:30	 	Suðurnesja-magasín		
	 	Víkurfrétta	
20:00		Frísk	eftir	fimmtugt
20:30	 	Fréttavaktin	(e)		
21:00	 	Mannamál	(e)

Fimmtudagur
16. febrúar

08:00		Barnaefni	
11:50	 	Finding	You
13:45	 	Dirty	Dancing
15:20	 	Hvolpasveitin
15:45	 	Blíða	og	Blær	
16:05	 	Danni	tígur	
16:15	 	Adda	klóka	
16:40	 	Dagur	Diðrik	
17:00	 	Svampur	Sveinsson	
17:25	 	Latibær	
17:30	 	Fjölskylda	Stórfótar

Talsett	teiknimynd	frá	2020	
og	framhald	af	myndinni	
Sonur	Stórfótar.

19:00	 	Fóstbræður	
19:25	 	Ástríður	
19:50	 	Dating	#NoFilter	
20:10	 	Coroner	
20:55	 	Last	Action	Hero
23:00	 	The	United	States	vs.		
	 	Billie	Holiday
01:05	 	Umma
02:25	 	Pushing	Daisies
03:05	 	American	Dad

DagskráinDagskráinD
08.50	 	HM	í	alpagreinum

Bein	útsending	frá	fyrri	ferð	í	
stórsvigi	karla.

10.45	 	Fréttir	með	táknmáls-
	 	túlkun
11.10	 	Heimaleikfimi
11.20	 	Kastljós
11.45	 	Kæra	dagbók
12.20	 	HM	í	alpagreinum

Bein	útsending	frá	seinni	ferð	
í	stórsvigi	karla.

13.45	 	Útsvar	2017-2018
15.05	 	Enn	ein	stöðin
15.30	 	Fjórar	konur
16.00	 	Sirkus	Norðurskautsins
16.25	 	Örlæti
16.40	 	Á	meðan	ég	man
17.10	 	Dýrin	mín	stór	og	smá
17.55	 	Lífsbarátta	í	náttúrunni
18.01	 	Listaninja
18.29	 	Hjá	dýralækninum	
18.33	 	KrakkaRÚV	-	Tónlist
18.35	 	Húllumhæ
18.50	 	Lag	dagsins
19.00	 	Fréttir
19.25	 	Íþróttir
19.30	 	Veður
19.40	 	Kastljós
20.00		Gettu	betur	
21.10	 	Söngvakeppnin	-	Lögin
21.20	 	Vikan	með	Gísla	Marteini
22.15	 	Larkin-fjölskyldan
23.05	 	Spæjarinn	í	Chelsea	–		
	 	Fyrirmyndarmenntun
00.35	 	Dagskrárlok

08:00		Heimsókn	
08:25	 	Grand	Designs:	Sweden	
09:10	 	Bold	and	the	Beautiful	
09:30		Best	Room	Wins	
10:10	 	McDonald	and	Dodds	
11:40	 	10	Years	Younger	in	10		
	 	Days	
12:25	 	Franklin	&	Bash	
13:10	 	Þetta	reddast	
13:25	 	BBQ	kóngurinn	
13:40	 	Schitt’s	Creek	
14:05	 	Bara	grín	
14:30	 	Ennio:	The	Glance	of		
	 	Music
17:00	 	Stóra	sviðið	
17:55	 	Rax	Augnablik	
17:55	 	Bold	and	the	Beautiful	
18:25	 	Veður	
18:30	 	Fréttir	Stöðvar	2	
18:50	 	Sportpakkinn	
20:20	 	Sense	and	Sensibility

Saga	Jane	Austen	um	
systurnar	Elinor	og	Marianne	
sem	eru	ólíkar	mjög.	Elinor	
er	raunsæ	en	Marianne	
tilfinninganæm	og	fyrir-
ferðarmikil.	Þegar	faðir	
systranna	deyr	gengur	sveita-
setrið	í	arf	til	sonar	hans	af	
fyrra	hjónabandi.

22:35	 	I	Care	a	Lot
00:35	 	Boogie
02:00		McDonald	and	Dodds	
03:30	 	Schitt’s	Creek	
03:55	 	10	Years	Younger	in	10		
	 	Days

06:00	 Tónlist
12:00	 Dr.	Phil
12:40	 The	Late	Late	Show	with		
	 James	Corden	
13:25	 The	Block	
14:20	 Love	Island	
15:05	 About	Adam

Gengilbeina	hittir	hinn	
aðlaðandi	Adam	og	í	kjölfarið	
trúlofa	þau	sig.	Adam	er	
byrjar	líka	í	ástarsambandi	
við	systur	unnustunnar,	
sem	veit	af	því	að	hann	er	
með	systur	hennar	og	þriðja	
systirin	hefur	áhuga	líka.

16:55	 Survivor	
17:40	 Dr.	Phil	
18:25	 The	Late	Late	Show	with		
	 James	Corden	
19:10	 The	Block	
20:10	 The	Bachelor	
21:40	 Love	Island	
22:25	 Love	Island
23:10	 Meet	the	Parents

Hjúkrunarfræðingur	af	
gyðingaættum,	hefur	í	
hyggju	að	biðja	kærustu	sína	
að	giftast	sér.	Hinn	íhalds-
sami	faðir	hennar	vill	vera	
spurður	fyrst	um	hönd	
dóttur	sinnar.

00:55	 Alone
02:30	 Jeff,	Who	Lives	at	Home
03:50	 Love	Island	
04:35	 Tónlist

18:30	 	Fréttavaktin			
19:00	 	Íþróttavikan	með	Benna	Bó	
19:30	 	Íþróttavikan	með	Benna	Bó
20:00		Bíóbærinn	(e)		
20:30	 	Fréttavaktin	(e)			
21:00	 	Íþróttavikan	með	Benna	Bó	

Föstudagur
17. febrúar

08:00		Barnaefni
11:50	 	Ace	Ventura:	Pet	
	 	Detective
13:10	 	The	Nanny	Diaries
14:50	 	Hvolpasveitin	
15:15	 	Blíða	og	Blær	
15:35	 	Danni	tígur	
15:50	 	Adda	klóka	
16:10	 	Dagur	Diðrik	
16:30	 	Svampur	Sveinsson	
16:55	 	Dóra	könnuður	
17:20	 	Strumparnir	
17:45	 	Svínasögur	
17:46	 	Hérinn	og	skjaldbakan	
19:00	 	Fóstbræður	
19:25	 	Pushing	Daisies	
20:05	 	American	Dad	
20:25	 	American	Horror	Story:		
	 	Double	feature	
21:05	 	Joe	Bell
22:35	 	Waiting	for	the	
	 	Barbarians
00:25		Old
02:10	 	Simpson-fjölskyldan	
02:30	 	Bob’s	Burgers	
02:50	 	Pushing	Daisies



Sumarstörf 2023
NIELSEN auglýsiR eftir hressu og metnaðarfullu starfsfólki 

í hluta- eða fullt starf næsta sumar.

Lausar stöður í uppvaski /sal  (18ára+) /eldhúsi  (18ára+)

Umsókn ásamt ferilskrá sendist á info@nielsenrestaurant.is fyrir 3.mars nk.

Nielsen restaurant  |  Tjarnarbraut 1,  Egilsstöðum   |  + 354 471 2001  |  www.nielsenrestaurant.is

MONKEYS POP-UP Á NIELSEN

Pop-up matseðill & borðapantanir á
www.nielsenrestaurant.is

Frábærir kokteilar & framandi sjö rétta seðill 
undir áhrifum frá Perú og Japan

24. & 25. febrúar



DagskráinDagskráinD
07.05	 	Smástund
07.15	 	KrakkaRÚV
10.00	 	Ævar	vísindamaður
10.30	 	Tónatal	-	brot
10.35	 	HM	í	skíðaskotfimi

Bein	útsending	frá	keppni	í	
boðgöngu	karla.

12.20	 	HM	í	alpagreinum
Bein	útsending	frá	seinni	ferð	
í	svigi	kvenna	á	HM.

13.35	 	Kastljós
13.50	 	HM	í	skíðaskotfimi

Bein	útsending	frá	keppni	í	
boðgöngu	kvenna	á	HM.

15.50	 	Gettu	betur	
16.55	 	Landinn
17.25	 	Músíkmolar
17.35	 	Fréttir	með	táknmáls-
	 	túlkun
18.00	 	Fótboltastrákurinn	Jamie
18.29	 	Maturinn	minn
18.40	 	Matargat						
18.45	 	Landakort
18.52	 	Lottó
19.00	 	Fréttir
19.25	 	Íþróttir
19.35	 	Veður
19.45	 	Söngvakeppnin	2023

Bein	útsending	frá	fyrri	
undankeppni	Söngva-
keppninnar.

21.15	 	Kanarí
21.40	 	Grikklandsferðin
23.20	 	Vera
00.50		Dagskrárlok

08:00		Barnaefni	
11:20	 	Angelo	ræður
11:30	 	Bob’s	Burgers	
11:50	 	Hunter	Street	
12:15	 	Hunter	Street	
12:35	 	Bold	and	the	Beautiful
14:25	 	Franklin	&	Bash	
15:05	 	Þeir	tveir	
15:55	 	GYM	
16:20	 	Masterchef	USA	
17:00	 	Kórar	Íslands	
18:00	 	Tónlistarmennirnir	okkar	
18:25	 	Veður	
18:30	 	Fréttir	Stöðvar	2	
18:50	 	Sportpakkinn	
19:00	 	Krakkakviss
19:25	 	America’s	Sweethearts

Blaðafulltrúi	kvikmynda-
vers	þarf	að	hindra	að	
sambandsslit	frægra	
kvikmyndastjarna	komist	
ekki	í	fjölmiðla	á	sama	tíma	
og	leikstjóri	kvikmyndarinnar	
heldur	myndinni	í	gíslingu	og	
kemur	í	veg	fyrir	að	hægt	sé	
að	sýna	hana.

