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Páskaeggjamót
UMF Þristar
Páskaeggja-skákmót
Sunnudaginn 26. mars kl. 14:00 í  félagsmiðstöðinni Nýung á Egilsstöðum. 
Fyrir börn á grunnskólaaldri. Skilyrði að kunna mannganginn og (helst) á skákklukku. 
Fyrirkomulag: Tefldar verða sjö umferðir með skákklukkum og tíminn verður 7 mínútur á mann.
Skráning hjá Sverri Gestssyni: sverrirg57@gmail.com eða 822-1748. 
Skráningarfrestur er til hádegis sunnudaginn 26. mars. 
ATHUGIÐ: Takmarkaður fjöldi þátttakenda. Aðeins fyrstu 16 sem skrá sig eru örugg um þátttöku. 

Páskaeggja-borðtennismót
Mánudaginn 27. mars kl. 18:00 í Samfélagssmiðjunni á Egilsstöðum. 
Mótið er öllum opið.
Þátttökugjöld: Ókeypis fyrir iðkendur, 1500 kr. fyrir aðra. 
Skráning: thristur701@gmail.com

Rekstrarstjóri 
Hótel Eski�örður leitar að öflugum liðsmanni í stöðu rekstrarstjóra fyrir hótelið.

Rekstrarstjóri hefur yfirumsjón með hótelinu og ber ábyrgð á daglegum rekstri, ásamt því að sjá 
um mannaráðningar, þjálfa og leiðbeina starfsfólki og geta gengið í önnur störf eftir þörfum.

Þá skal rekstrarstjóri annast markaðssetningu hótelsins og vinna að því með samstarfsaðilum 
að bæta nýtingu hótelsins utan helsta ferðamannatíma, meðal annars með því að tengjast 
viðburðum á Austurlandi. 

Góð tölvu- tungumálakunnátta er nauðsynleg og kostur að hafa reynslu af hótelstörfum, 
markaðsmálum og viðburðastjórn.

Mikilvægt er að geta unnið sjálfstætt og vera lipur í mannlegum samskiptum.

Hótel Eski�örður er 17 herbergja hótel.

Allar nánari upplýsingar veitir Árni í síma 898-1207.  Umsóknir sendist á netfangið arnihe@simnet.is

Umsóknarfrestur er til og með 5. apríl 2023.

Strandgata 47, 735 Eski�örður • www.hoteleski�ordur.is





DagskráinDagskráinD
13.00	 	Fréttir	með	táknmáls-
	 	túlkun
13.25	 	Heimaleikfimi
13.35	 	Kastljós
14.00	 	Útsvar	2018
15.20	 	Á	tali	hjá	Hemma	Gunn	
16.45	 	Hvunndagshetjur
17.15	 	Basl	er	búskapur
17.45	 	Núvitund	í	náttúrunni
17.55	 	Tónatal	-	brot
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
20.05	 	Opnun	

Heimildarþáttaröð	um	
samtímamyndlist	á	Íslandi.	
Tólf	listamenn	veita	innsýn	
í	sköpunarferli	sitt,	allt	frá	
innblæstri	til	útfærslu.	

20.35	 	Okkar	á	milli
21.05	 	Sanditon
22.00	 	Tíufréttir
22.15	 	Veður
22.20	 	Útrás	–	3.	Fjölskyldan	í		
	 	fyrirrúmi
23.00	 	Lögregluvaktin	
23.40	 	Lea	
00.20		Dagskrárlok

07:55	 	Heimsókn
08:15	 	The	Bold	Type	
08:55	 	Bold	and	the	Beautiful	
09:20		Listing	Impossible	
10:00	 	Who	Do	You	Think	You		
	 	Are?
11:00	 	Lego	Masters	USA	
11:40	 	The	Cabins	
12:25	 	Franklin	&	Bash	
13:05	 	BBQ	kóngurinn	
13:25	 	America’s	Got	Talent:		
	 	Extreme	
14:50	 	Skreytum	hús	
15:05	 	Grand	Designs	
15:50	 	Home	Economics	
16:10	 	The	Masked	Singer	
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	
19:15	 	Samstarf	
19:35	 	Love	Triangle

Reynt	er	á	grunnhyggju	
einhleypra	einstaklinga	með	
því	að	para	þá	saman,	byggt	
á	dýpri	tengingu.	

20:35	 	The	Blacklist	
21:20	 	La	Brea	
22:05	 	The	Lazarus	Project	
22:45	 	Stonehouse	
23:40	 	Screw	
00:30		A	Friend	of	the	Family	
01:20	 	Magnum	P.I.

06:00	 Tónlist
12:00	 Dr.	Phil
12:40	 The	Late	Late	Show	with		
	 James	Corden	
13:25	 The	Block	
14:25	 Love	Island	
15:05	 The	Bachelor	
15:30	 The	Bachelor	
16:25	 Black-ish	
17:00	 Family	Guy	
17:40	 Dr.	Phil	
18:25	 The	Late	Late	Show	with		
	 James	Corden	
19:10	 The	Moodys
19:40	 Ghosts		
20:10	 Vigdís	og	Villi	skoða		
	 heiminn

Villi	Netó	og	Vigdís	kynna	
sér	mat,	menningu	og	
mannlíf	á	ólíkum	eyjum	í	
Atlantshafi,	þar	með	talið	
Vestmannaeyjar.

