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Aðalfundur Vinstri grænna á Austurlandi
Boðað er til rafræns aðalfundar svæðisfélags VG á 
Austurlandi. Fundurinn fer fram föstudaginn 24. mars 
klukkan 20. Dagskrá fundarins eru hefðbundin  
aðalfundarstörf.
Slóð fyrir fjarfundinn verður gerð aðgengileg á Facebook hóp 
félagsins. Nýtt félagsfólk eða þau sem ekki eru í Facebook 
hópnum eru beðin að hafa beint samband við gjaldkera á 
kristjanketill@gmail.com fyrir aðgang að fundinum.

PANTAÐU & TAKTU MEÐ 
ALLSKYNS FRAMANDI 

& DJÚSÍ RÉTTI

StREeT 
FOoD
dagar á
24. & 25. marS

 
SKOÐAÐU MATSEÐILINN Á NIELSENRESTAURANT.IS



FJARÐABYGGÐ 
fjardabyggd.is

Skapandi sumarstörf 
í Fjarðabyggð 2023
Skapandi sumarstörf 
í Fjarðabyggð 2023
������������������������������������������
	�����������������
��
����������������������
�����		��������������	�����������������
����������	�����������������
������������������������������������
������������	���	��������������	���� �����������������������	�
�����	����������	�������������������	���������������������
�������������������

��������������������������������������������
�
���������������������������
�����	
��������������������������������������������������������
������
���������������������������������

������������������������������������������������������
�����
����
��������������������������������������������������������������������
�����������
������������������������������������������������������

�����
�����������������������������������������������������������
������� ����������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
����������������	�����������������	�����������������������
�������
��������	����������������������������������������������������������
������������������������	�����������������������������������
�����
����	
�������������������������

�����������������������������
������������	���������������������
�	�������������������	�������������������������������������������
�������������������������������������������������������������

�����������	��������������������������������������
��������������
���������������������������������������������
�����
�������������
����������������
������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
�����������������

 �������������
���	������������������������������������	�

�
�����������������������������������������������������������������
����
����������������������
�	�����������

������������������������������
�������������
��
���������
�������
�����	����������������������������������������������������
����������������



FÆREYJAR 
Í APRÍL & MAÍ

Smyril Line Ísland
470 -2803
booking@smyrilline.is
smyrilline.is

Sigling með Norrönu og 4 nætur á 4* Hótel Brandan

89.990 ISK á mannVerð frá



DagskráinDagskráinD
13.00	 	Fréttir	með	táknmáls-
	 	túlkun
13.25	 	Heimaleikfimi
13.35	 	Kastljós
14.00	 	Útsvar	2017-2018
15.10	 	Á	tali	hjá	Hemma	Gunn		
	 	1992-1993
16.35	 	Hvunndagshetjur
17.00	 	Matur	með	Kiru	
17.30	 	Landinn
18.00	 	Holly	Hobbie	
18.24	 	Undraverðar	vélar	
18.38	 	Áhugamálið	mitt	
18.45	 	Krakkafréttir	með	tákn-	
	 	málstúlkun
18.50	 	Lag	dagsins
19.00	 	Fréttir
19.25	 	Íþróttir
19.30	 	Veður
19.35	 	Kastljós
20.00		Græna	röðin	með	Sinfó

Tónleikar	Sinfóníuhljóm-
sveitar	Íslands	í	beinni	
útsendingu	frá	Hörpu.	
Á	efnisskránni	er	Sinfónía	
nr.	2	eftir	Johannes	Brahms.	
Hljómsveitarstjóri:	Bertrand	
de	Billy.

21.05	 	Sanditon	
22.00	 	Tíufréttir
22.15	 	Veður
22.20	 	Útrás
23.00	 	Lögregluvaktin
23.40	 	Heima	
00.05		Dagskrárlok

08:00		Heimsókn	
08:20	 	Grand	Designs:	Australia	
09:10	 	Bold	and	the	Beautiful	
09:30		FC	Ísland	
10:10	 	Lego	Masters	USA	
10:50	 	The	Cabins	
11:35	 	BBQ	kóngurinn	
12:00	 	America’s	Got	Talent:		
	 	Extreme	
13:20	 	Franklin	&	Bash	
14:05	 	Family	Law	
14:45	 	Skreytum	hús	
15:00	 	Grand	Designs	
15:50	 	Home	Economics	
17:00	 	The	Masked	Singer	
17:15	 	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	
20:40	 	La	Brea

Þegar	risa	hyldýpi	opnast	á	
dularfullan	hátt	í	Los	Angeles	
gleypir	það	í	sig	nokkrar	
blokkir	og	allt	og	alla	á	því	
svæði.	

21:20	 	NCIS	
22:05	 	The	Lazarus	Project	
22:50	 	The	Undeclared	War	
23:40	 	A	Friend	of	the	Family	
00:30		Magnum	P.I.
01:15	 	Lego	Masters	USA	

06:00	 Tónlist
12:00	 Dr.	Phil
12:40	 The	Late	Late	Show	with		
	 James	Corden	
13:25	 The	Block	
14:25	 Love	Island	
15:10	 The	Bachelor	
16:30	 Black-ish
17:40	 Dr.	Phil	
18:25	 The	Late	Late	Show	with		
	 James	Corden	
19:10	 The	Moodys	
19:40	 Ghosts	
20:10	 Læknirinn	í	eldhúsinu	
20:40	 Að	heiman	-	íslenskir		
	 arkitektar
21:10	 9-1-1	

Þáttaröð	um	fólkið	sem	sent	
er	á	vettvang	þegar	hringt	
er	í	neyðarlínuna.	Lögregla,	
sjúkraliðar	og	slökkviðliðs-
menn	sem	leggja	líf	sitt	að	
veði	til	að	hjálpa	öðrum	en	
þurfa	á	sama	tíma	að	finna	
jafnvægi	í	lífinu.

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:	Special		
	 Victims	Unit	
02:40	 Mayor	of	Kingstown	
03:40	 Love	Island	
04:25	 Tónlist

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

Fimmtudagur
16. mars

07:00		Barnaefni	
11:45	 	The	Princess	Bride
13:20	 	Here	Today
15:15	 	Hvolpasveitin	
15:35	 	Blíða	og	Blær	
16:00	 	Danni	tígur	
16:10	 	Adda	klóka	
16:30	 	Dagur	Diðrik	
16:55	 	Svampur	Sveinsson	
17:15	 	Könnuðurinn	Dóra	
17:40	 	Kapteinn	Skögultönn	og		
	 	töfrademanturinn
18:55	 	Fóstbræður	
19:25	 	Ástríður	

Tilhugalífið	er	byrjað.	
Ástríður	og	Sveinn	Torfi	máta	
sig	við	hvort	annað.	Á	meðan	
eru	blikur	á	lofti	í	sambandi	
Davíðs	og	Fanneyjar.

19:50	 	Dating	#NoFilter	
20:15	 	Coroner
20:55	 	Chick	Fight
22:30	 	Robert	the	Bruce
00:30		Old
02:15	 	American	Dad	

DagskráinDagskráinD
13.00	 	Fréttir	með	táknmáls-
	 	túlkun
13.25	 	Heimaleikfimi
13.35	 	Kastljós
15.15	 	Enn	ein	stöðin	
15.45	 	Stúdíó	A
16.15	 	Kæra	dagbók	
16.45	 	Á	meðan	ég	man	
17.10	 	Bæir	byggjast	
18.00	 	Ósagða	sagan	
18.29	 	Hjá	dýralækninum	
18.34	 	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

Bein	útsending	frá	
spurningakeppni	framhalds-
skólanna.	

21.30	 	Vikan	með	Gísla	Marteini
22.25	 	Vera	–	Tígrisdýrið	

Veru	Stanhope		er	
rannsóknarlögreglukona	á	
Norðymbralandi.

23.55	 	Shakespeare	og	Hatha-	
	 	way

Einkaspæjararnir	Luella	
Shakespeare	og	Frank	
Hathaway	leysa	sakamál	
í	bænum	Stratford-upon	
-Avon.

00.40		Dagskrárlok

08:00		Heimsókn	
08:25	 	Grand	Designs:	Australia	
09:15	 	Bold	and	the	Beautiful	
09:35	 	Listing	Impossible	
10:20	 	Inside	the	Zoo	
11:15	 	Tala	saman	
11:45	 	Í	eldhúsi	Evu	
12:15	 	Franklin	&	Bash	
13:00	 	10	Years	Younger	in	10		
	 	Days	
13:45	 	Britain´s	Naughtiest		
	 	Nursery	
14:30	 	Britain’s	Got	Talent	
15:25	 	Saved	by	the	Bell	
15:55	 	Schitt’s	Creek	
16:15	 	Stóra	sviðið	
17:15	 	Franklin	&	Bash	
18:00	 	Bold	and	the	Beautiful	
18:25	 	Veður	
18:30	 	Fréttir	Stöðvar	2	
18:50	 	Sportpakkinn	
19:00	 	Hlustendaverðlaun	2023

Bylgjan,	FM957	og	X977	
verðlauna	stærstu	nöfn	
íslenskrar	popptónlistar	og	
eru	það	hlustendur	sem	sjá	
um	að	velja	sitt	uppáhald.	
Fjölmörg	tónlistar-	og	
skemmtiatriði	eru	á	dagskrá	
kvöldsins.