21:10	 	About	Last	Night
Fylgst	er	með	tveimur	pörum	
allt	frá	því	þau	kynnast	á	
barnum,	færa	sig	yfir	í	svefn-
herbergið	og	svo	hvernig	
þau	þurfa	að	takast	á	við	
raunveruleikann.

22:50	 	Fatale
00:30		Robert	the	Bruce
02:30	 	Masterchef	USA	

06:00	 Tónlist
10:30	 Dr.	Phil
12:30	 The	Block	
13:25	 Love	Island	
14:30	 Nottingham	Forest	-		
	 Man.	City

Bein	útsending	frá	leik	
Nottingham	Forest	og	
Manchester	City	í	ensku	
úrvalsdeildinni.

17:00	 Survivor	
18:25	 George	Clarke’s	Old		
	 House,	New	Home	
19:10	 The	Block	
20:10	 Midnight	Sun

Katieer	17	ára	gömul	og	
hefur	lifað	mjög	vernduðu	
lífi	alla	tíð,	þar	sem	hún	þarf	
að	vera	innandyra	vegna	
sjaldgæfs	sjúkdóms	sem	
gerir	hana	ofurviðkvæma	
fyrir	sólarljósi.	Örlögin	grípa	
inn	í	þegar	hún	hittir	Charlie	
og	þau	verða	ástfangin.

21:40	 If	I	Stay
Ung	kona	sem	er	í	dái	eftir	
bílslys	þar	sem	foreldrar	
hennar	og	bróðir	létu	lífið	
upplifir	sig	utan	líkama	síns	
og	þarf	að	ákveða	hvort	hún	
ætli	að	deyja	líka	eða	lifa	
með	harminum	og	sorginni.

23:25	 Guns	Akimbo
01:05	 Chocolat
03:00	 Love	Island
03:45	 Tónlist

18:30	 	Heima	er	bezt	(e)		
19:00	 	Heilsubraut	(e)
19:30	 	Nýsköpun	(e)		
20:00		Bærinn	minn	(e)
20:30	 	Heima	er	bezt	(e)		
21:00	 	Heilsubraut	(e)

Laugardagur
18. febrúar

08:00		Barnaefni	
11:50	 	The	Personal	History	of		
	 	David	Copperfield
13:45	 	Love,	Weddings	&	Other		
	 	Disasters
15:20	 	Hvolpasveitin
15:40	 	Blíða	og	Blær	
16:05	 	Danni	tígur	
16:15	 	Adda	klóka	
16:35	 	Dagur	Diðrik	
17:00	 	Svampur	Sveinsson	
17:20	 	Croods	-	Ný	öld
19:00	 	Fóstbræður
19:25	 	Simpson-fjölskyldan	
19:45	 	Bob’s	Burgers	
20:10	 	Pressa	
20:55	 	The	Glorias

Fylgst	er	með	Gloriu	allt	
frá	því	hún	er	ung	kona	í	
Indlandi	þar	til	hún	stofnar	
Ms.	tímaritið	í	New	York	og	
þætti	hennar	í	réttinda-
baráttu	kvenna	á	sjöunda	og	
áttunda	áratug	síðustu	aldar.

23:15	 	Nobody
00:45	 	Voyagers
02:25	 	Delilah

Lorem ipsumLorem ipsum555DagskráinDagskráinD
07.15	 	KrakkaRÚV
10.00	 	Okkar	á	milli
10.25	 	Ímynd	
11.00	 	Silfrið
12.10	 	Gamalt	verður	nýtt
12.20	 	HM	í	alpagreinum

Bein	útsending	frá	seinni	ferð	
í	svigi	karla	á	HM.

13.35	 	Menningarvikan
14.05	 	HM	í	skíðaskotfimi

Bein	útsending	frá	keppni	í	
hópstarti	kvenna	á	HM.

15.15	 	Söngvakeppnin	2023
16.50	 	Kveikur
17.25	 	Músíkmolar
17.35	 	Fréttir	með	táknmáls-
		 	túlkun
18.00	 	KrakkaRÚV
18.01	 	Stundin	okkar
18.30	 	Frímó
18.44	 	Sögur	-	stuttmyndir
18.50	 	Bækur	og	staðir
19.00	 	Fréttir
19.25	 	Íþróttir
19.35	 	Veður
19.45	 	Landinn
20.15	 	Stormur

Heimildarþáttaröð	um	
baráttuna	við	COVID-19	þar	
sem	fylgst	er	með	störfum	
þeirra	sem	stjórnuðu	
aðgerðum	í	faraldrinum.	

21.15	 	Veðmálahneykslið
22.00	 	Falið	líf
00.45	 	Dagskrárlok

08:00		Barnaefni
11:40	 	Náttúruöfl
11:45	 	Angelo	ræður	
11:55	 	Angry	Birds	Toons	
12:00	 	Simpson-fjölskyldan	
12:20	 	Ice	Cold	Catch	
13:05	 	Steinda	Con:	Heimsins		
	 	furðulegustu	hátíðir	
13:40	 	Draumaheimilið	
14:05	 	Krakkakviss	
14:35	 	Heimsókn	
16:25	 	The	Good	Doctor	
17:15	 	Samstarf	
17:35	 	60	Minutes	
18:25	 	Veður	
18:30	 	Fréttir	Stöðvar	2	
18:50	 	Sportpakkinn	
19:10	 	Tónlistarmennirnir	okkar	
19:35	 	Grand	Designs	
20:25	 	A	Friend	of	the	Family	
21:15	 	The	Undeclared	War	

Árið	er	2024	og	hópur	
sérfræðinga	í	netvörnum	
bresku	leyniþjónustunnar	
þarf	að	takast	á	við	ógn	sem	
steðjar	að	netöryggi	landsins	
en	árás	hefur	verið	gerð	á	
kosningakerfi	þess.

22:15	 	Masters	of	Sex
23:10	 	Vampire	Academy
23:55	 	Insecure	
00:20		Coroner	
02:25	 	Brave	New	World
03:10	 	The	Good	Doctor

06:00	 Tónlist
10:45	 Dr.	Phil	
11:25	 Dr.	Phil	
12:05	 The	Bachelor	
13:25	 The	Block	
14:20	 Love	Island	
15:05	 Top	Chef	
16:55	 Survivor	
17:40	 Brúðkaupið	mitt	

Ljúfsár	en	alvörugefin	þátta-
röð	um	mann	sem	greinist	
með	ólæknandi	heilaæxli	
sama	dag	og	hann	kemst	á	
eftirlaun.	Hann	hefur	eytt	
síðustu	áratugunum	í	til-
gangslausa	rútínu,	fjarlægst	
fjölskyldu	sína	og	ekki	lifað	
lífinu	sem	skildi.

18:10	 Læknirinn	í	eldhúsinu	
18:40	 Nýlendan	
19:10	 The	Block	
20:10	 Solsidan	
20:35	 Killing	It
21:00	 Law	and	Order:	
	 Organized	Crime
21:50	 Love	Island
22:35	 The	Handmaid’s	Tale	
22:35	 Mayor	of	Kingstown	
23:35	 Impeachment
00:20	 NCIS
01:05	 NCIS:	New	Orleans
01:50	 The	Rookie	
02:30	 Snowfall	
03:15	 Love	Island	
04:00	 Tónlist

18:30	 	Mannamál	(e)	
19:00	 	Suðurnesja-magasín		
	 	Víkurfrétta	(e)
19:30	 	Útkall	(e)
20:00		Matur	og	heimili	(e)
20:30	 	Mannamál	(e)		
21:00	 	Suðurnesja-magasín		
	 	Víkurfrétta	(e)

Sunnudagur
19. febrúar

08:00		Barnaefni
11:35	 	Funny	People
13:55	 	Here	Today
15:45	 	Hvolpasveitin
16:10	 	Blíða	og	Blær
16:30	 	Danni	tígur
16:45	 	Adda	klóka
17:05	 	Dagur	Diðrik	
17:30	 	Gæludýrafélagið
19:00	 	Fóstbræður
19:25	 	Hæðin
20:10	 	Delilah	
20:50	 	Unforgettable

Fyrrverandi	rannsóknar-
lögreglukona	er	gædd	þeim	
hæfileika	að	muna	bók-
staflega	allt	það	sem	hún	
hefur	upplifað.	

21:30	 	Unforgettable	
22:15	 	Hunt	for	the	Wilder-
	 	people
23:50	 	The	Poison	Rose
01:25	 	De	forbandede	år
03:50	 	It’s	Always	Sunny	in		
	 	Philadelphia



Minningarsjóður
Ágústar Ármanns

Auglýst er eftir umsóknum um styrk úr 
Minningarsjóði Ágústar Ármanns Þorlákssonar.

Tónlistarnemendur frá Fjarðabyggð sem hyggja á frekara nám geta sótt
um. Einnig geta einstaklingar og stofnanir innan Fjarðabyggðar sótt um

til sjóðsins fyrir verkefni sem stuðla að aukinni tónlistarmenntun.

Í umsókninni þarf að koma fram stutt lýsing á verkefninu og fyrir
hverja verkefnið er ætlað. Tónlistarnemar þurfa að gera grein fyrir

hvaða skóla er verið að sækja, hljóðfæri og greinargóða lýsingu á náminu.