20:40	 Að	heiman	-	íslenskir		
	 arkitektar	
21:10	 9-1-1	
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		Iðnþing	2023	(e)	
20:30	 	Fréttavaktin	(e)		
21:00	 	Mannamál	(e)

Fimmtudagur
23. mars

07:00		Barnaefni	
11:50	 	Come	Away
13:20	 	Where’d	You	Go,	Berna-	
	 	dette
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	 	Skoppa	og	Skrítla	á	póst-	
	 	korti	um	Ísland	
17:50	 	Hérinn	og	skjaldbakan	
19:00	 	Fóstbræður	
19:25	 	Ástríður
19:45	 	Dating	#NoFilter	
20:05	 	Coroner
20:50	 	Honest	Thief
22:25	 	The	Ice	Road
00:10	 	Come	Play
01:45	 	American	Dad
02:05		Pushing	Daisies

DagskráinDagskráinD
13.00	 	Fréttir	með	táknmáls-
	 	túlkun
13.25	 	Heimaleikfimi
13.35	 	Kastljós
14.00	 	Útsvar	2018
15.20	 	Enn	ein	stöðin	
15.45	 	Stúdíó	A	
16.15	 	Kæra	dagbók	
16.45	 	Á	meðan	ég	man	
17.15	 	Bæir	byggjast
18.00	 	KrakkaRÚV
18.01	 	Ósagða	sagan	
18.29	 	Hjá	dýralækninum	
18.35	 	Húllumhæ
18.50	 	Lag	dagsins
19.00	 	Fréttir
19.25	 	Íþróttir
19.30	 	Veður
19.40	 	Kastljós
20.00		Fílalag	

Þættir	þar	sem	Snorri	
Helgason	og	Bergur	Ebbi	
fjalla	um	íslensk	dægurlög	
og	setja	í	samhengi	við	tísku	
og	tíðaranda.	Þættirnir	eru	
byggðir	á	vinsælu	hlaðvarpi	
þeirra	sem	hóf	göngu	sína	
árið	2014.

20.25	 	Vikan	með	Gísla	Marteini
21.20	 	Martin	læknir
22.10	 	Vera	–	Í	beinni	línu	
23.40			Nætursól

Rómantísk	kvikmynd,	ekki	við	
hæfi	barna	yngri	en	12	ára.

01.00	 	Dagskrárlok

07:55	 	Heimsókn	
08:20	 	The	Bold	Type	
09:00		Bold	and	the	Beautiful	
09:20		Listing	Impossible	
10:05	 	Inside	the	Zoo	
11:05	 	Curb	Your	Enthusiasm	
11:35	 	10	Years	Younger	in	10		
	 	Days	
12:35	 	Franklin	&	Bash	
13:00	 	Britain´s	Naughtiest		
	 	Nursery	
13:45	 	Tala	saman	
14:15	 	Í	eldhúsi	Evu	
14:55	 	Britain’s	Got	Talent	
15:55	 	Saved	by	the	Bell	
16:20	 	Stóra	sviðið	
17:20	 	Franklin	&	Bash	
18:00	 	Bold	and	the	Beautiful	
18:25	 	Veður	
18:30	 	Fréttir	Stöðvar	2	
18:50	 	Sportpakkinn	
19:00	 	Kvöldstund	með	Eyþóri		
	 	Inga

Eyþór	Ingi	er	hér	í	banastuði	
ásamt	tónlistarfólki.	Það	er	
alltaf	stutt	í	grínið	hjá	okkar	
manni	og	fyrir	vikið	eru	þessi	
þættir	ekki	aðeins	stútfullir	
af	frábærri	tónlist	heldur	líka	
skemmtun.	

20:00		Dr.	Bird’s	Advice	for	Sad		
	 	Poets
21:50	 	Youth	in	Revolt
23:20	 	12	Mighty	Orphans
01:15	 	Voyagers

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)	
17:00	 Family	Guy	
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	
22:25	 Love	Island	
23:10	 Indiana	Jones	and	the		
	 Temple	of	Doom

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	 The	Post
03:00	 Love	Island
03:45	 Tónlist

18:30	 	Fréttavaktin			
19:00	 	Íþróttavikan	með	Benna	Bó	
19:30	 	Íþróttavikan	með	Benna	Bó
20:00		Veiðin	með	Gunnari	Bender	
20:30	 	Fréttavaktin	(e)			
21:00	 	Íþróttavikan	með	Benna	Bó	

Föstudagur
24. mars

07:00		Barnaefni
11:50	 	Kicking	and	Screaming
13:20	 	Jerry	Maguire
15:35	 	Hvolpasveitin
16:00	 	Blíða	og	Blær	
16:20	 	Danni	tígur	
16:35	 	Adda	klóka	
16:55	 	Dagur	Diðrik	
17:20	 	The	Angry	Birds	Movie
19:00	 	Fóstbræður	
19:25	 	American	Dad	
19:45	 	Pushing	Daisies	
20:25	 	All	My	Life

Jennifer	Carter	og	Solomon	
Chau	eru	sætasta	parið	í	
bænum,	nýbúin	að	trúlofa	
sig	og	framtíðin	er	björt.	
Þegar	Sol	greinist	með	
illkynja	krabbamein	í	
desember	fara	öll	plön	um	
sumarbrúðkaup	í	uppnám.

21:55	 	The	Quick	and	the	Dead
23:40	 	Brahms:	The	Boy	II
01:00	 	Simpson-fjölskyldan	
01:25	 	Bob’s	Burgers	
01:50	 	Pushing	Daisies	



A ÐA L F U N D U R
 

Aðalfundur Kjalar stéttarfélags verður 
haldinn 29. mars 2023 

í Menningarhúsinu Hofi á Akureyri, kl. 17:00.
 

Fundurinn verður einnig í fjarfundi og
skráning fer fram á heimasíðu  félagsins

www.kjolur.is

Akureyri 2023
Stjórn Kjalar stéttarfélags

Á dagskrá eru hefðbundin aðalfundarstörf,
skýrsla stjórnar um starfsemi félagsins á

síðasta ári, samþykkt reikninga og
endurnýjun stjórnar til næstu þriggja ára.

A L L I R  V E L K O M N I R  

Sjálfstæðisflokksins í Fjarðabyggð
 

 26.Mars súpufundur á hótel Capitano, 
Neskaupstað. kl.12:00. 

 
 

B Æ J A R M Á L A F U N D U R



DagskráinDagskráinD
07.00		KrakkaRÚV	
10.00	 	Fílalag	
10.20	 	Vikan	með	Gísla	Marteini
11.10	 	Kastljós
11.25	 	Dagur	í	lífi
12.00	 	Bláberjasúpa
13.15	 	Tobias	og	sætabrauðið	
14.00	 	Verkjalyfjafíkn	-	Ópíóða-	
	 	faraldurinn
14.50	 	Reimleikar
15.20	 	Söfn	af	ýmsu	tagi
15.30	 	Tónatal	-	brot
15.35	 	Fréttir	með	táknmáls-
	 	túlkun
16.00	 	Íslandsmót	í	áhalda-
	 	fimleikum

Bein	útsending	frá	Íslands-
mótinu	í	áhaldafimleikum.