20:00		The	Masked	Singer	
21:05	 	Venom:	Let	There	Be		
	 	Carnage
22:45	 	Predestination
00:20		Promising	Young	Woman

06:00	 Tónlist
12:00	 Dr.	Phil	
12:40	 The	Late	Late	Show	with		
	 James	Corden	
13:25	 The	Block	
14:25	 Love	Island	
15:10	 This	Is	Us	
15:55	 Players	(2022)	
17:40	 Dr.	Phil	
18:25	 The	Late	Late	Show	with		
	 James	Corden	
19:10	 Kenan
19:40	 Black-ish	
20:10	 The	Bachelor
21:40	 Love	Island
23:10	 Indiana	Jones	and	the		
	 Temple	of	Doom

Ævintýramynd	frá	1984	með	
Harrison	Ford	í	aðalhlutverki.	
Myndin	gerist	árið	1935	
og	fornleifafræðingurinn	
Indiana	Jones	er	kominn	af	
stað	í	ný	ævintýri.	Í	þetta	sinn	
er	förinni	heitið	til	smábæjar	
í	Indlandi	þar	sem	íbúarnir	
trúa	því	að	illir	andar	hafi	
tekið	öll	börnin	í	þorpinu	
í	burtu,	eftir	að	heilögum	
steini	var	stolið.	Leit	hans	að	
sannleikanum	leiðir	hann	að	
dómsdagsmusterinu	þar	sem	
ekki	er	allt	sem	sýnist.

01:05	 12	Strong
03:10	 Love	Island
03:55	 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. mars

07:00		Barnaefni
11:50	 	The	Personal	History	of		
	 	David	Copperfield
13:45	 	America’s	Sweethearts
15:25	 	Hvolpasveitin
15:50	 	Blíða	og	Blær	
16:10	 	Danni	tígur	
16:25	 	Adda	klóka	
16:45		 	Dagur	Diðrik	
17:10	 	Svampur	Sveinsson	
17:25		 	Skoppa	og	Skrítla	á	póst-	
	 	korti	um	Ísland	
17:40	 	Fjölskylda	Stórfótar
19:00	 	Fóstbræður	
19:25	 	American	Dad	
19:45	 	Pushing	Daisies	
20:30	 	About	Last	Night
22:05	 	At	Eternity’s	Gate

Skyggnst	er	inn	í	líf	og	
hugarheim	málarans	
Vincent	van	Gogh	er	hann	
bjó	í	Arles	og	Auvers-sur-
Oise	í	Frakklandi.

23:50	 	Vivarium
01:25	 	Simpson-fjölskyldan	
01:50	 	Bob’s	Burgers	



120 g ribeye-kjöt + Gouda-ostur + Laukur + Mæjónes + Klettasalat 
Sultuð paprika + Grillað chorizo + Mulinn gráðaostur

Við erum á 

Erla Þóra Bergmann Pálmadóttir
landsliðskokkur á Fjallkonunni 
setti saman þessa girnilegu uppskrift 
sérstaklega fyrir Grill 66. 
Rock Hill fer með þig í alveg nýjar hæðir.
Aðeins í boði í takmarkaðan tíma!



DagskráinDagskráinD
07.00		KrakkaRÚV	
10.00	 	Gettu	betur
11.05	 	Vikan	með	Gísla	Marteini
11.55	 	Dagur	í	lífi
12.30	 	Landakort
12.35	 	Fréttir	með	táknmáls-
	 	túlkun
13.00	 	Bikarkeppnin	í	handbolta

Bein	útsending	frá	bikar-
úrslitum	kvenna	í	handbolta.

15.30	 	Bikarkeppnin	í	handbolta
Bein	útsending	frá	bikar-
úrslitum	karla	í	handbolta.

18.00	 	Landakort
18.05	 	KrakkaRÚV
18.06	 	Fótboltastrákurinn	Jamie
18.34	 	Litlir	uppfinningamenn	
18.42	 	KrakkaRÚV	-	Tónlist
18.45	 	Bækur	sem	skóku	sam-	
	 	félagið	
18.52	 	Lottó
19.00	 	Fréttir
19.25	 	Íþróttir
19.35	 	Veður
19.45	 	Emilíana	Torrini	og	The		
	 	Colorist	Orchestra
21.20	 	Viggó	viðutan

Viggó	er	að	líkindum	latasti	
vikapiltur	veraldar.	Undarleg	
uppátæki	hans	teljast	vera	
hrakfarir	og	heimskupör.

22.40	 	Dallas	Buyers	Club
00.35	 	Nærmyndir	–	Flaga	í		
	 	sykrinum
01.10	 	Dagskrárlok

08:00		Barnaefni
11:45	 	Hunter	Street	
12:05	 	Ísskápastríð	
12:40	 	Bold	and	the	Beautiful
14:25	 	Þeir	tveir	
15:25	 	Hvar	er	best	að	búa?	
16:05	 	Hell’s	Kitchen	
16:50	 	Kórar	Íslands	
17:55	 	Franklin	&	Bash	
18:25	 	Veður	
18:30	 	Fréttir	Stöðvar	2	
18:50	 	Sportpakkinn	
19:00	 	Top	20	Funniest	
19:40	 	Emoji	myndin
21:10	 	Escape	Room:	Tourna-	
	 	ment	of	Champions

Framhaldsmynd	um	sex	
manneskjur	sem	festast	
nauðug	í	flóttaherbergjum	
og	verða	að	vinna	saman	
til	að	losna	úr	þeim.	Þau	
taka	höndum	saman	með	
tveimur	sem	sluppu	úr	
síðustu	fóttatilraun	en	
komast	svo	að	því	að	þau	
hafa	öll	spilað	áður.

22:45	 	The	Wedding	Year
Gamanmynd	frá	2019.	Hin	
27	ára	gamla	Mara	er	haldin	
skuldbindingarfóbíu	sem	
reynir	rækilega	á	þegar	hún	
og	nýi	kærastinn	hennar	fara	
í	sjö	brúðkaup	sama	árið.

00:10	 	In	Bruges
01:55	 	Ísskápastríð
02:25	 	Hvar	er	best	að	búa?

06:00	 Tónlist
12:20	 The	Block	
13:20	 Love	Island	
14:30	 Liverpool	-	Fulham

Útsending	frá	leik	Liverpool	
og	Fulham	í	ensku	úrvals-
deildinni.

17:25	 Survivor
18:10	 Gordon,	Gino	and	Fred:		
	 Road	Trip	
18:55	 George	Clarke’s	Old		
	 House,	New	Home	
19:40	 Players	(2022)	
20:10	 Mamma	Mia!

Sagan	gerist	á	grískri	eyju	
og	segir	frá	dóttur	í	leit	
að	föður	sínum	til	þess	að	
leiða	sig	upp	að	altarinu.	
Ævintýrið	er	fléttað	inn	í	
27	af	vinsælustu	lögum	
hljómsveitarinnar	ABBA	en	
þar	má	nefna	lög	eins	og	
Dancing	Queen	og	Mamma	
Mia!

22:00	 Papillon
Sönn	saga	Frakkans	Henris	
Charrière	sem	var	árið	1931	
dæmdur	í	ævilangt	fangelsi	
og	tíu	ára	þrælkunarvinnu	
fyrir	morð	sem	hann	neitaði	
ætíð	að	hafa	framið.

00:10	 Licorice	Pizza
02:15	 Hansel	and	Gretel:	Witch		
	 Hunters
03:40	 Love	Island	
04:25	 Tónlist

18:30	 	Vísindin	og	við	(e)		
19:00	 	Undir	yfirborðið	(e)
19:30	 	Pressan	(e)		
20:00		Stjórnandinn	með	Jóni	G.
20:30	 	Vísindin	og	við	(e)		
21:00	 	Undir	yfirborðið	(e)

Laugardagur
18. mars

07:00		Barnaefni
11:50	 	Iceland	is	Best
13:20	 	Sense	and	Sensibility
15:30	 	Hvolpasveitin
15:50	 	Blíða	og	Blær	
16:15	 	Danni	tígur
16:25	 	Adda	klóka
16:50	 	Dagur	Diðrik	
17:10	 	Svampur	Sveinsson	
17:35	 	Hodja	og	töfrateppið
19:00	 	Fóstbræður	
19:30	 	Simpson-fjölskyldan	
19:55	 	Bob’s	Burgers	
20:20	 	Réttur

Fyrsti	íslenski	lögfræði-
krimminn.	Leikin	spennu-
þáttaröð	sem	gerist	í	ramm-
íslenskum	heimi	lagaflækna	
og	glæpa.	Söguhetjurnar	eru	
þrír	lögmenn	sem	starfa	á	
lögmannsstofunni	Lög	og	
réttur,	og	fá	lögfræðingarnir	
eitt	til	tvö	flókin	mál	til	
meðferðar	í	hverjum	þætti.