Umsóknir berist fyrir 20. febrúar á póstfangið minningarsjoduragustar@gmail.com
Úthlutað verður úr sjóðnum 23. febrúar.



DagskráinDagskráinD
13.00	 	Fréttir	með	táknmáls-
		 	túlkun
13.25	 	Heimaleikfimi
13.35	 	Útsvar	2017-2018
14.50	 	Loftlagsþversögnin
15.00	 	Af	fingrum	fram
15.45	 	Grænkeramatur	
16.15	 	Húsið	okkar	á	Sikiley
16.45	 	Silfrið
17.50	 	Músíkmolar
18.00	 	KrakkaRÚV
18.01	 	Hinrik	hittir
18.06	 	Vinabær	Danna	tígurs
18.18	 	Skotti	og	Fló
18.25	 	Blæja
18.32	 	Zip	Zip	
18.43	 	Ég	er	fiskur
18.45	 	Krakkafréttir
18.50	 	Lag	dagsins
19.00	 	Fréttir
19.25	 	Íþróttir
19.30	 	Veður
19.35	 	Kastljós
20.05	 	Alheimurinn	–	Vetrar-	
	 	brautin	-	Eyja	ljóss	
21.15	 	Endurskin
22.00	 	Tíufréttir
22.15	 	Veður
22.20	 	Beðmál	í	birtingu	–		
	 	Bersýni													
22.50	 	Pútín	-	Saga	af	njósnara	
23.40	 	Alastair	Campbell:	
	 	Baráttan	við	þunglyndi
00.30		Dagskrárlok

08:00		Heimsókn
08:20	 	Grand	Designs:	Sweden	
09:05		Bold	and	the	Beautiful	
09:25	 	NCIS	
10:10	 	Nettir	kettir	
10:50	 	Um	land	allt	
11:20	 	Spegilmyndin	
11:50	 	Franklin	&	Bash	
12:30	 	10	Years	Younger	in	10		
	 	Days	
13:15	 	Shark	Tank	
14:00	 	Bump	
14:30	 	Í	eldhúsinu	hennar	Evu	
14:45	 	Vitsmunaverur	
15:15	 	The	Titan	Games	
16:00	 	Næturgestir	
16:30	 	Are	You	Afraid	of	the		
	 	Dark?	
17:15	 	Franklin	&	Bash	
17:55	 	Bold	and	the	Beautiful	
18:25	 	Veður	
18:30	 	Fréttir	Stöðvar	2	
18:50	 	Sportpakkinn	
18:55	 	Ísland	í	dag	
19:10	 	Draumaheimilið	
19:35	 	Ice	Cold	Catch	
20:20	 	Screw	
21:10	 	The	Lazarus	Project	
21:55	 	Masters	of	Sex	
22:50	 	60	Minutes	
23:35	 	After	the	Trial	
00:25	 	Cheaters	
00:55	 	NCIS	
01:35	 	Bump	
02:05	 	The	Titan	Games

06:00	 Tónlist
12:00	 Dr.	Phil
12:40	 The	Late	Late	Show	with		
	 James	Corden	
13:25	 The	Block	
14:20	 Love	Island	
15:05	 Heartland
16:10	 Survivor	
17:40	 Dr.	Phil	
18:25	 The	Late	Late	Show	with		
	 James	Corden	
19:10	 The	Block
20:10	 Top	Chef

Bandarískir	raunveru-
leikaþættir	þar	sem	leitað	er	
að	næsta	meistarakokki.	

21:00	 The	Rookie	
21:50	 Love	Island	
22:35	 Snowfall	

Þáttaröð	sem	gerist	í	Los	
Angeles	í	byrjun	níunda	
áratugarins	og	fjallar	um	
krakk	faraldurinn	sem	reið	
þar	yfir.	Við	fylgjum	eftir	
persónum	sem	fallið	hafa	í	
vef	eiturlyfjanna.

23:20	 The	Late	Late	Show	with		
	 James	Corden	
00:05	 NCIS	
00:50	 NCIS:	New	Orleans
01:35	 FBI	
02:20	 The	Man	Who	Fell	to		
	 Earth	
03:10	 Love	Island
03:55	 Tónlist

18:30	 	Fréttavaktin	
19:00	 	Heima	er	bezt
19:30	 	Nýsköpun			
20:00		433.is			
20:30	 	Fréttavaktin	(e)	
21:00	 	Heima	er	bezt	(e)	

Mánudagur
20. febrúar

08:00		Barnaefni
11:50	 	Dream	Horse
13:40	 	Half	Brothers
15:10	 	Hvolpasveitin
15:35	 	Blíða	og	Blær	
15:55	 	Danni	tígur	
16:10	 	Adda	klóka	
16:30	 	Dagur	Diðrik	
16:55	 	Svampur	Sveinsson	
17:15	 	Latibær
17:25	 	Stubbur	stjóri
19:00	 	Fóstbræður
19:25	 	Hversdagsreglur

Við	höfum	endalaust	af	
lögum	og	reglum.	Engu	
að	síður	koma	á	hverjum		
einasta	degi	upp	aðstæður	
þar	sem	enginn	veit	hvernig	
hann	á	að	snúa	sér.

19:45	 	Last	Man	Standing
20:05	 	It’s	Always	Sunny	in		
	 	Philadelphia
20:30	 	American	Made
22:20	 	The	Ice	Road
00:05		Unhinged
01:30	 	Agent	Hamilton

DagskráinDagskráinD
13.00	 	Fréttir	með	táknmáls-	
	 	túlkun
13.25	 	Heimaleikfimi
13.35	 	Kastljós
14.00	 	Útsvar	2017-2018
15.10	 	Ímynd	
15.40	 	Kiljan
16.25	 	Menningarvikan
16.55	 	Íslendingar
17.50	 	Landakort
18.00	 	KrakkaRÚV
18.01	 	Pósturinn	Páll
18.16	 	Jasmín	&	Jómbi
18.23	 	Drónarar
18.45	 	Krakkafréttir
18.50	 	Lag	dagsins
19.00	 	Fréttir
19.25	 	Íþróttir
19.30	 	Veður
19.35	 	Kastljós
20.05	 	7,7	milljarðar	jarðarbúa		
	 	og	fer	fjölgandi

Gríðarlegum	mannfjölda	og	
óábyrgri	neyslumenningu	
fylgja	loftslagsbreytingar	og	
önnur	umhverfisvá.	Hvað	
þurfum	við	að	gera	til	að	
jörðin	verði	örugglega	byggi-
leg	fyrir	komandi	kynslóðir?

21.00	 	Síðasta	konungsríkið
22.00	 	Tíufréttir
22.15	 	Veður
22.20	 	Kveikjupunktur	
23.05	 	Synd	og	skömm	
23.50	 	Dagskrárlok

08:00		Heimsókn	
08:20	 	Grand	Designs:	Sweden	
09:05		Bold	and	the	Beautiful	
09:25	 	Blindur	bakstur	
10:05	 	Punky	Brewster	
10:25	 	Fyrsta	blikið	
11:00	 	Conversations	with		
	 	Friends	
11:30	 	Simpson-fjölskyldan	
11:50	 	Amazing	Grace	
12:30	 	Franklin	&	Bash	
13:20	 	10	Years	Younger	in	10		
	 	Days	
14:05	 	Backyard	Envy	
14:45	 	Wipeout	
15:25	 	Manifest	
16:05	 	Girls5eva	
16:35	 	Um	land	allt	
17:15	 	Franklin	&	Bash	
17:20	 	Rax	Augnablik	
18:00	 	Bold	and	the	Beautiful	
18:25	 	Veður	
18:30	 	Fréttir	Stöðvar	2	
18:50	 	Sportpakkinn	
18:55	 	Ísland	í	dag	
19:10	 	Jamie’s	One	Pan	
	 	Wonders	1
9:35	 	Masterchef	USA	
20:15	 	After	the	Trial	
21:05	 	Magnum	P.I.	
21:50	 	Unforgettable	
22:30	 	Family	Law	
23:15	 	The	Resort	
23:50	 	Tell	Me	Your	Secrets	
00:35	 	Amazing	Grace	

06:00	 Tónlist
12:00	 Dr.	Phil	
12:40	 The	Late	Late	Show	with		
	 James	Corden	
13:25	 The	Block	
14:20	 Love	Island	
17:40	 Dr.	Phil	
18:25	 The	Late	Late	Show	with		
	 James	Corden	
19:10	 The	Block	
20:10	 Heartland	

Dramatísk	þáttaröð	sem	
segir	frá	fjölskyldu	sem	býr	
á	búgarði	í	Alberta	fylkinu	í	
Kanada	og	líf	þeirra	saman	í	
gegnum	súrt	og	sætt.

21:00	 FBI	
Bandarískur	spennuþáttur	
um	liðsmenn	bandarísku	
alríkislögreglunnar,	FBI,	í	
New	York.	

21:50	 Love	Island
22:35	 The	Man	Who	Fell	to		
	 Earth

Vera	utan	úr	geimnum	
heimsækir	Jörðina	með	
vitneskju	um	framtíð	og	
örlög	mannkynsins.	