17.50	 	Gamalt	verður	nýtt
18.00	 	Fótboltastrákurinn	Jamie
18.29	 	Áhugamálið	mitt	
18.37	 	Litlir	uppfinningamenn	
18.45	 	Bækur	sem	skóku	sam-	
	 	félagið
18.52	 	Lottó
19.00	 	Fréttir
19.25	 	Íþróttir
19.35	 	Veður
19.45	 	Eyjatónleikar

Upptaka	frá	tónleikum	í	
Hörpu	sem	fram	fóru	21.	
janúar	2023.

21.50	 	Pólár
23.25	 	Barnaby	ræður	gátuna
00.55	 	Dagskrárlok

08:00		Barnaefni
11:15	 	Hunter	Street	
11:40	 	Ísskápastríð	
12:10	 	Bold	and	the	Beautiful
13:55	 	Hvar	er	best	að	búa?
14:40	 	Franklin	&	Bash	
15:20	 	Hell’s	Kitchen	
16:05	 	Kórar	Íslands	
17:20	 	Kvöldstund	með	Eyþóri		
	 	Inga	
18:25	 	Veður	
18:30	 	Fréttir	Stöðvar	2	
18:50	 	Sportpakkinn	
19:00	 	Top	20	Funniest	
19:40	 	Royally	Ever	After

Draumur	Söru	um	að	finna	
hinn	eina	rétta	er	við	það	að	
rætast	þegar	Daníel	kærasti	
hennar	biður	hana	um	að	
giftast	sér.	Það	kemur	þó	
í	ljós	að	Daníel	er	prins	í	
litlu	evrópsku	landi	og	hann	
getur	ekki	gifst	nema	með	
samþykki	foreldra	sinna.

21:10	 	The	House	Next	Door
Þegar	metsöluhöfundurinn	
Carl	Black	flytur	með	
fjölskylduna	á	æskuheimilið	
sitt	þarf	hann	að	ganga	til	
liðs	við	furðulega	nágranna	
sína	og	berjast	með	þeim	
gegn	melludólgi,	sem	gæti	
mögulega	verið	vampíra.

22:45	 	Extra	Ordinary
00:15	 	Black	Hawk	Down
02:35	 	Hunter	Street	

06:00	 Tónlist
12:00	 The	Block	
13:00	 Love	Island	
13:45	 A	Million	Little	Things	
14:30	 Million	Pound....
17:00	 Family	Guy	
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	 High	Flying	Romance
21:35	 Life	Itself

Líf	fólks	frá	New	York	og	
Spáni	fléttast	saman	í	
gegnum	nokkrar	kynslóðir.	
Líf	handritshöfundarins	Will	
breytist	skyndilega	þegar	
ófrísk	eiginkona	hans,	Abby,	
fer	frá	honum.	Sálarástand	
hans	hefur	áhrif	á	dóttur	
hans,	Dylan,	sem	sjálf	á	
í	ýmsum	vandræðum	í	
einkalífinu	í	New	York.

23:35	 The	Time	Traveler’s	Wife
Henry	DeTamble	er	með	
genaröskun	sem	veldur	því	
að	hann	á	það	til	að	ferðast	
fyrirvaralust	um	tímann.	
Eiginkona	hans	þarf	að	
sætta	sig	við	þetta	ástand	
eiginmannsins.	

01:20	 Hunter	Killer
03:15	 Love	Island	
04:00	 Tónlist

18:30	 	Bíóbærinn	(e)		
19:00	 	Heilsubraut	(e)
19:30	 	Heima	er	bezt	(e)		
20:00		Undir	yfirborðið	(e)
20:30	 	Bíóbærinn	(e)		
21:00	 	Heilsubraut	(e)

Laugardagur
25. mars

07:00		Barnaefni
11:55	 	Jem	and	the	Holograms
13:50	 	Big	Fish
15:50	 	Hvolpasveitin
16:10	 	Blíða	og	Blær	
16:35	 	Danni	tígur	
16:45	 	Adda	klóka	
17:05	 	Dagur	Diðrik
17:30	 	Eldhugi
19:00	 	Fóstbræður	
19:25	 	Simpson-fjölskyldan	
19:50	 	Bob’s	Burgers	
20:15	 	Réttur

Fyrsti	íslenski	lögfræði-
krimminn,	ný	leikin	
spennuþáttaröð	sem	gerist	
í	rammíslenskum	heimi	
lagaflækna	og	glæpa.

21:00	 	Elizabeth:	The	Golden		
	 	Age

Elizabeth	drottning	lenti	í	
fjölmörgum	áföllum	á	seinni	
stigum	valdatíðar	sinnar.

22:50	 	Everest
00:50		Final	Score
02:30	 	Fóstbræður

Lorem ipsumLorem ipsum555DagskráinDagskráinD
07.15	 	KrakkaRÚV
10.00	 	Fótboltasnillingar
10.30	 	Ísþjóðin	með	Ragnhildi		
	 	Steinunni	
11.00	 	Silfrið
12.10	 	Menningarvikan
12.40	 	Okkar	á	milli
13.10	 	Fimleikahringurinn	2020
13.45	 	Samsæriskenningar:		
	 	Bólusetningarstríð
14.35	 	Rick	Stein	og	franska		
	 	eldhúsið	
15.35	 	Fréttir	með	táknmáls-				
		 	túlkun
16.00	 	Íslandsmót	í	áhalda-
	 	fimleikum

Bein	útsending	frá	Íslands-
mótinu	í	áhaldafimleikum.