21:00	 	The	Craft
22:40	 	Boss	Level
00:15	 	Zola

Lorem ipsumLorem ipsum555DagskráinDagskráinD
07.15	 	KrakkaRÚV
10.00	 	Fótboltasnillingar
10.30	 	Verksmiðjan	
11.00	 	Silfrið
12.10	 	Menningarvikan
12.40	 	Kveikur
13.15	 	Z-kynslóðin
13.30	 	Taka	tvö	
14.25	 	Landinn
14.55	 	Norskir	tónar
15.45	 	Fiðlusmiðurinn
16.35	 	Rick	Stein	og	franska		
	 	eldhúsið
17.35	 	Fréttir	með	táknmáls-
	 	túlkun
18.00	 	Stundin	okkar	
18.26	 	Frímó	
18.40	 	Sögur	-	stuttmyndir
	 	-	500	kallinn
18.50	 	Smíðað	með	Óskari
19.00	 	Fréttir
19.25	 	Íþróttir
19.35	 	Veður
19.45	 	Eddan	2023

Bein	útsending	frá	afhend-
ingu	Edduverðlaunanna	
sem	fram	fer	í	Háskólabíói.	

21.55	 	Stormur
22.45	 	Lífið

Gail,	Belle,	David	og	Hannah	
búa	hvert	í	sinni	íbúð	í	fjór-
býli	í	Manchester.	Þegar	
röskun	verður	á	högum	
þeirra	fer	keðjuverkandi	
atburðarás	af	stað	

23.45	 	Silfrið
00.45	 	Dagskrárlok

08:00		Barnaefni
11:20	 	Náttúruöfl
11:25	 	Are	You	Afraid	of	the		
	 	Dark?	
12:10	 	Kjötætur	óskast	
12:45	 	Simpson-fjölskyldan	
13:10	 	Landnemarnir	
13:45	 	Draumaheimilið	
14:15	 	Top	20	Funniest	
14:55	 	Samstarf	
15:20	 	Grey’s	Anatomy	
16:05	 	Heimsókn
16:35	 	The	Masked	Singer
17:40	 	60	Minutes	
18:25	 	Veður	
18:30	 	Fréttir	Stöðvar	2
18:50	 	Sportpakkinn	
19:00	 	Hvar	er	best	að	búa?	
19:45	 	Grand	Designs	
20:35	 	A	Friend	of	the	Family
21:25	 	Stonehouse	

Þáttaröð	um	ævi	smánarlega	
pólitíkusins	John	Stonehouse,	
sem	var	ráðherra	í	stjórnartíð	
Harolds	Wilson,	og	tilburði	
hans	við	að	sviðsetja	dauða	
sinn	árið	1974.

22:20	 	Masters	of	Sex
William	Masters	og	Virginia	
Johnson	eru	frumkvöðlar	á	
sviði	kynlífsrannsókna.	
Þættirnir	fjalla	um	óvenjulegt	
líf	þeirra,	ástir	og	feril.	

23:20	 	Coroner	
01:30	 	Insecure	

06:00	 Tónlist
12:30	 The	Bachelor
13:50	 The	Block
14:50	 Love	Island	
15:35	 Top	Chef	
16:20	 PEN15	
16:50	 Matarboð	
17:30	 Heima
18:00	 Brúðkaupið	mitt	
18:30	 Læknirinn	í	eldhúsinu

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

19:10	 Að	heiman	-	íslenskir		
	 arkitektar	
19:40	 Killing	It	
20:10	 A	Million	Little	Things

Nokkrir	vinri	verða	að	endur-
skoða	lífið	og	tilveruna	eftir	
að	einn	úr	hópnum	deyr.

	21:00	 Law	and	Order:	Special		
	 Victims	Unit	
21:55	 Love	Island	
22:50	 Mayor	of	Kingstown	
23:45	 Impeachment	
00:40	 NCIS	
01:20	 NCIS:	New	Orleans	
02:00	 The	Rookie
02:45	 Resident	Alien
03:30	 Love	Island
04:15	 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. mars

07:00		Barnaefni
11:50	 	Billy	Elliot
13:35	 	Reality	Bites
15:10	 	Hvolpasveitin	
15:35	 	Blíða	og	Blær	
15:55	 	Adda	klóka	
16:20	 	Dagur	Diðrik
16:40	 	Svampur	Sveinsson	
17:05	 	Könnuðurinn	Dóra	
17:30	 	Nonni	norðursins	3
19:00	 	Fóstbræður	
19:35	 	Hæðin	
20:35	 	Unforgettable	
21:15	 	Unforgettable	
21:55	 	The	Aviator

Mynd	um	líf	hins	litríka	
Howard	Hughes	á	yngri	
árum	og	samband	hans	við	
Katharine	Hepburn.	Howard	
lét	sér	ekkert	óviðkomandi	
hvort	sem	það	var	að	fram-
leiða	kvikmyndir	eða	hanna	
hraðskreiðar	flugvélar.

00:40		Antebellum
02:20	 	Adam



Happy Hour á Lyng veitingastað
Lifandi tónlist og ljúffengir kokteilar 
17. og 18. mars á milli kl. 16–19

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



DagskráinDagskráinD
13.00	 	Fréttir	með	táknmáls-
	 	túlkun
13.25	 	Heimaleikfimi	
14.45	 	Af	fingrum	fram
15.30	 	Rökstólar
15.45	 	Húsið	okkar	á	Sikiley	
16.15	 	Úti	II
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	með	tákn-
	 	málstúlkun
18.50	 	Lag	dagsins
19.00	 	Fréttir
19.25		 	Íþróttir
19.30	 	Veður
19.35	 	Kastljós
20.05	 	Móðurmál	-
	 	Kenzo	Eghosa	Awaanisha

Þættir	um	börn	og	ung-
menni	sem	eiga	annað	
móðurmál	en	íslensku	
og	hafa	hlotið	Íslensku-
verðlaun	unga	fólksins.	

21.00	 	Paradís	
22.00	 	Tíufréttir
22.15	 	Veður
22.20	 	Ennio
00.50		Dagskrárlok

08:00		Heimsókn	
08:15	 	The	Bold	Type	
08:55	 	Bold	and	the	Beautiful	
09:20		NCIS	
10:00	 	Nettir	kettir	
10:50	 	Um	land	allt	
11:20	 	Top	20	Funniest	
12:00	 	Franklin	&	Bash	
12:40	 	Skreytum	hús	
12:55	 	Afbrigði	
13:20	 	Jamie’s	One	Pan	Wonders	
13:45	 	Bump	
14:20	 	Fantasy	Island	
15:00	 	Í	eldhúsinu	hennar	Evu	
15:25	 	Næturgestir	
15:55	 	The	Titan	Games	
16:35	 	Are	You	Afraid	of	the		
	 	Dark?	
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	
19:10	 	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	 	Magnum	P.I.	
01:05	 	Cheaters	
01:30	 	Bold	and	the	Beautiful	
01:55	 	Jamie’s	One	Pan	Wonders													

06:00	 Tónlist
12:00	 Dr.	Phil	
12:40	 The	Late	Late	Show	with		
	 James	Corden	
13:25	 The	Block	
14:25	 Love	Island	
15:10	 Heartland	
15:55	 American	Auto	
17:40	 Dr.	Phil	
18:25	 The	Late	Late	Show	with		
	 James	Corden	
19:10	 How	We	Roll	

Gamanþáttaröð	um	
fjölskylduföður	sem	er	sagt	
upp	í	starfi	og	ákveður	að	
láta	ævilangan	draum	sinn	
rætast	og	gerast	atvinnu-
maður	í	keilu.

19:40	 PEN15	
20:10	 Top	Chef	
21:00	 The	Rookie	
21:50	 Love	Island	

Raunveruleikasería	þar	sem	
einstaklingar	fá	tækifæri	til	
að	finna	ástina	í	leik.

22:35	 Resident	Alien	
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	 	Draugasögur
19:30	 	Undir	yfirborðið	
20:00		Vísindin	og	við	
20:30	 	Fréttavaktin	(e)	
21:00	 	Undir	yfirborðið	(e)	

Mánudagur
20. mars

07:00		Barnaefni
11:55	 	My	Salinger	Year
13:30	 	Chaplin
15:45	 	Hvolpasveitin
16:10	 	Blíða	og	Blær	
16:35	 	Danni	tígur	
16:45	 	Adda	klóka	
17:05	 	Dagur	Diðrik	
17:30	 	Svampur	Sveinsson	
17:50	 	Sammi	brunavörður
19:00	 	Fóstbræður	
19:25	 	Ríkið

Þættirnir	gerast	á
óræðum	tíma	þar	sem																				
allt	er	kjánalegt,	hús-
gögnin,	aðbúnaðurinn,	
klæðaburðurinn,	hár-
greiðslan	og	þó	sérstaklega	
starfsfólkið.