23:25	 The	Late	Late	Show	with		
	 James	Corden	
00:10	 NCIS
00:55	 NCIS:	New	Orleans	
01:40	 New	Amsterdam	
02:20	 Good	Trouble
03:05	 Love	Island	
03:50	 Tónlist

18:30	 	Fréttavaktin
19:00	 	Matur	og	heimili	(e)		
19:30	 	Heilsubraut		
20:00		Bærinn	minn	(e)
20:30	 	Fréttavaktin	(e)		
21:00	 	Matur	og	heimili	(e)

Þriðjudagur
21. febrúar

08:00		Barnaefni
11:50	 	As	Luck	Would	Have	It
13:10	 	Reality	Bites
14:45	 	Latibær
15:10	 	Blíða	og	Blær	
15:30	 	Danni	tígur
15:45	 	Adda	klóka	
16:05	 	Dagur	Diðrik
16:25	 	Svampur	Sveinsson
16:50	 	Dóra	könnuður
17:15	 	Óskastund	með	Skoppu		
	 	og	Skítlu
17:30	 	Nonni	norðursins	4
19:00	 	Fóstbræður
19:25	 	Ghetto	betur
20:10	 	Agent	Hamilton
20:50	 	Shameless
21:45	 	The	Twilight	Saga:	New		
	 	Moon
23:50	 	Last	Knights
01:40	 	Come	Play
03:20	 	The	Flash
04:00		Legends	of	Tomorrow	



 
Þorrablót Breiðdælinga verður haldið í íþróttahúsinu á Breiðdalsvík laugardaginn 25. febrúar.

 
Húsið opnar klukkan 19 - Borðhald klukkan 20 - Ball klukkan 23.

opinn bar
 

Miðaverð í forsölu er 12.000 kr en 13.500 kr við dyrnar. 
Miðaverð á ball eingöngu 3.500 kr.

 
Hljómsveitin Næturvaktin heldur uppi stuðinu að borðhaldi loknu. 

 
Forsala aðgöngumiða (9.-20. feb). 

Leggið inn á rnr. 0172- 26-011012 kt. 560207-0770 
eða hafið samband við Róbert 868-5754 eða Önnu 899-7444.

 
Gestir mæta með sín eigin hnífapör.

 
18 ára aldurstakmark.

 
Tryggið ykkur miða sem fyrst.

 

Þorrablót breiðdælinga 2023



DagskráinDagskráinD
13.00	 	Fréttir	með	táknmáls-
	 	túlkun
13.25	 	Heimaleikfimi
13.35	 	Kastljós
14.00	 	Útsvar	2017-2018
15.15	 	Okkar	á	milli
15.40	 	Söngvakeppnin	2023
17.00		 	Z-kynslóðin
17.15	 	Augnablik	-	úr	50	ára		
	 	sögu	sjónvarpsins
17.35	 	Andrar	á	flandri	
18.00	 	KrakkaRÚV
18.01	 	Hæ	Sámur
18.08	 	Símon	
18.13	 	Örvar	og	Rebekka
18.25	 	Ólivía	
18.36	 	Eldhugar	–	Nellie	Bly	-		
	 	blaðakona	
18.40	 	Krakkafréttir
18.45	 	Lag	dagsins
18.52	 	Vikinglottó
19.00	 	Fréttir
19.25	 	Íþróttir
19.30	 	Veður
19.35	 	Kastljós
20.05	 	Kiljan

Egill	og	bókelskir	félagar	
hans	fjalla	um	forvitnilegar	
bækur	af	ýmsum	toga.

21.00	 	Kafbáturinn
22.00	 	Tíufréttir
22.15	 	Veður
22.20	 	Gegn	ofurefli
23.20	 	Alsjáandi	auga	Amazon
00.10	 	Dagskrárlok

08:00		Heimsókn
08:15	 	Grand	Designs:	Sweden	
09:00		Bold	and	the	Beautiful	
09:20		Best	Room	Wins	
10:00	 	Masterchef	USA	
10:45	 	Um	land	allt	
11:25	 	Rax	Augnablik
11:35	 	Ísskápastríð	
12:05	 	Þetta	reddast	
12:25	 	Franklin	&	Bash	
13:10	 	10	Years	Younger	in	10		
	 	Days	
13:55	 	12	Puppies	and	Us
15:55	 	Love	Triangle	
16:40	 	Temptation	Island	USA	
17:20	 	Franklin	&	Bash	
18:00	 	Bold	and	the	Beautiful							
18:25	 	Veður	
18:30	 	Fréttir	Stöðvar	2	
18:50	 	Sportpakkinn	
18:55	 	Ísland	í	dag
19:20	 	Heimsókn	
19:45	 	The	Good	Doctor	
20:35	 	Family	Law	
21:20	 	The	Resort

Brúðkaupsafmælisferð	til	
Mexico	tvinnast	óvænt	inn	
í	stórfurðulega	ráðgátu	og	
nýjar	hindranir.

21:55	 	Unforgettable	
22:35	 	NCIS	
23:20	 	Grantchester	
00:05		Outlander	
01:05	 	Wentworth	
01:50	 	Euphoria

06:00	 Tónlist
12:00	 Dr.	Phil	
12:40	 The	Late	Late	Show	with		
	 James	Corden	
13:25	 The	Block	
14:20	 Love	Island	
15:05	 Læknirinn	í	eldhúsinu	
15:35	 Nýlendan	
17:40	 Dr.	Phil	
18:25	 The	Late	Late	Show	with		
	 James	Corden	
19:10	 The	Block	
20:10	 Million	Pound....	

Raunveruleikaþættir	
sem	skyggnist	inn	í	heim	
þar	sem	lúxus	og	lífsins	
lystisemdir	ráða	ríkjum.	
Þar	sem	þeir	sem	hafa	efni	
á	því	að	borga	fyrir	allt	
sem	hugurinn	girnist	gefa	
ímyndunaraflinu	lausan	
tauminn.	Sjáðu	glæsileg	
leikherbergi,	húsbíla-	og	
báta	í	þessum	þáttum.

21:00	 New	Amsterdam	
21:50	 Love	Island	
22:35	 Good	Trouble	
23:20	 The	Late	Late	Show	with		
	 James	Corden	
00:05	 NCIS	
00:50	 NCIS:	New	Orleans	
01:35	 9-1-1	
02:20	 American	Gigolo	
03:10	 Love	Island	
03:55	 Tónlist

18:30	 	Fréttavaktin		
19:00	 	Markaðurinn				
19:30	 	Útkall	(e)
20:00		Bíóbærinn	
20:30	 	Fréttavaktin	(e)	
21:00	 	Markaðurinn	(e)					

Miðvikudagur
22. febrúar

08:00		Barnaefni
12:10	 	Billy	Elliot
13:55	 	Edtv
15:50	 	Blíða	og	Blær
16:15	 	Adda	klóka	
16:35	 	Dagur	Diðrik
17:00	 	Svampur	Sveinsson	
17:20	 	The	Angry	Birds	Movie
19:00	 	Fóstbræður	
19:25	 	Tekinn
19:50	 	The	Flash
20:30	 	Legends	of	Tomorrow	
21:10	 	Bad	Words

Hinn	fertugi	Guy	Trilby	
finnur	smugu	í	reglunum	
og	fær	að	taka	þátt	í	stærstu	
stafsetningarkeppni	í	Banda-
ríkjunum,	The	Golden	Quill,	
sem	nú	er	send	út	í	beinni	
útsendingu	í	sjónvarpi.	
Markmið	hans	er	að	hefna	
fyrir	atvik	úr	fortíðinni.

22:35	 	Everest
00:35	 	Zola
01:55	 	Dating	#NoFilter
02:20	 	Pressa	



Egilsstaðakirkja
Sunnudagurinn 19. febrúar

Konudagur
Konudagsmessa kl. 20. 

Héraðsdætur syngja undir stjórn Drífu 
Sigurðardóttur við undirleik Sándor Kerekes. 

Kvenfélagskonur flytja bænir og ritningar-
lestra. Sr. Kristín Þórunn þjónar og prédikar. 
Æskulýðsfélagið Bíbí selur vöfflukaffi eftir 

messu í fjáröflun fyrir starfið sitt. 

Sunnudagaskólinn í safnaðarheimilinu 
kl. 10.30 með sr. Þorgeiri, Sándor 

og umsjónarfólkinu. 

Sjá egilsstadakirkja.is

Sunnudagurinn 19. febrúar
Konudagur

Konudagsmessa kl. 20. 
Héraðsdætur syngja undir stjórn Drífu 

Sigurðardóttur við undirleik Sándor Kerekes. 
Kvenfélagskonur flytja bænir og ritningar-

lestra. Sr. Kristín Þórunn þjónar og prédikar. 
Æskulýðsfélagið Bíbí selur vöfflukaffi eftir 

messu í fjáröflun fyrir starfið sitt. 

Sunnudagaskólinn í safnaðarheimilinu 
kl. 10.30 með sr. Þorgeiri, Sándor 

og umsjónarfólkinu. 

Sjá egilsstadakirkja.is

HÉRAÐSPRENT
Prentun í heimabyggð



Héraðsprent, Miðvangi 1, 700 Egilsstaðir - Sími 471 1449 - print@heradsprent.is - www.heradsprent.is         
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Við seljum margar gerðir servíetta 800 kr. pk. (15-20 stk. í pk.).
Hægt er að koma með servíettur til okkar, með fyrirvara um að hægt sé að prenta á þær.

Áprentun á servíettur:
80 stk. 3.900 kr. Hver pakki aukalega 550 kr.
Hægt er að velja um mynd af kirkju á Austurlandi, þríkross eða kerti og biblíu.
Litur á áprentun skal ákveðinn í samráði við prentsmiðju.
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Velkomin í ferminguna mína
21. apríl 2011

Jóhanna Guðrún Pálsdóttir17
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Upphleypt mynstur
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Sumarstarf tollvarðar 
á Austurlandi

Skatturinn leitar að áhugasömum, jákvæðum og drífandi einstaklingi til að sinna 
spennandi sumarstarfi tollvarðar á Austurlandi á tímabilinu frá 1. júní – 31. ágúst 
2023. Um fjölbreytt starf er að ræða sem hentar öllum kynjum. Starfsstöðvar á 
Austurlandi eru á Egilsstöðum, Eskifirði og á Seyðisfirði. Um dagvinnu er að ræða.