17.50	 	Bækur	og	staðir
18.00	 	KrakkaRÚV
18.01	 	Stundin	okkar	
18.27	 	Frímó	
18.50	 	Landakort
19.00	 	Fréttir
19.25	 	Íþróttir
19.35	 	Veður
19.45	 	Landinn
20.15	 	Skeggi
21.00	 	Lífið	
22.00	 	Villiperutréð

Tyrknesk	verðlaunamynd	frá	
2018.	Að	lokinni	útskrift	snýr	
Sinan	aftur	til	heima-
bæjarins.	Spilafíkn	föður	
hans	verður	honum	fljótlega	
fjötur	um	fót.

01.00	 	Dagskrárlok

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

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

22:05	 	Masters	of	Sex	
23:05	 	Insecure	
23:45	 	Brave	New	World	
00:25	 	Coroner	
01:05	 	Coroner
01:50	 	Simpson-fjölskyldan	
02:15	 	Ice	Cold	Catch	

06:00	 Tónlist
12:00	 The	Bachelor	
13:20	 The	Block	
14:20	 Love	Island	
15:05	 Top	Chef	
15:50	 PEN15	
17:00	 Family	Guy	
17:50	 Matarboð	
18:15	 Heima
18:40	 Brúðkaupið	mitt	
19:10	 Að	heiman	-	íslenskir		
	 arkitektar	
19:40	 Vigdís	og	Villi	skoða		
	 heiminn	
20:10	 A	Million	Little	Things	
21:00	 Law	and	Order:	Special		
	 Victims	Unit	
21:50	 Love	Island	
22:34	 Mayor	of	Kingstown

McClusky	fjölskyldan	fer	
með	öll	völd	í	smábænum	
Kingstown	í	Michigan.	Eini	
atvinnureksturinn	sem	
vegnar	vel	og	bærinn	því	
algjörlega	háður	honum,	er	
öryggisfangelsið.

23:35	 Impeachment
Hann	var	voldugasti	maður	
veraldar	og	hún	21.	árs	
lærlingur.	

00:20	 NCIS	
01:05	 NCIS:	New	Orleans	
01:50	 The	Rookie	
02:30	 Resident	Alien	
03:15	 Love	Island	
04:00	 Tónlist

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

Sunnudagur
26. mars

07:00		Barnaefni
11:55	 	Dream	Horse
13:45	 	Mystery	101:	Killer	
	 	Timing
15:10	 	Hvolpasveitin	
15:30	 	Blíða	og	Blær	
15:55	 	Danni	tígur	
16:05	 	Adda	klóka	
16:30	 	Dagur	Diðrik	
16:50	 	Svampur	Sveinsson	
17:15	 	Skoppa	og	Skrítla	á	póst-	
	 	korti	um	Ísland	
17:25	 	Stubbur	stjóri
19:00	 	Fóstbræður	
19:25	 	Hæðin	

Vandaðir	lífsstíls-	og	hönn-
unarþættir	í	anda	The	Block	
og	Extreme	Makeover.

20:15	 	Unforgettable	
21:00			Unforgettable	
21:40	 	Wild	Rose
23:15	 	Greenland
01:10	 	Stockholm
02:40	 	It’s	Always	Sunny	in		
	 	Philadelphia





DagskráinDagskráinD
13.00	 	Fréttir	með	táknmáls-
	 	túlkun
13.25	 	Heimaleikfimi	
13.35	 	Útsvar	2018
14.55	 	Fólkið	í	landinu
15.15	 	Af	fingrum	fram
16.00	 	Húsið	okkar	á	Sikiley	
16.30	 	Úti	II
16.55	 	Silfrið
18.00	 	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
20.30	 	Attenborough:	Furðudýr	í		
	 	náttúrunni
21.00	 	Paradís
22.00	 	Tíufréttir
22.15	 	Veður
22.20	 	Traust	í	blindni	–	William		
	 	Friedkin	ræðir	um	
	 	Særingamanninn

William	Friedkin	segir	frá	
tilurð	hryllingsmyndar	
sinnar,	The	Exorcist.

00.00	Dagskrárlok

07:55	 	Heimsókn
08:15	 	The	Bold	Type	
08:55	 	Bold	and	the	Beautiful	
09:20		NCIS	
10:00	 	Nettir	kettir	
10:50	 	Um	land	allt	
11:25	 	Top	20	Funniest	
12:35	 	Necessary	Roughness	
13:05	 	Afbrigði	
13:30	 	Jamie’s	One	Pan	Wonders	
13:50	 	Bump	
14:20	 	Fantasy	Island	
15:00	 	Í	eldhúsinu	hennar	Evu	
15:20	 	Næturgestir	
15:50	 	The	Titan	Games	
16:35	 	Are	You	Afraid	of	the		
	 	Dark?	
17:20	 	Necessary	Roughness	
18:20	 	Bold	and	the	Beautiful	
18:25	 	Veður	
18:30	 	Fréttir	Stöðvar	2	
18:50	 	Sportpakkinn	
18:55	 	Ísland	í	dag	
19:10	 	Mig	langar	að	vita	
19:25	 	Ice	Cold	Catch	
20:10	 	Screw	
21:00	 	The	Lazarus	Project	
21:45	 	Masters	of	Sex	
22:40	 	60	Minutes	
23:30	 	S.W.A.T.	
00:10	 	Magnum	P.I.	
00:55	 	Cheaters	
01:20	 	The	Bold	Type	
02:05	 	NCIS	
02:45	 	Bump	

06:00	 Tónlist
12:40	 The	Late	Late	Show	with		
	 James	Corden	
13:25	 The	Block	
14:25	 Love	Island	
15:05	 Heartland	
15:50	 American	Auto	
17:00	 Family	Guy	
17:40	 Dr.	Phil	
18:25	 The	Late	Late	Show	with		
	 James	Corden	
19:10	 How	We	Roll	
19:40	 PEN15	
20:10	 Top	Chef	
21:00	 The	Rookie	
21:50	 Love	Island	
22:35	 Resident	Alien

Geimveran	Harry	er	
strönduð	á	jörðinni	í	af-
skekktum	smábæ.	Hann	
reynir	að	falla	inn	í	hópinn	
og	tekur	sér	dulargervi	
læknis.	Hlutirnir	flækjast	
hins	vegar	þegar	hann	er	
beðinn	um	að	aðstoða	við	
morðrannsókn.	