19:45	 	Last	Man	Standing	
20:05	 	It’s	Always	Sunny	in		
	 	Philadelphia
20:30	 	F9:	The	Fast	Saga
22:45	 	Four	Good	Days
00:20		The	Secrets	We	Keep
01:55	 	Agent	Hamilton	

DagskráinDagskráinD
13.00	 	Fréttir	með	táknmáls-
	 	túlkun
13.25	 	Heimaleikfimi	
13.35	 	Kastljós
15.15	 	Með	okkar	augum	
15.50	 	Kiljan
16.30	 	Menningarvikan
17.00	 	Veröld	sem	var
17.30	 	Sætt	og	gott
17.50	 	Óperuminning
18.00	 	KrakkaRÚV
18.01	 	Pósturinn	Páll
18.16	 	Jasmín	&	Jómbi
18.23	 	Drónarar
18.45	 	Krakkafréttir	með	tákn-	
	 	málstúlkun
18.50	 	Lag	dagsins
19.00	 	Fréttir
19.25	 	Íþróttir
19.30	 	Veður
19.35	 	Kastljós
20.05	 	Dagur	núll

Heimildarmynd	frá	2021	
sem	tekin	var	yfir	þriggja	ára	
tímabil	og	varpar	ljósi	á	þá	
stigvaxandi	umhverfisvá	sem	
heiminum	stafar	af	skorti	
á	vatni.	

21.00	 	Síðasta	konungsríkið
22.00	 	Tíufréttir
22.15	 	Veður
22.20	 	Kveikjupunktur
23.10	 	Sæluríki	
23.55	 	Dagskrárlok

08:00		Heimsókn
08:20	 	The	Bold	Type	
09:00		Bold	and	the	Beautiful	
09:20		Blindur	bakstur	
10:00	 	Punky	Brewster	
10:25	 	Fyrsta	blikið	
11:05	 	Home	Economics	
11:25	 	Simpson-fjölskyldan	
11:45	 	Franklin	&	Bash	
12:25	 	Skreytum	hús	
12:40	 	Amazing	Grace	
13:30	 	Backyard	Envy	
14:10	 	Margra	barna	mæður	
14:40	 	The	Masked	Dancer	
15:45	 	Hið	blómlega	bú	
16:15	 	Race	Across	the	World	
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	
19:10	 	Jamie’s	One	Pan	
	 	Wonders	
19:35	 	Hell’s	Kitchen	
20:20	 	S.W.A.T.	
21:00	 	Magnum	P.I.	
22:05	 	The	Righteous	Gem-	
	 	stones	
22:45	 	Unforgettable	
23:30	 	Family	Law	
00:10	 	The	Resort	
00:45	 	Agent	Hamilton	
01:30	 	The	Bold	Type	
02:10	 	Punky	Brewster	

06:00	 Tónlist
12:00	 Dr.	Phil	
12:40	 The	Late	Late	Show	with		
	 James	Corden	
13:25	 The	Block	
14:25	 Love	Island	
15:10	 Survivor	
15:55	 The	Neighborhood	
17:40	 Dr.	Phil	
18:25	 The	Late	Late	Show	with		
	 James	Corden	
19:10	 A.P.	BIO	
19:40	 American	Auto	

Gamansería	sem	gerist	í	
höfuðstöðvum	bandarísks	
bílaframleiðanda	í	Detroit	
þar	sem	hópur	stjórnanda	
reynir	að	aðlaga	fyrirtækið	
að	breyttum	aðstæðum.

20:10	 Heartland	
21:00	 FBI
21:50	 Love	Island	
22:35	 The	Man	Who	Fell	to		
	 Earth	

Geimvera	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	 	Útkall	
20:00		433.is	(e)
20:30	 	Fréttavaktin	(e)		
21:00	 	Matur	og	heimili	(e)

Þriðjudagur
21. mars

07:00		Barnaefni
11:55	 	A	Winter	Princess
13:15	 	Role	Models
14:50	 	Hvolpasveitin
15:15	 	Blíða	og	Blær	
15:35	 	Danni	tígur	
15:50	 	Adda	klóka	
16:10	 	Dagur	Diðrik	
16:35	 	Svampur	Sveinsson	
16:55	 	Könnuðurinn	Dóra	
17:20	 	Croods	-	Ný	öld
19:00	 	Fóstbræður
19:25	 	Flúr	&	fólk

Íslensk	þáttaröð	fylgst	með	
einstaklingum	sem	allir	eru	
til	í	að	leyfa	flúr	lista-
mönnunum	að	ráða.	

19:55	 	Agent	Hamilton	
20:40	 	Shameless
21:35	 	The	Twilight	Saga:	
	 	Breaking	Dawn	Part	1
23:25	 	Waiting	for	the	Bar-
	 	barians
01:15	 	Boarding	School



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

Tónlistarkennarar
Tónlistarskólinn á Egilsstöðum auglýsir eftir tónlistarkennurum frá og með 
1. ágúst 2023. Ýmist getur verið um heilar stöður eða hlutastörf að ræða. 
Leitað er að kennurum til þess að kenna á píanó, gítar og málmblásturshjóðfæri 
auk tónfræðagreina á öllum námsstigum og forskóla. 
Önnur kennsla getur verið í boði eftir atvikum í samræmi við hæfni og áhuga kennara.

Menntunar- og hæfniskröfur
Tónlistarkennaramenntun eða haldgóð tónlistarmenntun sem nýtist í starfi
Íslenskukunnátta eða vilji til þess að læra íslensku 
Færni í mannlegum samskiptum

Umsókn og nánari upplýsingar eru á alfred.is. Sóley Þrastardóttir veitir einnig upplýsingar 
í síma 470-0570 eða á netfanginu soley.thrastardottir@mulathing.is.

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

Innritun í leikskóla í Múlaþingi
Skipulag leikskólastarfs fyrir skólaárið 2023-2024 fer fram í apríl nk. 
Mikilvægt er að umsóknir um leikskóla hafi borist sveitarfélaginu í síðasta 
lagi 31. mars næstkomandi. 

Sótt er um leikskóla rafrænt undir „Umsóknir“ á heimasíðu sveitarfélagsins 
www.mulathing.is.

Nánari upplýsingar veitir leikskólafulltrúi í síma 4 700 700 
eða á netfangið marta.wium.hermannsdottir@mulathing.is

Myndlistarnámskeið
• Unnið með liti, form og myndbyggingu 
• Notaðar verða mismunandi teikniaðferðir og áhöld 

Tímabil: 12. apríl til 24. maí. Kennt á miðvikudögum kl. 17:30-20:30 
og þrjá laugar daga kl. 9:00-16:00. 
Verð: 19.000 kr. + efniskostnaður
Staðsetning: Egilsstaðir
Kennari: Íris Lind Sævarsdóttir

Markhópur námsleiðarinnar: Þeir sem ekki hafa lokið námi á framhaldsskólatigi. 



DagskráinDagskráinD
13.00	 	Fréttir	með	táknmáls-
	 	túlkun
13.25	 	Heimaleikfimi	
13.35	 	Kastljós
15.20	 	Söngvaskáld	
16.10	 	Út	og	suður	
16.30	 	Heilabrot
17.00	 	Leyndarlíf	hunda
17.50	 	Rabbabari
18.00	 	Hæ	Sámur
18.08	 	Símon	
18.13	 	Örvar	og	Rebekka	
18.25	 	Ólivía
18.36	 	Eldhugar	–	Naziq	al-Abid	
18.40	 	Krakkafréttir	með	tákn-	
	 	málstúlkun
18.45	 	Lag	dagsins
18.52	 	Vikinglottó
19.00	 	Fréttir
19.25	 	Íþróttir
19.30	 	Veður
19.35	 	Kastljós
20.00		Íslensku	tónlistarverð-
	 	launin	2023

Bein	útsending	frá	
afhendingu	Íslensku	
tónlistarverðlaunanna	2023																							
í	Silfurbergi	í	Hörpu

22.00	 	Tíufréttir
22.15	 	Veður
22.20	 	Dýragarðsbörnin
23.20	 	Músíktilraunir	2021
00.30		Dagskrárlok

08:00		Heimsókn	
08:15	 	The	Bold	Type	
09:00		Bold	and	the	Beautiful	
09:20		Listing	Impossible	
10:00	 	Mr.	Mayor	
10:20	 	Masterchef	USA
11:00	 	Um	land	allt	
12:05	 	Franklin	&	Bash	
12:25	 	Ísskápastríð	
12:55	 	Shark	Tank	
13:40	 	The	Heart	Guy	
14:25	 	Saved	by	the	Bell	
14:55	 	NCIS	
15:35	 	Love	Triangle	
16:30	 	Lóa	Pind:	Battlað	í	
	 	borginni	
17:20	 	Franklin	&	Bash	
18:00	 	Bold	and	the	Beautiful	
18:20	 	Veður	
18:30	 	Fréttir	Stöðvar	2	
18:50	 	Sportpakkinn	
18:55	 	Ísland	í	dag	
19:10	 	Spegilmyndin	

Mannlífsþáttur	um	heilsu,	
fegurð,	hreyfingu	og	
fegrunar-	og	lýtaaðgerðir.	