Verkefnin snúa m.a. að eftirliti með inn- og útflutningi á vörum sem og eftirliti með 
ferðum og flutningi fara og fólks til og frá landinu auk þess sem viðhaft er eftirlit 
með flutningi og geymslu á ótollafgreiddum varningi innanlands. 

Hæfni og eiginleikar

  Stúdentspróf
  Góð íslensku- og enskukunnátta
  Fáguð framkoma, jákvæðni og lipurð í mannlegum samskiptum 
  Gott andlegt og líkamlegt atgervi
  Hæfni í mannlegum samskiptum
  Samviskusemi, nákvæmni og traust vinnubrögð
  Almenn ökuréttindi

Umsækjendur um störf tollvarða þurfa auk ofangreinds að hafa náð 20 ára aldri 
sem og að geta framvísað hreinu sakavottorði.

Sótt er um starfið á skatturinn.is eða starfatorg.is og verður öllum umsóknum svarað 
þegar ákvörðun hefur verið tekin um ráðningu. Ferilskrá, auk kynningarbréfs, sem 
inniheldur ítarlegar upplýsingar m.a. um menntun, fyrri störf, umsagnaraðila og 
annað er máli skiptir þarf að fylgja með svo umsókn teljist fullnægjandi. 

Skatturinn hvetur fólk af öllum kynjum til að sækja um starfið. 

Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og Tollvarðarfélags Íslands.

Umsóknarfrestur er til og með 27. febrúar 2022.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Kristín Gunnarsdóttir í síma 442-1000 eða  
í gegnum tölvupóst á netfangið kristin.gunn@skatturinn.is.

Gildi Skattsins eru fagmennska – framsækni – samvinna. 

Upplýsingaver opið:
Mán.-fim. 9:00-15:30

Fös. 9:00-14:00
skatturinn.isHéraðsprent, Miðvangi 1, 700 Egilsstaðir - Sími 471 1449 - print@heradsprent.is - www.heradsprent.is         
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Við seljum margar gerðir servíetta 800 kr. pk. (15-20 stk. í pk.).
Hægt er að koma með servíettur til okkar, með fyrirvara um að hægt sé að prenta á þær.

Áprentun á servíettur:
80 stk. 3.900 kr. Hver pakki aukalega 550 kr.
Hægt er að velja um mynd af kirkju á Austurlandi, þríkross eða kerti og biblíu.
Litur á áprentun skal ákveðinn í samráði við prentsmiðju.
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2021 - 2024

ÁTVR rekur 51 Vínbúð um allt land. Stefna fyrirtækisins er að vera í hópi bestu 
þjónustufyrirtækja landsins og fyrirmynd á sviði samfélagsábyrgðar. Við viljum 
að vinnustaðurinn sé lifandi og skemmtilegur og vinnum markvisst að því að auka 
ánægju starfsfólks. Við leggjum áherslu á að starfsfólk fái tækifæri til að þroskast 
og læra nýja hluti. Þannig eflum við þekkingu og kraft fyrirtækisins.

Gildi ÁTVR eru LIPURÐ – ÞEKKING – ÁBYRGÐ. 
Ráðningar í stöður hjá fyrirtækinu taka mið af þessum gildum.

VIÐ HVETJUM ALLA ÁHUGASAMA TIL AÐ SÆKJA UM Á VINBUDIN.IS
Umsóknarfrestur er til og með 20. febrúar nk. Umsækjendur skulu hafa náð 20 ára aldri. 

Vínbúðin 
Djúpavogi óskar eftir 

verslunarstjóra
Við leitum að ábyrgðarfullum einstaklingi til að 

takast á við margvísleg verkefni. 

Starfshlutfall er 45%.

Helstu verkefni og ábyrgð
•	 Afgreiðsla og þjónusta við viðskiptavini
•	 Dagleg stjórnun, birgðahald og 
 umhirða búðar
•	 Eftirfylgni þjónustu- og gæðastefnu  
 fyrirtækisins
•	 Framstilling á vöru og vörumeðhöndlun

Hæfniskröfur
•	 Reynsla af verslunar- og/eða verkstjórn
•	 Frumkvæði, metnaður og ábyrgð í starfi
•	 Gott viðmót og rík þjónustulund
•	 Mikil hæfni í mannlegum samskiptum
•	 Almenn tölvukunnátta, þekking á   
 Navision er kostur

Nánari upplýsingar: Ingibjörg H. Stefánsdóttir, djupivogur@vinbudin.is – 560 7876   
og Thelma Kristín Snorradóttir, starf@vinbudin.is – 560 7700.

FRÁBÆR TÍMAVINNA
Við leitum að glaðlyndum og röskum einstaklingum sem 
eru tilbúnir að veita framúrskarandi og ábyrga þjónustu.

TÍMAVINNA VÍNBÚÐIN DJÚPAVOGI 
Hæfniskröfur
•	 Reynsla af verslunarstörfum er kostur
•	 Jákvæðni og góð þjónustulund
•	 Hæfni í mannlegum samskiptum

Helstu verkefni og ábyrgð
•	 Afgreiðsla og þjónusta við viðskiptavini
•	 Framstilling á vöru og vörumeðhöndlun
•	 Umhirða búðar

Starfshlutfall er breytilegt eftir þörfum.

Nánari upplýsingar: Ingibjörg H. Stefánsdóttir, djupivogur@vinbudin.is – 560 7876   
og Thelma Kristín Snorradóttir, starf@vinbudin.is – 560 7700.

SUMARVINNA VÍNBÚÐIN EGILSSTÖÐUM 
Hæfniskröfur
•	 Reynsla af verslunarstörfum er kostur
•	 Jákvæðni og góð þjónustulund
•	 Hæfni í mannlegum samskiptum

Helstu verkefni og ábyrgð
•	 Afgreiðsla og þjónusta við viðskiptavini
•	 Framstilling á vöru og vörumeðhöndlun
•	 Umhirða búðar

Starfshlutfall er 100%.

Nánari upplýsingar: Erna Þórey Guttormsdóttir, egilsstadir@vinbudin.is – 560 7877 
og Thelma Kristín Snorradóttir, starf@vinbudin.is – 560 7700.
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ÞÚST - TÓNLEIKAR MELA 
Í TÓNLISTARMIÐSTÖÐINNI
SUNNUDAGINN 
19. FEBRÚAR KL. 16:00

Tónlistarhópurinn Mela frumflytur verk eftir 
tónskáldið Ara Hálfdán Aðalgeirsson við ljóð 
Gyrðis Elíassonar ásamt fleiri verkum.
 
Miðaverð er kr. 3000 og miðasala er við innganginn.
 
Viðburðurinn er hluti af vordagskrá 
Tónlistarmiðstöðvar Austurlands
  
Flytjendur eru:
Berta Dröfn Ómarsdóttir, sópran | Hildur Þórðardóttir, þver�auta
Sóley Þrastardóttir, þver�auta | Kerekesné Mészöly Virág, óbó
Ármann Helgason, klarinetta | Svanur Vilbergsson, gítar
 

Múlaþing
Sími 4 700 700
mulathing@mulathing.is
mulathing.is

Lausar lóðir í Votahvammi 
á Egilsstöðum
Nýjar lóðir við Votahvamm á Egilsstöðum eru lausar til úthlutunar. Um er að ræða 
19 lóðir fyrir einbýlishús, parhús/raðhús og fjölbýlishús við Fífutún og Austurtún 
auk einnar einbýlishúsalóðar við Ártún 18. 

Umsóknarfrestur er til og með 1. mars 2023 og verður lóðum úthlutað á opnum 
afgreiðslufundi skipulagsfulltrúa að Lyngási 12 á Egilsstöðum, þann 7. mars kl. 11:00.

Allar frekari upplýsingar má nálgast á heimasíðu sveitarfélagsins. Athygli er einnig 
vakin á því að lóðirnar eru nú sýnilegar í kortasjá þar sem má nálgast lóðablöð og 
skipulagsskilmála: www.map.is/mulathing

Frekari upplýsingar um lóðirnar og fyrirkomulag við úthlutun má nálgast hjá 
skipulagsfulltrúa á netfanginu skipulagsfulltrui@mulathing.is    



F E R M I N G A R
K E R T I

Einfalt kort - 15x15 cm eða 21x10 cm
Prentun öðrum megin, lágmark 30 stk.
Kr. 200.- pr. stk. m/umslagi

Umslagsbrot - 14.8x23 cm
Prentun öðrum megin, lágmark 30 stk.
Kr. 330.- pr. stk.

Umslagsbrot - 21x29,7 cm
Prentun öðrum megin, lágmark 30 stk.
Kr. 400.- pr. stk.
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Ferming 2014

Ef þið sjáið ykkur ekki fært að mæta vinsamlega látið vita 
fyrir 14. apríl í síma xxx xxxx eða xxxx@simnet.is.

Kæru ættingjar og vinir.

Fimmtudaginn 17. apríl, skírdag, 
fermist ég í Seyðisfjarðarkirkju.  

Af því tilefni langar mig að bjóða þér/ykkur
til veislu í Herðubreið kl. 16.