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
27. mars

07:00		Barnaefni
11:50	 	Finding	You
13:45	 	Together	Together
15:10	 	Hvolpasveitin	
15:35	 	Blíða	og	Blær	
16:00	 	Danni	tígur	
16:10	 	Adda	klóka	
16:30	 	Dagur	Diðrik	
16:55	 	Svampur	Sveinsson	
17:15	 	Skoppa	og	Skrítla	á	póst-	
	 	korti	um	Ísland	
17:35	 	Gæludýrafélagið
19:00	 	Fóstbræður	
19:25	 	Ríkið
19:45	 	Last	Man	Standing	
20:05	 	It’s	Always	Sunny	in		
	 	Philadelphia

Fjórir	vinir	reka	saman	bar	
en	eru	alltof	sjálfumglaðir	
til	að	geta	unnið	saman	án	
þess	að	til	árekstra	komi,	
upp	á	hvern	einasta	dag.

20:30	 	Joe	Bell
22:00	 	De	forbandede	år
00:25	 	Black	Bear
02:05	 	Agent	Hamilton

DagskráinDagskráinD
13.00	 	Fréttir	með	táknmáls-	
	 	túlkun
13.25	 	Heimaleikfimi
13.35	 	Kastljós
14.00	 	Útsvar	2018
15.15	 	Enn	ein	stöðin	
15.40	 	Meistarinn	–	Marianne		
	 	Lindberg	De	Geer	
16.05	 	Með	okkar	augum	
16.35	 	Menningarvikan
17.00	 	Íslendingar
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	 	Kveikur
20.45	 	Sagan	frá	öðru	sjónar-
	 	horni
21.05	 	Síðasta	konungsríkið

Þættirnir	eru	ekki	við	hæfi	
barna	yngri	en	16	ára.	

22.00	 	Tíufréttir
22.15	 	Veður
22.20	 	Hamingjudalur

Þættirnir	eru	ekki	við	hæfi	
barna	yngri	en	16	ára.	

23.10	 	Sæluríki	
23.55	 	Dagskrárlok

07:55	 	Heimsókn	
08:25	 	Best	Room	Wins	
09:05		Bold	and	the	Beautiful	
09:25	 	Blindur	bakstur	
10:05	 	Punky	Brewster	
10:30	 	Fyrsta	blikið	
11:10	 	Home	Economics	
11:30	 	Backyard	Envy	
12:10	 	Necessary	Roughness	
12:55	 	Amazing	Grace	
13:35	 	Margra	barna	mæður	
14:10	 	The	Masked	Dancer	
15:15	 	Rax	Augnablik	
15:20	 	Hið	blómlega	bú	
15:50	 	Race	Across	the	World	
16:50	 	Girls5eva	
17:20	 	Necessary	Roughness	
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	
22:35	 	Unforgettable	
23:15	 	Family	Law	
00:00		The	Resort	
00:35	 	Agent	Hamilton	
01:15	 	Best	Room	Wins	
02:00		Punky	Brewster	

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

Í	höfuðstöðvum	bandarísks	
bílaframleiðanda	í	Detroit	er	
skrautlegur	hópur	stjórnanda	
sem	freistar	þess	að	aðlaga	
fyrirtækið	að	breyttum	
aðstæðum	í	bransanum.

20:10	 Heartland	
21:00	 FBI	
21:50	 The	First	Lady

Við	fáum	að	kynnast	konu-
num	á	bakvið	valdamestu	
menn	í	heimi.	Þessi	þáttaröð	
fjallar	um	forsetafrúrnar	
Eleanor	Roosevelt,	Betty	Ford	
og	Michelle	Obama.

22:45	 The	Chi	
23:35	 The	Late	Late	Show	with		
	 James	Corden	
00:20	 NCIS	
01:05	 NCIS:	New	Orleans	
01:50	 New	Amsterdam	
02:35	 Good	Trouble
03:20	 Tónlist

18:30	 	Fréttavaktin
19:00	 	Matur	og	heimili	(e)		
19:30	 	Fjallaskálar	Íslands	(e)
20:00		Undir	yfirborðið
20:30	 	Fréttavaktin	(e)		
21:00	 	Matur	og	heimili	(e)

Þriðjudagur
28. mars

07:00		Barnaefni
11:50	 	Superhero	Movie
13:15	 	Sand	Collar	Cove
14:35	 	Hvolpasveitin
14:55	 	Blíða	og	Blær
15:20	 	Danni	tígur	
15:30	 	Adda	klóka
15:55	 	Dagur	Diðrik	
16:15	 	Svampur	Sveinsson	
16:40	 	Könnuðurinn	Dóra	
17:05	 	Skoppa	og	Skrítla	á	póst-	
	 	korti	um	Ísland	
17:15	 	Kung	Fu	Panda	3
19:00	 	Fóstbræður	

Fóstbræður	eru	óborganlegir	
grínistar	sem	hæðast	bæði	
að	sjálfum	sér	og	öðrum.

19:25	 	Flúr	&	fólk	
19:50	 	Shameless	
20:40	 	The	Twilight	Saga:	
	 	Breaking	Dawn	Part	2
22:35	 	The	355
00:30		The	Night	Clerk
01:55	 	Legends	of	Tomorrow	



570cc fjórgengismótor
44 hestöfl, 48 Nm tog
2WD/4WD hátt/lágt drif
26” dekk / 14” beadlock felgur 
Læsanleg mismunadrif
23 l. bensíntankur
Þyngd 384 kg.
27 cm. undir lægsta punkt
T3b dráttarvélaskráning