19:30	 	Grey’s	Anatomy	
20:20	 	Family	Law	
21:00	 	The	Resort	
21:40	 	Unforgettable	
22:20	 	Grantchester	
23:05	 	La	Brea	
23:50	 	Euphoria	
00:50		Wentworth	
01:35	 	The	Bold	Type	

06:00	 Tónlist
12:00	 Dr.	Phil	
12:40	 The	Late	Late	Show	with		
	 James	Corden	
13:25	 The	Block	
14:25	 Love	Island	
15:10	 Læknirinn	í	eldhúsinu	
15:40	 Að	heiman	-	íslenskir		
	 arkitektar
16:10	 Ghosts		
17:40	 Dr.	Phil	
18:25	 The	Late	Late	Show	with		
	 James	Corden	
19:10	 9JKL	
19:40	 The	Neighborhood

Fjölskylduföður	í	rótgrónu	
hverfi	blökkumanna	í	Los	
Angeles	sem	bregður	í	brún	
þegar	hann	kynnist	nýju	
nágrönnunum.	

20:10	 Survivor	
21:00	 New	Amsterdam	
21:50	 Love	Island	
22:35	 Good	Trouble	

Tvær	ungar	konur	sem	
flytja	til	Los	Angeles	og	
hefja	nýjan	kafla	í	lífi	sínu.	

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. mars

07:00		Barnaefni
11:55	 	Ace	Ventura:	When		
	 	Nature	Calls
13:25	 	Robin	Roberts	Presents:		
	 	Mahalia
15:05	 	Hvolpasveitin
15:30	 	Blíða	og	Blær	
15:50	 	Danni	tígur	
16:05	 	Adda	klóka	
16:25	 	Dagur	Diðrik	
16:50	 	Svampur	Sveinsson	
17:10	 	Könnuðurinn	Dóra	
17:35	 	Klandri
19:00	 	Fóstbræður
19:25	 	Tekinn
19:50	 	Legends	of	Tomorrow	
20:30	 	In	the	Name	of	the		
	 	Father

Barátta	Gerry	Conlon	fyrir	
frelsi	sínu	eftir	að	hann	og	
þrír	vinir	hans	eru	hnepptir	í	
fangelsi	að	ósekju.

22:35	 	Fear	and	Loathing	in	Las		
	 	Vegas
00:30		Unhinged
01:55	 	Réttur	

Gestir NAUST og flytjendur erinda eru:

Halla Hrund Logadóttir, orkumálastjóri: Orkumál – stóra myndin.
Jóhannes Þór Skúlason, formaður Samtaka Ferðaþjónustufyrirtækja: Vindorkuver 
og ferðaþjónustan.
Guðrún Óskarsdóttir, doktorsnemi og stjórnarmaður NAUST: Lífríki og loftslag
Sveinulf A. Vagene, Motvind Norge: Samfélagsleg áhrif virkjanaframkvæmda. 
Fundarstjóri er Sigurjón Bjarnason.
Opið streymi verður frá fundinum, nánari upplýsingar á nattaust.is

Að lokinni dagskrá taka ræðumenn þátt í opnu samtali við fundargesti.

Gullið tækifæri til að fræðast og koma með eigið innlegg 
í mikilvæga umræðu.

Orkumál og náttúran  -  ÍBÚAFUNDUR NAUST
Náttúruverndarsamtök Austurlands bjóða til 

upplýsingafundar og samtals um orkumál 
í Sláturhúsinu, Egilsstöðum, mánudaginn 20. mars kl. 20:00

Aðalfundur NAUST verður haldinn laugardaginn 18. mars 
í Sláturhúsinu, Egilsstöðum og hefst kl. 16:00. 
Nýir meðlimir boðnir velkomnir.



Námsleiðin verður kennd á  
íslensku og pólsku. 

24 klukkustunda námskeið sem 
byggt er á hugrænni atferlis-
meðferð (HAM). Lögð er áhersla  
á að þátttakendur geti nýtt sér 
HAM í daglegu lífi. Öll kennsla  
fer fram á Zoom.

Kennsla á íslensku hefst  
13. apríl kl. 16:30-18:30.

Verð: 9.000 kr.

Kennari: Petra Lind 
Sigurðardóttir 

Kurs będzie prowadzony w języku 
islandzkim i polskim.

24-godzinny kurs oparty na terapii 
poznawczo-behawioralnej (CBT). 
Nacisk kładziony jest na to, aby 
uczestnicy potrafili używać HAM 
w życiu codziennym. Spotkania 
odbędą się na platformie Zoom.

Lekcje języka polskiego  
rozpoczynają się 12 kwietnia  
o godz 17:30-19:30.

Cena: 9.000 kr.

Nauczyciel: Magdalena Aneta 
Marcjaniak

Markhópur námsleiðarinnar: Þeir sem ekki hafa lokið námi á framhaldsskólatigi. 

Uppleið: Hugræn atferlismeðferð

�arðalistinn@gmail.com

boðar til aðalfundar
Aðalfundur Fjarðalistans verður haldinn þriðjudaginn 21. mars nk. og hefst hann kl. 20:00.  

Fundurinn verður haldinn í Safnahúsinu í Neskaupstað.

Dagskrá fundarins er sem hér segir:

 

Stjórnin

1.  Venjuleg aðalfundarstörf
2.  Breytingar á samþykktum félagsins
3.  Skýrsla stjórnar
4.  Stjórnarkjör
5.  Önnur mál. 



73. sambandsþing UÍA verður haldið í Neskaupstað 
sunnudaginn 16. apríl 2023 og hefst kl. 12.00.

Dagskrá með hefðbundnu sniði.

Stjórn UÍA

Sambandsþing UÍA

Aðalfundur
Aík START verður haldinn 

í Tehúsinu kl. 19:00,
30. mars 2023

Dagskrá fundar, venjuleg 
aðalfundarstörf og önnur mál.

Gamlir og nýir félagar
hvattir til að mæta.

Léttar veitingar í boði.

Stjórn START.

Við sendum innilegar þakkir fyrir auðsýnda 
samúð og hlýju við andlát og útför 

okkar ástkæru

Steinunnar Þóru Helgadóttur,
Borgarfirði.

 
Sérstakar þakkir sendum við til 

starfsfólks Dyngju. 

Eiríkur Gunnþórsson, 
Helga Björg Eiríksdóttir, 

Þórey Eiríksdóttir 
og fjölskyldur.



Ráðið verður í stöður á eftirfarandi svæðum:

• Hafnarsvæði Mjóeyrarhöfn

• Skrifstofa Mjóeyrarhöfn

• Verkstæði Mjóeyrarhöfn

• Vöruhús Egilsstaðir

• Vöruhús Höfn

• Vöruhús Neskaupstaður

• Vöruhús Reyðar�örður 

• Meiraprófsbílstjórar í akstur 

Störf á hafnarsvæði eru unnin í vaktavinnu,  annars 
vegar á 12 tíma dag- og næturvöktum í hleðsluskála 
þar sem unnið er í 5 daga og frí í 5 daga, og hins 
vegar á bryggju þar sem unnið er á 8 og 12 tíma 
vöktum. 

Störf á skrifstofu og í vöruhúsum eru unnin í dag- 
vinnu, með tilfallandi yfirvinnu. 

Við hvetjum öll kyn til að sækja um. Eimskip leggur 
áherslu á jafnrétti, heilsu og vellíðan starfsfólks þar 
sem markvisst er unnið að jafnri stöðu óháð kyni og 
leitast eftir því að hafa vinnuumhverfið sem 
öruggast og heilsusamlegast.

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Ökuréttindi eru skilyrði vegna starfa í vöruhúsum

• Lyftararéttindi eru kostur vegna starfa í vöru-
    húsum

• Meirapróf er skilyrði fyrir bílstjóra í akstur

• Sjálfstæð vinnubrögð

• Sveigjanleiki, þjónustulund og jákvæðni

• Hæfni í mannlegum samskiptum

Nánari upplýsingar veitir Mannauðssvið í gegnum 
netfangið starf@eimskip.is en eingöngu er tekið á 
móti umsóknum í gegnum vefinn okkar, eimskip.is.

Umsóknarfrestur er til og með 11. apríl 2023

Öllum umsóknum verður svarað og farið með þær 
sem trúnaðarmál.

Hreint sakavottorð og 18 ára aldur er skilyrði fyrir 
ráðningu hjá Eimskip.

Fjölbreytt sumarstörf í boði
Eimskip á Austurlandi leitar að jákvæðu og drífandi fólki til starfa á starfsstöðvar 
félagsins í sumar. Fjölbreytt störf og tækifæri eru í boði og verður ráðið í störf bæði í 
vaktavinnu og dagvinnu.