Kær kveðja,

Sigrún Júnía 
Sigurðardóttir

Boðskort

Kæru ættingjar og vinir.
Í tilefni fermingar minnar í Eskifjarðarkirkju 

á skírdag þann 5. apríl nk. langar mig að bjóða 
þér/ykkur að gleðjast með mér og fjölskyldu minni 

í Grunnskólanum á Eskifirði kl. 16:00.

Hlakka til að sjá ykkur. Kær kveðja,

Hekla Björk Hreggviðsdóttir
Ps. Vinsamlegast tilkynnið forföll í s. 476 1419.

Ferming        2014
Laugardaginn 17. apr íl nk. verð ég fermd 

í Egilsstaðakirkju. Af því tilefni vil ég bjóða 
þér/ykkur að samgleðjast mér í Hlymsdölum 

kl. 17.00 sama dag.

Kær kveðja, 

Sólveig Halla
Vinsamlega tilkynnið forföll í síma 844 3674 fyrir 18. mars.

Í tilefni fermingar minnar í Egilsstaðakirkju fimmtudaginn 21. apríl kl. 14:00, langar mig að bjóða þér/ykkur til kvöldverðar á Iðavöllum kl. 18:00 sama dag. Hlakka til að sjá ykkur. Kær kveðja,Kristófer Sigurða�on Vinsamlegast tilkynnið forföll fyrir 5. apríl í síma 897 5443 eða á netfangið: litluskogar6@hive.is

Kæru ættingjar og vinir.

Þann 27. maí næstkomandi
ætla ég að fermast

í Þingeyrarkirkju kl. 11:00.

Af því tilefni langar mig að bjóða 
þér/ykkur að samgleðjast mér og
fjölskyldu minni að Þverbraut 1
á Blönduósi sama dag kl. 14:00.

Hlakka til að sjá ykkur, 

Vinsamlegast látið vita um forföll
fyrir 27. apríl í síma 452-4046/843-7827

eða á netfangið arbraut13@simnet.is.

Kæru ættingjar og vinir

Ég fermist í Eskifjarðarkirkju þann 
12. maí. Af því tilefni vil ég bjóða 

þér/ykkur í veislu í Valhöll kl. 15:00. 

Hlakka til að sjá ykkur,

Erlendur Steinsson

Vinsamlegast látið vita fyrir 5. maí
ef þið komist ekki. Þorsteinn 862-1961. 

Linda 895-4715 eða heimasíma 471-3015.

Kæru ættingjar og vinir.
Í tilefni fermingar minnar í Eskifjarðarkirkju á skírdag þann 5. apríl nk. 
langar mig að bjóða þér/ykkur að gleðjast með mér og fjölskyldu minni 

í Grunnskólanum á Eskifirði kl. 16:00.
Hlakka til að sjá ykkur. Kær kveðja,

Hekla Björk Hreggviðsdóttir
Ps. Vinsamlegast tilkynnið forföll í s. 476 1419.

Boðskort

Kæru ættingjar og vinir.
Í tilefni fermingar minnar í Eskifjarðarkirkju 

á skírdag þann 5. apríl nk. langar mig að bjóða 
þér/ykkur að gleðjast með mér og fjölskyldu minni 

í Grunnskólanum á Eskifirði kl. 16:00.

Hlakka til að sjá ykkur. Kær kveðja,

Hekla Björk Hreggviðsdóttir
Ps. Vinsamlegast tilkynnið forföll í s. 476 1419.

Kæru ættingjar og vinir

Fimmtudaginn 5. apríl 2014 
kl. 14.00 verð ég fermdur 

í Djúpavogskirkju.
Það væri mér sönn ánægja ef

þú/þið fögnuðuð þessum áfanga
með mér og fjölskyldu minni 

í Sambúð, Djúpavogi kl. 16.00
sama dag.

Hlakka til að sjá þig/ykkur.
Kær kveðja, 

Siggi Fúsa
Vinsamlega tilkynnið forföll fyrir 15. mars

í síma 478 8180 eða snjolf@simnet.is

Ferming 2014

Ferming 2015
Laugardaginn 17. apríl nk. verð ég 

fermd í Egilsstaðakirkju. 
Af því tilefni vil ég bjóða þér/ykkur 

að samgleðjast mér 
í Hlymsdölum kl. 17.00 sama dag. 

Hlakka til að sjá ykkur.

Kær kveðja, Sóldís Hera
Vinsamlega tilkynnið forföll í síma xxx xxxx fyrir 18. mars.

Ferming 2015
Laugardaginn 17. apríl nk. verð ég 

fermd í Egilsstaðakirkju. 
Af því tilefni vil ég bjóða þér/ykkur 

að samgleðjast mér 
í Hlymsdölum kl. 17.00 sama dag. 

Hlakka til að sjá ykkur.

Kær kveðja, Sóldís Hera
Vinsamlega tilkynnið forföll í síma xxx xxxx fyrir 18. mars.

Ferming 2015

Laugardaginn 17. apríl nk. verð ég fermd í Egilsstaðakirkju. 

Af því tilefni vil ég bjóða þér/ykkur að samgleðjast mér 

í Hlymsdölum kl. 17.00 sama dag. Hlakka til að sjá ykkur.

Kær kveðja, Sólveig Halla
Vinsamlega tilkynnið forföll 

í síma 844 3674 fyrir 18. mars.

Ferming 2015
Laugardaginn 17. apríl nk. 

verð ég fermd í Egilsstaðakirkju. 
Af því tilefni vil ég bjóða 

þér/ykkur að samgleðjast mér 
í Hlymsdölum kl. 17.00 sama dag. 

Hlakka til að sjá ykkur.

Kær kveðja, Nína Rut Magnúsdóttir
Vinsamlega tilkynnið forföll í síma xxx xxxx fyrir 18. mars.

B O Ð S K O R T

Ferming        2014
Laugardaginn 17. apr íl nk. verð ég fermd 

í Egilsstaðakirkju. Af því tilefni vil ég bjóða 
þér/ykkur að samgleðjast mér í Hlymsdölum 

kl. 17.00 sama dag.

Kær kveðja, 

Kristófer
Vinsamlega tilkynnið forföll í síma 844 3674 fyrir 18. mars.

12

1920

Ferming 2015

Laugardaginn 17. apríl nk. verð ég fermd í Egilsstaðakirkju. 

Af því tilefni vil ég bjóða þér/ykkur að samgleðjast mér 

í Hlymsdölum kl. 17.00 sama dag. Hlakka til að sjá ykkur.

Kær kveðja, Sólveig Halla
Vinsamlega tilkynnið forföll 

í síma 844 3674 fyrir 18. mars.
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H æ g t  e r  a ð  v e l j a  
a ð r a  l i t i  í  f l e s t a r  
t e g u n d i r  k o r t a n n a

S n ú  

Ferming



Gestabók A4 þykk kápa klædd með japönskum pappír, 
áletrun á fyrstu síðu inni í bók, gormuð: 6.900 kr. 
Pappírssýnishorn eru á heimasíðu okkar www.heradsprent.is og á staðnum.
Gestabók 20x20 cm karton forsíða, áletrun á fyrstu síðu inni í bók, 
bundið með borða: 3.500 kr.

G E S T A B Æ K U R

Langar þig í sérmerkingar 
t.d. gosflöskumiða eða

vafning utan um súkkulaðimola?

Hafðu samband, við getum aðstoðað 
þig bæði með hönnun og prentun.

Súkkulaðivafningar 150 stk: 4.800 kr.
Flöskumiðar 100 stk: 5.500 kr.

(verð miðast við lágmarkshönnun)

F E R M I N G A R
K E R T I

Tilbúið með þinni 
mynd og texta.

Stærð 20 x 8 cm. 

3.200 kr.

S k o ð a ð u  s ý n i s h o r n i n  s t æ r r i  á  w w w . h e r a d s p r e n t . i s  
e ð a  í  m y n d a a l b ú m i  á  f a c e b o o k s í ð u  H é r a ð s p r e n t s Héraðsprent, Miðvangi 1, 700 Egilsstaðir - Sími 471 1449 - print@heradsprent.is - www.heradsprent.is         

B O Ð S K O R T
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Við leitum að vandvirkum og öflugum einstaklingum til þess að bætast í hóp 
starfsmanna Blómavals á Egilsstöðum. Um er að ræða spennandi framtíðarstarf 

sölufulltrúa Blómavals þar sem helstu verkefni eru gerð blómaskreytinga, 
vöruframsetning, sala, ráðgjöf og þjónusta við viðskiptavini ásamt öðrum 

almennum verslunarstörfum. Vinnutími og starfshlutfall eftir samkomulagi.

Við leitum einnig að sumarstarfsfólki bæði í Blómaval og Húsasmiðjuna.
Við leggjum ríka áherslu á jákvætt hugarfar, glaðlega framkomu og að vinna 

saman að því alla daga að veita framúrskarandi þjónustu til okkar viðskiptavina.

Hæfniskröfur:
• Starfsreynsla úr blómaverslun  
 og af sölustörfum æskileg
• Reynsla eða þekking af blóma- 
 skreytingum er kostur
• Listrænt auga og fagurfræðileg hugsun
• Rík þjónustulund og hæfni í  
 mannlegum samskiptum
• Stundvísi, jákvæðni og heiðarleiki  
 í starfi
• Gott vald á íslensku 

Nánari upplýsingar um störfin gefur
Jóhann Páll Svavarsson  rekstrarstjóri
á johanpsv@husa.is.
Umsóknarfrestur er til og með 1. mars 2023 
Sótt er um á ráðningarvef Húsasmiðjunnar
www.husa.is/laus-storf

Framtíðar- og sumarstörf hjá 
Blómavali og Húsasmiðjunni á Egilsstöðum

Blómaval er stórmarkaður með allt fyrir blóma- og garðáhugafólk. 
Hjá okkur eiga áhugamenn um ræktun að fá allt sem hugurinn girnist 
og faglega þjónustu. Hjá Blómavali er lifandi starfsumhverfi, öflug 
liðsheild og frábær starfsandi. Lögð er mikil áhersla á símenntun og 
að starfsmenn fái tækifæri til að eflast og þróast í starfi.