DagskráinDagskráinD
13.00	 	Fréttir	með	táknmáls-	
	 	túlkun
13.25	 	Heimaleikfimi	
13.35	 	Kastljós
14.00	 	Útsvar	2018
15.20	 	Söngvaskáld	
16.10	 	Okkar	á	milli
16.40	 	Leyndarlíf	hunda	
17.30	 	Heilabrot	
18.00	 	Hæ	Sámur	
18.08	 	Símon	
18.13	 	Örvar	og	Rebekka	
18.25	 	Ólivía	
18.36	 	Eldhugar	–	Margaret		
	 	Hamilton
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
20.05	 	Kiljan
20.50	 	Söfn	af	ýmsu	tagi
21.05	 	Dýragarðsbörnin	
22.00	 	Tíufréttir
22.15	 	Veður
22.20	 	Músíktilraunir	2022
23.20	 	Lífshlaup	í	tíu	myndum	–		
	 	Muhammad	Ali	
00.10	 	Dagskrárlok

07:55	 	Heimsókn
08:15	 	Best	Room	Wins	
08:55	 	Bold	and	the	Beautiful	
09:15	 	Listing	Impossible	
09:55	 	Mr.	Mayor	
10:20	 	Masterchef	USA	
11:00	 	Um	land	allt	
11:35	 	Skreytum	hús	
11:50	 	Necessary	Roughness	
12:30	 	Ísskápastríð	
13:05		 Shark	Tank	
13:50	 	Saved	by	the	Bell	
14:15	 	Love	Triangle	
15:15	 	Lóa	Pind:	Battlað	í	
	 	borginni	
16:00	 	The	Heart	Guy	
16:45	 	Men	in	Kilts:	A	Roadtrip		
	 	with	Sam	and	Graham	
17:20	 	Necessary	Roughness	
18:00	 	Bold	and	the	Beautiful	
18:25	 	Veður	
18:30	 	Fréttir	Stöðvar	2	
18:50	 	Sportpakkinn	
18:55	 	Ísland	í	dag	
19:10	 	Spegilmyndin	
19:30	 	Grey’s	Anatomy	
20:15	 	Family	Law	
21:05	 	The	Resort	
21:45	 	Unforgettable	
22:25	 	La	Brea	
23:10	 	The	Blacklist	
23:50	 	Grantchester	
00:40		Wentworth	
01:25	 	Pennyworth	
02:20		Best	Room	Wins	

06:00	 Tónlist
12:40	 The	Late	Late	Show	with		
	 James	Corden
13:25	 The	Block
15:05	 Vigdís	og	Villi	skoða		
	 heiminn
15:35	 Að	heiman	-	íslenskir		
	 arkitektar
16:05	 Ghosts	
17:00	 Family	Guy
17:40	 Dr.	Phil	
18:25	 The	Late	Late	Show	with		
	 James	Corden	
19:10	 9JKL
19:40	 The	Neighborhood	
20:10	 Survivor	
21:00	 New	Amsterdam

Nýr	yfirlæknir	hikar	ekki	við	
að	brjóta	reglur	til	að	bæta	
þjónustuna	við	sjúklinga.	

21:50	 Devils	
Patrick	Dempsey	leikur	
aðalhlutverkið	í	þessari	
spennuþáttaröð	sem	byggð	
er	á	samnefndri	skáldsögu	
um	miskunnarlausa	baráttu	
í	fjármálaheiminum.

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	 Tónlist

18:30	 	Fréttavaktin		
19:00	 	Markaðurinn				
19:30	 	Söfnin	á	Íslandi	(e)
20:00		Bíóbærinn	
20:30	 	Fréttavaktin	(e)	
21:00	 	Markaðurinn	(e)					

Miðvikudagur
29. mars

07:00		Barnaefni
11:50	 	Land	of	the	Lost
13:30	 	Mystery	101:	Deadly		
	 	History
14:50	 	Hvolpasveitin
15:15	 	Blíða	og	Blær	
15:40	 	Danni	tígur	
15:50	 	Adda	klóka	
16:10	 	Dagur	Diðrik	
16:35	 	Svampur	Sveinsson	
17:00	 	Dóra	könnuður	
17:20	 	Skoppa	og	Skrítla	á		
	 	póstkorti	um	Ísland	
17:35	 	Nonni	norðursins	4
19:00	 	Fóstbræður	
19:25	 	Tekinn	
19:50	 	Legends	of	Tomorrow	
20:30	 	Anna	Karenina

Rússnesk	hefðarkona	kastar	
öllu	frá	sér	til	að	upplifa	
sanna	ást	með	manninum	
sem	hún	elskar.

22:35	 	Stillwater
00:50		American	Psycho
02:25	 	Réttur	
03:10	 	Dating	#NoFilter

Starfsmaður í bókhald 
óskast á Tannlæknastofu 
Austurlands, starfsstöð 
Egilsstaðir

• Skrifstofumenntun, viðskiptafræði  
 eða annað sambærilegt nám
• Reynsla af launavinnslu og að færa  
 bókhald kostur/nauðsyn
• Þarf að sýna frumkvæði og sjálfstæð  
 vinnubrögð og góða samskiptahæfni

Umsóknir og fyrirspurnir sendist á 
eddaogsmari@simnet.is
 

FERÐAFÉLAG FLJÓTSDALSHÉRAÐS
www.ferdaf.is - ferdaf@ferdaf.is - Sími 863 5813

Myndakvöld
Ferðafélags Fljótsdalshéraðs

Fimmtudaginn 30. mars 2023
kl. 20:00 í húsnæði ferðafélagsins

að Tjarnarási 8, Egilsstöðum.

Ína. D. Gísladóttir 
mun vera með myndasýningu

frá Gerpissvæðinu.

Allir velkomnir, 
það verður heitt á könnunni.

 



Egilsstaðir 
Frankfurt 
Í maí 2023 hefur flugfélagið Condor vikulegt áætlunarflug  
frá Egilsstöðum til Frankfurt með möguleikum á tengiflugi  
um allan heim. Flogið verður einu sinni í viku til 24. október.

Bókaðu flugið þitt á condor.com

B E I N T  F L U G A L LT
N Æ S TA S U M A R

condor.com



Við leitum að verkstjóra til að halda utan um sumarvinnu Landsvirkjunar 
í Fljótsdalsstöð. Verkstjórar sjá um að leiða og hafa umsjón með hópi 
ungmenna 16-19 ára sem sinna ýmsum verkefnum tengdum umhverfinu
og umhirðu í kringum aflstöðvar okkar.
 