Upplýsingar og pantanir:
astjorn.is eða 462 3980

Stofnaðar 1946Kristilegar sumarbúðir

Sumarbúðir í 77 ár 
í einstakri náttúru

Facebook
Instagram

youtube

Deildarstjóri umsjónardeildar á Austursvæði
Vegagerðin auglýsir eftir verkfræðingi eða tæknifræðingi til að sinna 
starfi deildarstjóra umsjónardeildar á Austursvæði. Um er að ræða 
fullt starf á svæðisskrifstofunni á Reyðarfirði með möguleika á að 
sinna starfinu að hluta til í starfsstöð Vegagerðarinnar í Fellabæ. 

Helstu verkefni og ábyrgð
Starfið er fjölbreytt og krefjandi, meðal 
verkefna er yfirumsjón með nýframkvæmdum 
og viðhaldi vega,  einnig umsjón með 
framkvæmdum umferðaröryggisaðgerða og 
viðhaldi varnargarða.  Gerð viðhaldsáætlana, 
umsjón með efnisvinnslu ásamt efniskaupum 
á svæðinu.

Hæfniskröfur
• Verkfræðingur eða tæknifræðingur á   
 byggingarsviði eða sambærileg menntun  
 sem nýtist í starfi
• Reynsla af ámóta störfum er kostur
• Reynsla af verkefnastjórnun er kostur
• Góð hæfni í mannlegum samskiptum
• Hæfni til að vinna sjálfstætt sem og 
 í teymisvinnu
• Frumkvæði og faglegur metnaður
• Skipulögð og öguð vinnubrögð í starfi
• Góð íslenskukunnátta í rituðu og töluðu máli
• Góð enskukunnátta

Frekari upplýsingar um starfið
Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og 
efnahagsráðherra og viðkomandi stéttarfélag hafa gert.
Vegagerðin er eftirsóknarverður vinnustaður, stærsta 
framkvæmdastofnun landsins með gríðarlega fjölbreytta 
verkefnaflóru. Áhugasamir einstaklingar, án tillits til kyns, 
eru hvattir til að sækja um. 
Umsókn skal fylgja ferilskrá og ítarlegt kynningarbréf þar 
sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur 
um færni viðkomandi til að gegna starfinu. Laun eru greidd 
samkvæmt kjarasamningi ríkisins og viðkomandi stéttarfélags. 
Tekið skal fram að umsóknir geta gilt í sex mánuði frá því að 
umsóknarfrestur rennur út.
Öllum umsóknum um starfið verður svarað þegar ákvörðun
um ráðningu hefur verið tekin.
Starfshlutfall er 100%.  
Umsóknarfrestur er til og með 20.03.2023

Nánari upplýsingar veitir
Sveinn Sveinsson, svæðisstjóri  
sveinn.sveinsson@vegagerdin.is - 522 1000. 
Sótt eru um starf á vef Vegagerðarinnar. 
https://www.vegagerdin.is/um-vegagerdina/laus-storf/ 

Frekari upplýsingar um starfið
Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og efnahagsráðherra og viðkomandi stéttarfélag hafa gert.
Vegagerðin er eftirsóknarverður vinnustaður, stærsta framkvæmdarstofnun landsins með gríðarlega fjölbreytta 
verkefnaflóru. Áhugasamir einstaklingar, án tillits til kyns, eru hvattir til að sækja um. 
Umsókn skal fylgja ferilskrá og ítarlegt kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur um 
færni viðkomandi til að gegna starfinu. Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi ríkisins og viðkomandi stéttarfélags. 
Tekið skal fram að umsóknir geta gilt í sex mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út.
Öllum umsóknum um starfið verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Starfshlutfall er 100%.  Umsóknarfrestur er til og með 20.03.2023

Nánari upplýsingar veitir
Sveinn Sveinsson, Svæðisstjóri - sveinn.sveinsson@vegagerdin.is- 522 1000. 
Sótt eru um starf á vef Vegagerðarinnar. https://www.vegagerdin.is/um-vegagerdina/laus-storf/ 



Ertu reyndur stjórnandi? Drífandi, hugmyndaríkur 
og skipulagður? Með reynslu á sviði orkumála og 
nýsköpunar?

Yfirverkefnastjóri  
hringrásarhagkerfis, 
orkuskipta  
og nýsköpunar

Austurbrú leitar að drífandi leiðtoga með haldbæra stjórnunarreynslu þar sem sérþekking 
á sviði orkuskipta og nýsköpunar er mikill kostur. Starfið felst í umsjón verkefna Eyglóar, 
nýs málaflokks innan Austurbrúar. Starfsmaður vinnur að uppbyggingu og mótun  
verkefna á grundvelli samnings Austurbrúar við Landsvirkjun, umhverfis- orku- og lofts-
lagsráðuneytisins og sveitarfélaganna á Austurlandi. 

Ef þú vilt vinna á faglega spennandi og skemmtilegum vinnustað, þar sem hvatinn er 
efling hringrásarhagkerfisins á Austurlandi, þá er þetta starfið fyrir þig. Sterk krafa er um 
hæfni og áhuga á teymisvinnu og skilvirkni til að stýra verkefnum á árangursríkan hátt.

Ábyrgðarsvið
Mótun og framkvæmd verkefna  
málaflokksins
Aðkoma að rekstri; öflun styrkja  
og fjármagns 
Skipulag og uppbygging Eyglóar með 
hringrásarhugsun að leiðarljósi
Samskipti, samstarf og samvinna við 
hagaðila og samningsaðila
Ábyrgð og þátttaka í stjórnendateymi 
Austurbrúar
Þátttaka og tenging við önnur verkefni 
Austurbrúar tengd Eygló

Kröfur
Háskólapróf á framhaldsstigi sem nýtist 
í starfi
Haldbær reynsla og þekking af stjórnun, 
rekstri og áætlanagerð 
Góð hæfni í samskiptum og færni í  
að koma frá sér efni
Brennandi áhugi á sviði hringrásar,  
orkuskipta og nýsköpunar
Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
Verk- og tækniþekking sem nýtist í  
þróunarstarfi
Góð færni í íslensku og ensku

Frekari upplýsingar veitir Jóna Árný Þórðardóttir, framkvæmdastjóri Austurbrúar,  
jona@austurbru.is

Umsóknarfrestur er til og með 19. mars 2023. Nánari upplýsingar á vef Austurbrúar.



Hefur þú brennandi áhuga á hringrásar- 
hagkerfinu? Ertu lausnamiðaður og fær í að  
byggja upp tengslanet? Áttu auðvelt með að koma  
auga á ný tækifæri og þróa hugmyndir?

Verkefnastjóri  
hringrásarhagkerfis  
og orkuskipta

Austurbrú auglýsir eftir sérfræðingi til að sinna verkefnum sem snúa að uppbyggingu og 
þróun á sviði hringrásarhagkerfisins, orkuskipta og nýsköpunar. Starfið felst í verkefnum 
Eyglóar, nýjum málaflokki innan Austurbrúar sem grundvallast á samningi Austurbrúar 
við Landsvirkjun, umhverfis- orku- og loftslagsráðuneytisins og sveitarfélaganna á  
Austurlandi. Sérfræðingurinn þarf að búa yfir greinandi hugsun, sjálfstæði og vera fljótur 
að koma auga á tækifæri, lausnir og möguleika. Ennfremur að hafa góða samskiptahæfni 
og færni í að vinna skipulega að verkefnum og áætlunum.

Ef þú vilt vinna á faglega spennandi og skemmtilegum vinnustað, þar sem hvatinn er 
efling hringrásarhagkerfisins á Austurlandi, þá er þetta starfið fyrir þig. Viðkomandi 
starfsmaður þarf að hafa hæfni og áhuga á að vinna í hóp þar sem verkefni Austurbrúar 
eru teymisdrifin, áhersla er á skilvirka miðlun upplýsinga og skýra vinnuferla.

Ábyrgðarsvið
Virk þátttaka í mótun og framkvæmd 
verkefna málaflokksins
Skipulag og uppbygging á tækifærum  
Eyglóar með hringrásarhugsun að 
leiðarljósi
Samskipti, samstarf og samvinna við 
hagaðila og samningsaðila
Aðkoma að öflun samstarfsaðila, styrkja 
og fjármagns
Teymisvinna, þátttaka og tenging við 
önnur verkefni á starfssviði Austurbrúar  
á grunni Eyglóar

Kröfur
Háskólamenntun sem nýtist í starfi 
Brennandi áhugi á málaflokki
Þekking á nýsköpunar,- frumkvöðla- 
og styrkjaumhverfi vegna þróunar og 
rannsóknaverkefna
Góð hæfni í mannlegum samskiptum  
og færni í að koma frá sér efni
Frumkvæði og sjálfstæði í vinnu-
brögðum, reynsla af verkefnastjórn 
Tækniþekking sem nýtist í starfi er kostur
Góð færni í íslensku og ensku

Frekari upplýsingar veitir Jóna Árný Þórðardóttir, framkvæmdastjóri Austurbrúar,  
jona@austurbru.is

Umsóknarfrestur er til og með 19. mars 2023. Nánari upplýsingar á vef Austurbrúar.