Við hvetjum  alla áhugasama til þess að sækja um , óháð kyni.

Skannaðu kóðann og 
skoðaðu starfið

Gildin okkar eru:
Áreiðanleiki

Þjónustulund
Þekking



Þú munt þakka þér fyrir sparnaðinn





Alla sunnudaga frá 19. febrúar kl. 11–14
Komdu elskunni þinni á óvart með bröns á konudaginn, 19. febrúar.  

Allar konur fá fordrykk í boði hússins á meðan birgðir endast.

Auk hefðbundinna kræsinga verða bollur á hlaðborðinu í tilefni 

bolludagsins 20. febrúar.

Tilboð á drykkjum alla daga kl. 16–19
DJ Gazzi kemur öllum í gírinn á gleðistund 17. og 18. febrúar. 

Nýr barseðill!

Verið velkomin.

GLEÐISTUND Á BARNUM

Bókanir: dineout.is, 471 1500 og herad@icehotels.is

BRÖNSHLAÐBORÐ

Framundan á hótel Hérað og 
Lyng veitingastað



FJARÐABYGGÐ 
fjardabyggd.is

 

Tillaga að breytingu á deiliskipulagi, 
Dalur athafnasvæði á Eskifirði – auglýsing

Bæjarstjórn Fjarðabyggðar samþykkti á fundi sínum þann 02.02.2023 að auglýsa 
breytingu á deiliskipulagi Dalur athafnasvæði á Eski�rði samkvæmt 43. gr. 
skipulagslaga nr. 123/2010.

Breyting er gerð á greinargerð og uppdrætti. Breytingin felst í að taka tillit til 
Neskaupstaðalínu 2 sem liggur í jörðu ofan við Dalbraut, endurskipuleggja lóðir á 
suðurhluta svæðisins með það að markmiði að hafa �eiri minni lóðir og áfangaskipta 
uppbyggingu á svæðinu.
 
Tillaga að breytingu má nálgast frammi á bæjarskrifstofu Fjarðabyggðar að Hafnargötu 2, 
Reyðar�rði og á vef sveitarfélagsins www.�ardabyggd.is, frá og með 07.02.2023 til 21.03.2023.

Þau sem telja sig eiga hagsmuna að gæta eru hvött til að kynna sér tillöguna. Ábendingum 
og athugasemdum við breytinguna skal skilað inn eigi síðar en 21.03.2023 undir 
y�rskriftinni „Dalur athafnasvæði - Auglýsing“ á netfangið aron.beck@�ardabyggd.is 
eða bré�ega á skrifstofu Fjarðabyggðar, Hafnargötu 2, 730 Reyðar�örður.

 Virðingarfyllst,
Aron Leví Beck

Skipulags- og umhver�sfulltrúi Fjarðabyggðar

Aðalfundur Rauða krossins Fjarðabyggð 2023

Rauði krossinn í Fjarðabyggð  boðar til aðalfundar þann 2. mars kl. 20:00, 
í húsnæði deildarinnar Grímseyri 9, Fáskrúðfirði 

Dagskrá fundarins er hefðbundin samkvæmt 20.gr. laga Rauða krossins á Íslandi og er hún 
eftirfarandi:

1. Kosning fundarstjóra og fundarritara
2. Skýrsla um starf deildarinnar 2022
3. Skoðaður ársreikningur 2022 lagður fram til afgreiðslu
4. Framkvæmda- og fjárhagsáætlun 2023 lögð fram
3. Innsendar tillög
4. Önnur mál

Kjörgengir í stjórn og atkvæðarétt hafa allir félagar, 18 ára og eldri sem greiddu 
félagsgjöld fyrir 1. janúar 2023. Fundurinn er opin öllum félagsmönnum og sjálfboðaliðum 
með sjálfboðaliðasamning.

Stjórnin 



Fljótsdalshreppur

Landbótasjóður Fljótsdalshrepps auglýsir eftir
umsóknum um styrki til landbótaverkefna 2023

Umsóknareyðublöð og úthlutunarreglur liggja frammi á skrifstofu hreppsins 
og á heimasíðunni www.fljotsdalur.is.

Skilafrestur umsókna er 28. febrúar og sendist merkt:

Landbótasjóður Fljótsdalshrepps 
Végarði 
701 Egilsstaðir Stjórnin

Aðalfundur Rauða krossins í Múlasýslu
Aðalfundur Múlasýsludeildar Rauða krossins verður haldinn þriðjudaginn 7. mars kl. 20:00 
í húsnæði deildarinnar að Dynskógum 4 (gengið inn að neðan).

Dagskrá fundarins er í samræmi við 22. grein laga Rauða krossins á Íslandi:
a. Kosning fundarstjóra og fundarritara. 
b. Skýrsla stjórnar um starf deildarinnar á liðnu starfsári. 
c. Áritaður og skoðaður ársreikningur lagður fram til afgreiðslu. 
d. Framkvæmdaáætlun og fjárhagsáætlun fyrir yfirstandandi ár lagðar fram.
e. Kosning formanns deildar.
f.  Kosning deildarstjórnar og varamanna skv. 20 gr.
g. Kosning skoðunarmanna og varamanna þeirra.
h. Önnur mál.

Kjörgengir í stjórn og atkvæðarétt hafa allir félagar, 18 ára og eldri, sem greiddu félagsgjöld fyrir árslok 2022. 
Fundurinn er opinn öllum félagsmönnum og sjálfboðaliðum með sjálfboðaliðasamning.

Kosningar í allar trúnaðarstöður deildarinner eru leyfilegar sbr. 9.tl. 19.gr. laga
Rauða krossins á Íslandi.

Stjórnin



Múlaþing
Sími 4 700 700
mulathing@mulathing.is
mulathing.is

Útivistarsvæði í Selskógi, 
nýtt deiliskipulag
Heimastjórn Fljótsdalshéraðs samþykkti á fundi 8. desember 2022 að tillaga 
nýs deiliskipulags fyrir útivistarsvæði í Selskógi yrði auglýst í samræmi við 
41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. 

Hægt er að nálgast tillöguna á skrifstofum sveitarfélagsins og heimasíðu þess 
www.mulathing.is. 

Þeim sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er hér með gefinn kostur á að gera 
athugasemdir við þær. Athugasemdum skal skilað til skipulagsfulltrúa Múlaþings 
Lyngási 12, 700 Egilsstöðum eða á netfangið skipulagsfulltrui@mulathing.is til og 
með 30. mars 2023.

Hver sá sem eigi gerir athugasemdir við tillöguna fyrir tilskilinn frest 
telst samþykkur henni.

Skipulagsfulltrúi Múlaþings
Sigurður Jónsson

Múlaþing
Sími 4 700 700
mulathing@mulathing.is
mulathing.is

Íbúafundur á Djúpavogi 
- verndarsvæði í byggð
Boðað er til íbúafundar á Hótel Framtíð, 
þriðjudaginn 21. febrúar, kl. 17:15 -19:00

Fundarefni er verndarsvæði í byggð á Djúpavogi og reynsla íbúa á svæðinu.

Á fundinum munu starfsmenn Minjastofnunar Íslands kynna stöðu verndarsvæðis 
í byggð á Djúpavogi og reynslu sem komin er þar sem verndarsvæði í byggð hafa 
verið samþykkt.

Almennar umræður um verndarsvæðið og framtíð þess
í hjarta byggðarinnar á Djúpavogi. 

Skipulagsfulltrúi Múlaþings
Sigurður Jónsson



HÉRAÐSPRENT
Prentun í heimabyggð

Verðum á bílaverkstæðinu

að skoða eftirtalda daga:

Upplýsingar í síma 474 1453

Sjáumst í Bíley...

á Reyðarfirði
BÍLEYehf.

Fólksbílaskoðun
20.-23. febrúar

AÐALSKOÐUN
AÐALSKOÐUN

   
     

 
 

 
  

  
 

 
 

   

 
     

 
 

 
  

 

    
 

   
  

  

Kaupvangur 10 - 700 Egilsstaðir
✆ 480 5610 / 895 2414 - kristjana@landstolpi.is

www.landstolpi.is - www.josera.is

Ráðgjafaþjónusta Stígamóta á Austurlandi
Upplýsingar og tímapantanir í síma 562 6868.

auglýsingar
Smá

A.A. fundir Austurlandi
Eskifjörður
Valhöll (gengið inn austanv.) lau. kl. 20:30.
Breiðdalsvík: Í grunnskólanum
fimmtudögum kl. 20:30.
Fáskrúðsfjörður: Skrúður,
kjallari að utanverðu föstud. kl. 20:30.
Egilsstaðir: Furuvellir 10
mánud. kl. 21:00 (bókarfundur)
þriðjud. kl. 20:00 (DW), föstud. kl. 20:00,
laugard. kl. 22:00, sunnud. kl. 20:00.
Safnaðarheimili laugard. kl. 20:00,
miðvikud. kl. 20:00 (11. spors hugleiðslufundur).
Reyðarfjörður: 
Safnaðarheimilinu mánudaga kl. 20:00.
Sveskjunni fimmtudaga kl. 20:00
Neskaupstaður: Egilsbúð, gengið inn að 
austanverðu þriðjud. kl. 21:00, sunnud. kl. 11:00.
Safnaðarheimilið opinn fundur 
föstudaga kl. 20:30.
Djúpavogi: Tryggvabúð sunnud. kl. 11:00.