Í starfinu felst ábyrgð á daglegum verkefnum vinnuhópsins, skipulagning, 
leiðsögn og fræðsla um rétt vinnubrögð og öryggi í starfi. Við viljum efla 
liðsheild og hvetja til góðra verka. 

Hæfniskröfur:
– Reynsla og áhugi á störfum með ungu fólki
– Góðir samskiptahæfileikar
– Skipulögð og fagleg vinnubrögð
– Sjálfstæði og frumkvæði í starfi
– Menntun sem nýtist í starfi
– Bílpróf

Umsóknarfrestur er til og með 2. apríl

Sótt er um starfið á vef Landsvirkjunar
landsvirkjun.is/storf

Starf

Verkstjórn sumarvinnu 
ungmenna í Fljótsdalsstöð



Herrakvöld á Héraði

Herrakvöld Lyng Restaurant 2023 verður haldið á 
mottudaginn, 31. mars.

Boðið verður upp á dýrindis nautalund, grínistinn Jóel Sæmundsson 

sér um að kitla hláturtaugarnar og KHB Brugghús frá Borgarfirði eystri 

verður með kynningu.

Við hlökkum til að sjá sem flesta herramenn.

Bókanir fara fram á dineout.is/lyng



Atvinnulífið á Austurlandi byggir á drífandi 
og öflugu starfsfólki. AFL Starfsgreina félag 
er verkalýðsfélagið á Austurlandi. 

www.asa.is

AFL til góðra verka!



Heildarflutningur á passíusálmum Hallgríms 
Péturssonar í útgáfu Smára Ólasonar.

Fram koma sönghópur Austuróps, 
einsöngvarar, hljóðfæraleikarar og lesarar.

Allir viðburðirnir heast kl. 17.00, 
sjá nánar um viðburðinn á       

Aðgangur er ókeypis.

Valþjófsstaðarkirkja 2. apríl, pálmasunnudag
Sleðbrjótskirkja        3. apríl
Seyðis�arðarkirkja   4. apríl
Vallaneskirkja           5. apríl
Bakkagerðiskirkja     6. apríl, skírdag
Egilsstaðakirkja        7. apríl, föstudaginn langa

Einsöngvarar eru Angelika Liebermeister, Tinna Jóhanna Magnusson, 
Þórdís Sævarsdóttir, og Guðsteinn Fannar Jóhannsson. 

Hljóðfæraleikarar eru Sóley Þrastardóttir, Kamilla Kerekes, 
Sandor Kerekes, Torvald Gjerde og Wes Stephens. 

Stjórnandi er Hlín Pétursdóttir Behrens.  

Austuróp

Passíusálmar 
í dymbilviku



VARAHLUTIR OG BÍLAVÖRUR
Í HÆSTA GÆÐAFLOKKI

Bílanaust Sólvangi 5, 
700 Egilsstöðum 
S. 471 1244 

Opið
Mán - fös 8 - 18
Lau 10 - 14

Skoðaðu vöruúrvalið á www.bilanaust.is
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print@heradsprent.is · www.heradsprent.is
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Verslum í heimabyggð

Plaköt

Strigamyndir

Passamyndir

Matseðlar
Klippikort

Nafnspjöld



FJARÐABYGGÐ
fjardabyggd.is

Stjórnandi fræðslumála 
og skólaþjónustu
Stjórnandi fræðslumála og skólaþjónustu er faglegur leiðtogi mála�okksins og ber faglega og 
rekstrarlega ábyrgð á fræðslumálum og þróun þeirra í sveitarfélaginu. Stjórnandi fræðslumála 
og skólaþjónustu er y�rmaður skólastjórnenda og skólaþjónustu sveitarfélagsins, auk þess að 
vera starfsmaður fræðslunefndar.
Stjórnandi fræðslumála og skólaþjónustu er með fasta starfsstöð á skrifstofu �ölskyldusviðs á 
Reyðar�rði. Stjórnandi fræðslumála og skólaþjónustu er einn �mm stjórnenda á �ölskyldusviði 
og heyrir undir sviðsstjóra �ölskyldusviðs.
Starf Stjórnanda fræðslumála og skólaþjónustu er leiðtogastaða þar sem áhersla er lögð á 
faglegt starf, gott rekstrarumhver� og áframhaldandi rýni á og þróun fræðslumála og 
skólaþjónustu í síbreytilegu umhver�.

Helstu verkefni:
· Stjórnandi fræðslumála og skólaþjónustu fer með faglega og rekstrarlega ábyrgð á fræðslumálum og  
 skólaþjónustu í sveitarfélaginu og stuðlar að metnaði og fagmennsku í starfsemi skólanna.
· Stjórnandi fræðslumála og skólaþjónustu fer með leiðtogahlutverk sem y�rmaður stjórnenda 
 leik- grunn- og tónlistarskóla sveitarfélagsis.
· Stjórnandi fræðslumála og skólaþjónustu ber ábyrgð á framkvæmd og skipulagi skólaþjónustu í nánu  
 samstar� við stjórnendur félagsþjónustu með áherslu á e�ingu forvarna og ráðgjafar á öllum skólastigum.  
· Stjórnandi fræðslumála og skólaþjónustu hefur umsjón með gerð og eftirfylgni �árhagsáætlana, auk  
 starfs og framkvæmdaáætlana sem fræðslunefnd �allar um.
· Stjórnandi fræðslumála og skólaþjónustu stýrir skipulagningu og mótun fræðslustarfs og skólaþjónustu og  
 er áhersla lögð á vilja og getu til breytingastjórnunar, þar sem við á, næstu 2-3 árin. 