Sound of Silence

flytur bandaríska kórtónlist

KAMMERKÓR
N O R Ð U R L A N D S

Egilsstaðakirkja - 18. mars kl. 16:00 
Tónlistarmiðstöð Austurlands - 19. mars kl. 16:00 

Miðaverð: 4.500 kr.Stjórnandi 
Guðmundur Óli Gunnarsson Verkefnið er styrkt af Tónlistarsjóði

FJARÐABYGGÐ

Styrkir til félagslegrar hæfingar og endurhæfingar
Félagsþjónustur Múlaþings og Fjarðabyggðar vekja athygli á rétti fatlaðs fólks til að 
sækja um styrki til náms og til verkfæra- og tækjakaupa.

Skv. Lögum um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir nr.38/2018 er heimilt að 
veita fötluðu fólki styrki eða fyrirgreiðslu vegna félagslegrar hæfingar og endurhæfingar sem hér 
segir:

1. Styrki til verkfæra- og tækjakaupa eða aðra fyrirgreiðslu vegna heimavinnu eða   
 sjálfstæðrar starfsemi að endurhæfingu lokinni.

2. Styrki til greiðslu námskostnaðar sem ekki er greiddur samkvæmt ákvæðum annarra laga.

Markmið styrkjanna er að auðvelda fötluðum einstaklingum að mennta sig, að viðhalda og bæta 
færni sína og gefa þeim möguleika á aukinni félags- og atvinnuþátttöku.

Umsóknir skulu berast til Félagsþjónustu Múlaþings eða til Fjölskyldusviðs Fjarðabyggðar, á 
eyðublaði sem hægt er að finna á heimasíðu Múlaþings og á íbúagátt Fjarðabyggðar.

Umsóknarfrestur er til 31. mars nk.

Félagsþjónusta Múlaþings Fjölskyldusvið Fjarðabyggðar
Lyngási 12, 700 Egilsstaðir Hafnargata 2, 730 Reyðarfjörður
sími 470 0700              sími 470 9000
                    



Til búfjáreigenda 
 

Eigendur jarðarinnar Óseyri 
Stöðvarfirði vekja hér með athygli 
búfjáreigenda á að ekki er heimilt 
að beita búfé á land jarðarinnar 

nema með leyfi eigenda. 
 

Verði ágangur búfjár í landi 
jarðarinnar verður leitað atbeina 
sveitarstjórnar eða eftir atvikum 
lögreglu til að smala ágangsfénu 

þangað sem það á að vera, 
á kostnað eiganda þess. 

Sbr. 33.gr. laga nr. 6/1986 
 

Er búfjáreigendum bent á að beita 
fé sínu í afrétt eða í þau heimalönd 

sem þeir mega beita því. 
 

14. mars 2023 
Landeigendur  

FISKMARKAÐUR
AUSTURLANDS
 auglýsir eftir vönum  
lyftaramanni í vinnu. 

Allt frá Stöðvarfirði til 
Norðfjarðar kemur til greina.

Áhugasamir hafi samband við 
Jóhann s. 892 4622

• fmaust@simnet.is

Málþing í Sláturhúsinu á Egilsstöðum 
í tilefni af degi Norðurlandanna, 
23. mars kl. 16:30 
 
Erindi: 
Norrænt samstarf og tungumálin - erum við á 
réttri leið? Hrannar B. Arnarsson formaður 
Norræna félagsins á Íslandi
Opna gluggana!  Guðrún Ásta Tryggvadóttir 
dönskukennari á Seyðisfirði
Sveitt úr stressi og sexý. Sandra Valdimarsdóttir 
dönskukennari á Egilsstöðum
Rejselærer í Austurland. 
Vibeke Lund sendikennari
Dánjal Salberg og Kenneth Svenningsen 
verða með stutt innlegg

Helga Guðmundsdóttir stýrir pallborði að 
loknum erindum.

Fundarstjóri: Elsa Guðný Björgvinsdóttir
Tónlistaratriði: Helga Kolbrún Jakobsdóttir, 
Margrét Svenningsen Kennethsdóttir og 
Guðrún Adela Salberg Dánjalsdóttir

Aðgangur ókeypis – verið öll velkomin
Norræna félagið á Austurlandi

Tónleikar með norrænu ívafi                                    
Tehúsinu á Egilsstöðum kl. 18:30 í tilefni 
af degi Norðurlandanna 
 
Björt Sigfinnsdóttir, Guðrún Adela Salberg 
Dánjalsdóttir og Öystein Magnús Gjerde.

Aðgangur ókeypis – verið öll velkomin
Norræna félagið á Austurlandi

Til hvers norðurlandamál?



SUMAR-
GLEÐIN 

RÍKIR HJÁ OKKUR

VÍNBÚÐIN EGILSSTÖÐUM

2021 - 2024

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

Vínbúðin Egilsstöðum leitar að glaðlyndum og röskum einstaklingi sem 
er tilbúinn að veita framúrskarandi og ábyrga þjónustu.

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

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

Starfshlutfall er 100%. Umsækjandi þarf að hafa náð 20 ára aldri. 
Umsóknarfrestur er til og með 20. mars nk. 
Allir áhugasamir eru hvattir til að sækja um á vinbudin.is
Nánari upplýsingar: Erna Þórey Guttormsdóttir, egilsstadir@vinbudin.is – 560 7877  
og Thelma Kristín Snorradóttir, starf@vinbudin.is – 560 7700.

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.

Lífleg sumarvinna fyrir tvítuga og eldri



Ferðafélag Fjarðamanna
Aðalfundur Ferðafélags Fjarðamanna 
verður haldinn í sal 
björgunarsveitarinnar (Þórðarbúð) á 
Reyðarfirði þann 23. mars kl. 20:00
DAGSKRÁ:
• Hefðbundin aðalfundarstörf.
• Önnur mál.
• Kynnt verða fjöllin 5 í komandi gönguviku.
• Snorri Styrkársson sýnir okkur myndir úr      
 ferðum sínum á Fjallabak.

Félagsmenn hvattir til að mæta og nýir 
félagar velkomnir. Hægt verður að skrá 
sig í félagið á staðnum.

Stjórnin.

DAGSKRÁR SUDOKU - MIÐLUNGS

Svandís Skúladóttir
Ingibjörg Gunnarsdóttir Óli Jón Hertervig
Jóhann Guttormur Gunnarsson Þorgerður Sigurðardóttir
Skúli Björn Gunnarsson Elísabet Þorsteinsdóttir

og fjölskyldur

Ástkær eiginmaður, faðir, 
tengdafaðir, afi og langafi

Gunnar Aðólf Guttormsson
Litla-Bakka í Hróarstungu

andaðist á sjúkrahúsinu í Neskaupstað
þriðjudaginn 7. mars 2023.

Útförin fer fram frá Egilsstaðakirkju
laugardaginn 18. mars kl. 11.

Streymt verður frá athöfninni
á egilsstadaprestakall.com

Þeim sem vilja minnast hans er vísað á 
verkefnasjóð Lionsklúbbsins Múla, 

kt. 460678-0139, rn. 0305 26 017906.

Egilsstaðakirkja

Kósý-sunnudagaskóli kl 10.30 
í safnaðarheimilinu. Bangsar og tuskudýr 

sérstaklega velkomin með eigendum 
sínum. Líka náttföt og inniskór. 

Flæðimessa fermingarbarna kl 20. 
Fermingarbörn af öllu Héraði syngja 

og þjóna. Mikil tónlist, virkni og gleði. 

Æskulýðsdagur Egilsstaðakirkju 
19. mars 

Byrjendanámskeið 
í trérennismíði 

laugardaginn 18. mars.

Skráning í síma 
896 3846

Pétur Eiríksson
Húsgagnasmiður

NÁMSKEIÐ Í 
TRÉRENNISMÍÐI 

VIÐGERÐIR • UPPSETNINGAR
BREYTINGAR • SÉRSMÍÐI

 Opið hús hjá 
Krabbameinsfélagi Austurlands,

laugardaginn 18.mars frá 
kl. 12-14 í húsnæði félagsins 
Dynskógum 4, neðri hæð. 

Heitt súkkulaði og vöfflur.  

 Opið hús hjá 
Krabbameinsfélagi Austurlands,

laugardaginn 18.mars frá 
kl. 12-14 í húsnæði félagsins 
Dynskógum 4, neðri hæð. 

Heitt súkkulaði og vöfflur.  

Opið húsOpið hús



Starf á Egilsstöðum
Við leitum að kraftmiklum ráðgjafa

Við leitum að áhugasömum einstaklingi í tímabundið starf 
ráðgjafa einstaklinga. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið 
störf í maí og í um það bil 12 mánuði.

Hæfniskröfur
• Þjónustulund
• Frumkvæði
• Nákvæmni og 
 talnaskilningur
• Samstarfshæfni
• Góð tölvukunnátta

Hjá Íslandsbanka starfa um 700 manns. Við vinnum saman 
af eldmóði að lausnum fyrir viðskiptavini með fagmennsku 
að leiðarljósi. 