AlAnon fundir eru á þriðjudögum kl. 20-21 í
Miðvangi 22 kjallara (Jónshús) Egilsstöðum.

GA -samtökin eru með fundi á föstudögum 
kl. 19 í Egilsbúð Neskaupstað. 
Gengið er inn að austanverðu.

Veiðimenn athugið. Öll rjúpnaveiði og 
meðferð skotvopna er stranglega bönnuð í 
löndum Hjarðarhlíðar og Stéfánsstaða í Skriðdal. 
Landeigendur. 

AlAnon fundir falla niður í sumar.

Margir litir af handklæðum
70x140 cm.

Verð með nafni 4.000 kr.

BOÐSKORT

Miðvangi 1 · 700 Egilsstaðir
471 1449 · print@heradsprent.is

www.heradsprent.is

Boðskort

Kæru ættingjar og vinir.
Í tilefni fermingar minnar í Eskifjarðarkirkju 

á skírdag þann 5. apríl nk. langar mig að bjóða 
þér/ykkur að gleðjast með mér og fjölskyldu minni 

í Grunnskólanum á Eskifirði kl. 16:00.

Hlakka til að sjá ykkur. Kær kveðja,

Hekla Björk Hreggviðsdóttir
Ps. Vinsamlegast tilkynnið forföll í s. 476 1419.

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð 
og hlýhug vegna andláts og útfarar

Stefáns Þóris Stefánssonar
Mánagötu 21, Reyðarfirði

Kristín Guðjónsdóttir
Stefán Viðar Þórisson      Ásta Sif Jóhannsdóttir

Óskar Jóhannsson
og barnabörn

Hjartans þakkir fyrir auðsýnda samúð og hlýhug 
vegna andláts okkar ástkæra

Valgeirs Magnússonar
Bónda Smáragrund 

Hamragerði 3

Sérstakar þakkir til sjúkraflutningafólksins
á Egilsstöðum, starfsfólks HSA í Neskaupstað

og séra Þorgeirs.

Kristbjörg Ragnarsdóttir
Anna Björg Valgeirsdóttir  Jón Steinar Eyjólfsson 
Helga Valgeirsdóttir 
Signa Valgeirsdóttir  Benedikt Hermannsson 
Svala Ösp Valgeirsdóttir  Brynjar Frosti Bragason 
Gunnar Valgeirsson  Brynhildur Einarsdóttir

afabörn og langafabörn.



Miðvangi 1  /  700 Egilsstaðir
✆ 471 1449  / print@heradsprent.is

MYNDLISTARVÖRUR
MÁLNING & STRIGI
FÆST HJÁ OKKUR

Fagradalsbraut 11 
700 Egilsstaðir 
Sími 580 7905 
inni@inni.is
www.inni.is

Sigurður Magnússon, 
lögg. fasteignasali 

Hilmar Gunnlaugsson, 
hæstaréttarlögmaður
lögg. fasteignasali

Bryndís Björt
Hilmarsdóttir,
lögfræðingur,
lögg. fasteignasali

www.sokn.is 
✆ 580 7900

Fagradalsbraut 11, Egilsstöðum, 

Skert viðvera verður á Sókn lögmannsstofu dagana 
30. janúar til 3. febrúar 2023. Bent er á www.sokn.is 
fyrir netföng einstakra starfsmanna.

Eva Dís Pálmadóttir       Hilmar Gunnlaugsson     Jón Jónsson 
hæstaréttarlögmaður        hæstaréttarlögmaður        hæstaréttarlögmaður H

ér
að

sp
re

nt

Miðgarður, Egilsstöðum
Ljómandi fín þriggja herbergja íbúð með 
frábæru útsýni á þriðju hæð. Rúmgóð stofa 
með útgengt á svalir, nýlega uppgert 
baðherbergi og geymsla í kjallara. Íbúðin er 
86,5 m². Verð: 36,5 milljónir.

Árstígur, Seyðisfirði 
Vel staðsett og gott 199,2 m² einbýlishús á 
einni hæð með 3-4 svefnherbergjum og 
bílskúr. Hellulagt bílastæði og timburverönd í 
garði. Frábær staðsetning og hús í góðu 
ástandi. Tilboð óskast!

Brattahlíð, Seyðisfirði
Fallegt 181,3 m² einbýlishús á frábærum 
útsýnisstað. Þrjú svefnherbergi og mögulegt 
að bæta við fjórða svefnherberginu. Gróin og 
fallegur garður. Hús sem augljóslega hefur 
verið haldið vel við alla tíð. Verð: 41 milljón.

Lambeyrarbraut, Eskifirði
Ljómandi fínt 214,9 m² einbýlishús á tveimur 
hæðum með fimm svefnherbergjum. Vel 
staðsett eign, miðsvæðis á Eskifirði, örstutt frá 
grunnskóla og verslun. Húsið stendur á 600 
m² eignarlóð og er í góðu ástandi. 
Verð: 59,9 milljónir.

Þiljuvellir, Neskaupstað
Mjög fínt 6 herbergja einbýlishús á þremur 
pöllum á frábærum stað í bænum. Húsið hefur 
mikið verið endurnýjað að utan. Stór garður, 
fallegt útsýni og stutt í alla þjónustu. 
Verð: 49,9 milljónir.

Kvíabrekka, Reyðarfirði 
Fullbúin og ljómandi fín þriggja herbergja íbúð 
í raðhúsi á einni hæð. Stofa og eldhús í opnu 
rými með parket á gólfi og útgengt í garð. Tvö 
rúmgóð svefnherbergi með fataskápum og 
góð geymsla. Flott eign. Verð: 36,5 milljónir.

NÝTT 
Á SKRÁ!

Áttu fasteign sem 
þú vilt selja?

Hafðu endilega samband 
eða kíktu í heimsókn og 
fáðu ráðgjöf varðandi 

verð o.fl.

Við tökum vel á móti þér!

LÆKKAÐ
VERÐ!

ER Á STAÐNUM

100%
RAFMAGN
100%
Rafmagn

MG MARVEL R

7.990.000kr 70kWh Rafhlaða 370km drægni

Hafðu Samband: 470-5070 Bílaverkstæði Austurlands | Söluaðili BL



HLÉSKÓGAR 2-4, 
EGILSSTAÐIR
Fjögurra herbergja íbúð á þriðju 
og efstu hæð á vinsælum stað. 
Góð eign að Hléskógum, 
Egilsstöðum, laus strax.
FALLEG EIGN Á SKJÓLGÓÐUM 
OG VINSÆLUM STAÐ.
Verð:  42.900.000.-

KLIFSHAGI, NORÐURÞING
5.5 hektara land við Klifshaga, 
Norðurþingi, ásamt stóru íbúðarhúsi 
og útihúsum á fallegum útsýnisstað. 
MÖGULEIKI AÐ FÁ MEIRA LAND TIL 
KAUPS EÐA LEIGU.
Verð: 50.000.000.-

Löggiltur fasteignasali
Ævar Orri Dungal

Miðvangi 2-4, 3. hæð, Egilsstöðum

dungal@aves.is
897-6060

Aves fasteignasala býður nú 
betri kjör kaupenda. Betri kjör 
á söluþónustu fasteigna. 
Hjá Aves færðu meira.

       

       
Vallargerði 9, Reyðarfirði
Hátt í 500 fm hús í góðu ástandi, 
11 gistiherb., 10 baðherb., 2 eldhús, 
þvottah., matsalir og setustofur. 
Tilboð óskast. Öll tilboð skoðuð.

Suðurlandsbraut 22, Rvk
Reykjavíkurdeildin okkar er �utt. Gott 
aðgengi beint af bílastæði bakvið 
húsið. Óskum eftir eignum á sölu-
skrá. Þjónusta og þóknun eins og 
best verður á kosið.

Þórdís Pála Lindinni fasteignum Fb. og 
Styrmir Þór Lf-fasteignasölu, Reykjavík,
löggiltir fasteignasalar. Samvinna þvert 
yfir landið. Hentar vel þegar fólk fyrir 
austan selur eign fyrir sunnan og öfugt.

Þórdís Pála
893-1319

thordis@lindinfasteignir.is

Styrmir Þór
893-1319

styrmir@lf-fasteignasala.is

Útkaupstaðarbraut 1, Eskifirði
Laugavegi 176, Reykjavík 

Viðtalstímar eftir samkomulagi

Blómvangur 2, Egilsstöðum
Falleg 4ra herbergja íbúð í götuhæð. 
Nýlegt stórt eldhús. Nýleg svalahurð.
Verð 47.900.000

Búðarmelur 14a, Reyðarfirði
Góð 4ra herbergja endaíbúð í 
raðhúsi. Gott þvottahús og geymsla 
innan íbúðar.
Verð 42.900.000 eða tilboð

Víðimýri 18, Neskaupstað
Mikið endurnýjuð 4ra herbergja íbúð á 
neðri hæð. Auka snyrting. Suðursvalir. 
Stór geymsla.
Verð 37.000.000

Búðavegur 8, Templarinn, 
Fáskrúðsfirði
Tilboðsfrestur til og með 28. febrúar 
2023. Nánari upplýsingar á 
fasteignir.is. Tilboð óskast