Nánari upplýsingar veitir Brynjar Árnason útibússstjóri,
brynjar.arnason@islandsbanki.is, s.440-3669.

Umsóknarfrestur er til 25. mars 2023 og skulu umsóknir 
sendar í gegnum ráðningarsíðu bankans.

islandsbanki.is/atvinna

Við bjóðum
• Gott og sveigjanlegt 
 vinnuumhverfi
• Fjölbreytt verkefni
• Samkeppnishæf laun
• Tækifæri til að vaxa og þróast



HÉRAÐSPRENT
Prentun í heimabyggð

   
     

 
 

 
  

  
 

 
 

   

 
     

 
 

 
  

 

    
 

   
  

  

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.

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

MYNDLISTARVÖRUR
MÁLNING & STRIGI
FÆST HJÁ OKKUR

Verðum á bílaverkstæðinu

að skoða eftirtalda daga:

Upplýsingar í síma 474 1453
Sjáumst í Bíley...

á Reyðarfirði
BÍLEYehf.

Fólksbílaskoðun
20.-24. mars

AÐALSKOÐUN
AÐALSKOÐUN

Vörubílar
27., 28., og 29. mars

ER Á STAÐNUM

100%
RAFMAGN

77 kWh
Rafhlaða

KIA EV6 STYLE

8.690.000kr 100% Rafmagn 528km drægni

Hafðu Samband: 470-5070 Bílaverkstæði Austurlands | Söluaðili Öskju

Innilegar þakkir færum við öllum þeim 
sem sýndu okkur samúð og hlýhug við andlát 

og útför eiginkonu minnar, móður okkar, 
tengdamóður, ömmu og langömmu

Huldu Halldóru Gunnþórsdóttur 
Garðarsvegi 2 Seyðisfirði 

Hjartans þakkir færum við starfsfólki 
Hjúkrunarheimilisins Fossahlíðar á Seyðisfirði 

fyrir góða umönnun. 

Ingvi J. I. Svavarsson
Katrín Dagmar Ingvadóttir Óskar Sverrisson
Oddfríður Lára Ingvadóttir Höskuldur Hilmarsson
Hjördís Hrund Ingvadóttir Georg Þór Pálsson
Gunnþór Björn Ingvason Anna Margrét Sigurðardóttir 

og fjölskyldur 



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 

Eva Dís Pálmadóttir       Hilmar Gunnlaugsson     Jón Jónsson 
hæstaréttarlögmaður        hæstaréttarlögmaður        hæstaréttarlögmaður

H
ér

að
sp

re
nt

Ártún, Egilsstöðum 
Nýleg og glæsileg 128,2 m² íbúð í raðhúsi með 
þremur svefnherbergjum. Húsið er byggt árið 
2022 en íbúðin er öll yfirfarin og máluð í 
febrúar 2023. Stofa og eldhús í opnu rými með 
góðri lofthæð. 
Verð: 60,7 milljónir.

Selbrekka, Egilsstöðum 
Glæsilegt einbýlishús á einstökum stað í 
Selskógi. Fjögur svefnherbergi og mögulegt 
að bæta fimmta við, bílskúr, steypt bílastæði 
og heitur pottur. 176,2 m² og byggt árið 
2006. Húsið er í mjög góðu ástandi. 
Verð: 84,4 milljónir.

Hlíðargata, Fáskrúðsfirði 
Vel staðsett og gott 181,5 m² einbýlishús með 
þremur svefnherbergjum og möguleika á að 
bæta því fjórða við. Nýlegt þakjárn og 
endurnýjaðar lagnir fyrir nokkrum árum. 
Bílskúr og frábært útsýni. 
Verð: 63,9 milljónir.

NÝTT 
Á SKRÁ!

Bláargerði 13, 
Egilsstöðum 
Í byggingu er parhús á einni 
hæð með innbyggðum bílskúr 
og þremur svefnherbergjum, 
samtals 130,1 m². Áætlað er að 
afhenda íbúðirnar fullbúnar að 
utan og tilbúnar til innréttinga 
að innan. 
Verð á íbúð: 56,9 milljónir.

Opið hús verður í 
Bláargerði 13 milli 
kl.16:30 og 17:30, 
föstudaginn 17.mars.

OPIÐ HÚS!

Múlavegur, Seyðisfirði 
Mjög fín fjögurra herbergja íbúð á 2. hæð í 
fjölbýlishúsi. Íbúðin er 99,8 m².  Rúmgóð 
stofa/borðstofa með útgengt á svalir. Fín 
innrétting í eldhúsi og nýlegt parket á allri 
íbúðinni. 
Verð: 28,9 milljónir.

Eyvindará, Egilsstöðum 
Iðnaðar- og athafnalóð rétt utan við þéttbýlið 
á Egilsstöðum, nánar tiltekið við gatnamót 
Seyðisfjarðarvegar og Borgarjarðarvegar, 
samtals um 4 hektarar. Nánari upplýsingar hjá 
INNI fasteignasölu. 
Verð: 63 milljónir.

NÝTT 
Á SKRÁ!

NÝTT 
Á SKRÁ!

NÝTT 
Á SKRÁ!

NÝTT 
Á SKRÁ!

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

Passamyndir

Þökkum auðsýndan hlýhug og samúð vegna 
andláts og útfarar okkar ástkæru,

Huldu Svanlaugar Bjarnadóttur

Sveinlaug Oddný Þórarinsd.  Ómar Sævar Árnason
Hallbjörg Þórarinsdóttir Tómas R. Jónasson
Þórarinn Ómarsson Sigríður Þ. Þórarinsdóttir
Unnur Tómasdóttir Georg S. Ólafsson
Hulda Tómasdóttir Dávid Kiss

Langömmu- og langalangömmubörn



EGILSSTAÐIR
HLÉSKÓGAR
Fjögurra herbergja íbúð á þriðju 
og efstu hæð á vinsælum stað. 
Góð eign.
LAUS STRAX. Lyklar á skrifstofu 
Domus Aves.

SEYÐISFJÖRÐUR
BOTNAHLÍÐ
Reisulegt 7 herbergja einbýlishús  
að Botnahlíð, Seyðisfirði. 
- Stærð 243,10 m2, þar af er 
35,7 m2 bílskúr. – Útsýni – 
Til a�endingar fljótlega. 
Ásett verð kr. 44.900.000.

 
 
 

Löggiltur fasteignasali
Ævar Orri Dungal

Miðvangi 2-4, 3. hæð, Egilsstöðum

dungal@aves.is
897-6060

LAUS STRAX

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

Kennt í samvinnu við Fab Lab Austurland og Verkmenntaskóla Austurlands. 
• Stafræn framleiðslutækni
• Hönnun og nýsköpun
• Opinn hugbúnaður
• Margvísleg tæki og aðstaða til að vinna og þróa hugmyndir:  

Geislaskeri, vínilskurður, þrívíddarprentun

Tímabil: 15. apríl til 13. maí. Kennt þrjá þriðjudaga kl. 18-21 og þrjá laugar-
daga kl. 9-15. Nemendur mæta a.m.k. einu sinni á opið hús hjá Fab Lab.
Verð: 19.000 kr. + efniskostnaður
Kennarar: Móses Helgi Halldórsson og Þorvarður Sigurbjörnsson

Markhópur námsleiðarinnar: Þeir sem ekki hafa lokið námi á framhaldsskólatigi. 

Hönnunar- og tilrauna smiðja

       

Blómvangur 2, íbúð 205, 
Egilsstöðum
Rúmgóð 2ja herbergja íbúð á 2. hæð 
í litlu �ölbýli í miðbæ Egilsstaða.
Sér geymsla og sameiginlegt þvotta-
hús í kjallara ásamt hjólageymslu.
Verð 36.800.000

Þiljuvellir 31, Neskaupstað
Rúmgóð 3ja – 4ra herbergja íbúð 
á neðri hæð í tvíbýli. Íbúðin hefur 
verið mikið endurnýjuð að innan 
en húsið þarfnast lagfæringa að utan 
(klæðning og gluggar).
Verð 25.600.000
 

EGILSSTAÐIR - TIL LEIGU Í 
STUTTAN TÍMA
Góð 4ra herbergja íbúð í Blómvangi 
til leigu í apríl og maí.

ESKIFJÖRÐUR - TIL LEIGU Í 
STUTTAN TÍMA
Lítið einbýli með húsbúnaði til leigu 
í apríl.
 

TIL LEIGU:

Þú �nnur LF -  fasteignasölu 
á facebook: 
LF-fasteignasala 
Lindin-Fasteignir

LF-fasteignasala/Lindin fasteignir 
getur bætt við sig eignu á söluskrá 

á Austurlandi og á SV-horninu.
Sanngjörn þóknun, sveigjanleiki 

og vönduð vinnubrögð eru alltaf í 
hávegum höfð hjá okkur.

Kynnið ykkur hvað við getum 
boðið ykkur.

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