Hæfniskröfur:
· Háskólamenntun og reynsla á sviði fræðslumála
· Menntun eða reynsla á sviði stjórnsýslu sveitarfélaga
· Þekking og reynsla af stjórnun er nauðsynleg
· Þekking og reynsla af breytingastjórnun er æskileg
· Framhaldsmenntun á sviði uppeldis- og/eða menntunarfræði æskileg
· Þekking á lögum og reglugerðum sem tengjast fræðslumálum sveitarfélaga
· Reynsla af stefnumótun og áætlanagerð æskileg
· Góð samskiptahæfni, leiðtogahæfni og þjónustulund
· Frumkvæði, sjálfstæði, góð skipulagshæfni og færni til að vinna í hóp
· Góð íslenskukunnátta og hæfni til að tjá sig í ræðu og riti             
 
Leitað er að einstakling með áhuga fyrir star�/verkefni sem fer fram í �ölkjarna sveitarfélagi með 
áherslur bæjarfélagsins í þróun þessara mála að leiðarljósi [til að skýra betur áherslu í mati 
umsækjenda].
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum sveitarfélagsins við viðkomandi stéttarfélag.
Konur jafnt sem karlar eru hvattar til að sækja um stöðuna.
Allar frekari upplýsingar veitir Laufey Þórðardóttir, sviðsstjóri �ölskyldusviðs, í síma 470 9015 
eða á netfanginu laufey.thordardottir@�ardabyggd.is.
Umsóknarfrestur er til og með 9. apríl 2023.
Æskilegt er að viðkomandi geti ha�ð störf þann  1. ágúst nk.



Árshátíð Brúarásskóla 2023
föstudaginn 24. mars kl. 17:00
Frumsýning á ,,Ættarmótinu“  glænýjum söngleik eftir ljóð- og leikskáldið Ingunni 
Snædal í leikstjórn höfundar.  Sauðdalsættin á það sameiginlegt með mörgum 
ættum á Íslandi að í henni eru margir kynlegir kvistir. Það má því reikna með að 
það gangi á ýmsu þegar blásið er til ættarmóts og ekki útilokað að það fari úr 
böndunum. 

Húsið verður opnað kl. 16:00 fyrir getraunir og tombólu og eftir sýningu verða veitingar. 
Ekki er selt inná sýninguna né rukkað fyrir mat en tekið við frjálsum framlögum í 
ferðasjóð nemenda.

Verið öll hjartanlega velkomin!

FJARÐABYGGÐ 
fjardabyggd.is

 

Breytingar á lögum um 
meðhöndlun úrgangs
Um áramótin tóku í gildi breytingar á lögum um meðhöndlun úrgangs 
nr. 55/2003, þar sem meðal annars er kveðið á um að sveitfélögum er 
gert að fara eftir ker� sem kallast ,,borgað þegar hent er“ m.ö.o. sá 
borgar sem hendir. 

Frá og með 1. júní verða því tekin upp að nýju klippikort á söfnunar- og 
móttökustöðvum Fjarðabyggðar. Rekstraraðilar sem úrgangur fellur til hjá skulu sjál�r sjá 
um söfnun og meðferð á þeim úrgangi. 

Fjarðabyggð ber ábyrgð á að söfnun úrgangs fari fram innan marka sveitarfélagsins og 
að sjá til þess að innviðir séu til staðar til að tryggja rétta meðhöndlun úrgangs. 

Rekstraraðilar hafa frjálsar hendur við samningagerð við einkaaðila um hirðu og �okkun 
úrgangs sem fellur til frá fyrirtækinu. Kjósi rekstraraðilar að losa sinn úrgang á móttöku- 
og söfnunarstöðvum sveitafélagsins er hægt að kaupa sérstakt klippikort fyrir fyrirtæki.

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

www.heradsprent.is

BOÐSKORT

SERVÍETTUR
STYTTUR 
Á KÖKUR

KERTI
GESTABÆKUR



PANTAÐU & TAKTU MEÐ 
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dagar á
24. & 25. marS

 
SKOÐAÐU MATSEÐILINN Á NIELSENRESTAURANT.IS

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

Námur vegna Axarvegar, 
aðalskipulagsbreyting
Sveitarstjórn Múlaþings samþykkti á fundi 11. janúar 2023 að tillaga um breytingu 
á Aðalskipulagi Fljótsdalshéraðs 2008-2028 vegna náma við nýjan Axarveg yrði 
auglýst í samræmi við 31. 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 tillöguna. Athugasemdum skal skilað til skipulagsfulltrúa Múlaþings 
Lyngási 12, 700 Egilsstöðum eða á netfangið skipulagsfulltrui@mulathing.is til og með 
4. maí 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

Athafnasvæði á Djúpavogi, 
nýtt deiliskipulag
Heimastjórn Djúpavogs hefur samþykkt að kynna vinnslutillögu nýs deiliskipulags 
fyrir athafna- og hafnarsvæði við Innri Gleðivík í samræmi við 40. gr. skipulagslaga 
nr. 123/2010.

Með deiliskipulagsgerðinni vill sveitarfélagið tryggja nægt lóðaframboð fyrir 
athafnastarfsemi sem hentar fjölbreyttri atvinnustarfsemi og þar með bregðast við 
aukinni eftirspurn eftir slíkum lóðum.  Markmið með deiliskipulaginu er að skapa 
svæði til uppbyggingar á athafnastarfsemi og jafnframt huga vel að ásýnd svæðisins 
til þess að stuðla að jákvæðri ímynd Djúpavogs og góðri upplifun gesta.

Hægt er að nálgast vinnslutillögu verkefnisins á skrifstofum sveitarfélagsins og 
heimasíðu þess, www.mulathing.is

Almenningi er gefinn kostur á að senda inn ábendingar og/eða athugasemdir til 
skipulagsfulltrúa Múlaþings Lyngási 12, 700 Egilsstöðum eða á netfangið 
skipulagsfulltrui@mulathing.is til og með 13. apríl 2023.

Skipulagsfulltrúi Múlaþings
Sigurður Jónsson

Aðalsafnaðarfundur Eiðasóknar

verður haldinn fimmtudaginn 30. mars
í aðstöðuhúsi kirkjunnar og hefst kl. 18:00

Fundarefnið er samkvæmt reglum um störf
sóknarnefnda, en auk þess verður rætt um

væntanlegar framkvæmdir við kirkjuna
í vor og sumar.

Og auðvitað verður heitt á könnunni!

Verið velkomin

      Sóknarnefndin

Ferðafélag Fljótsdalshéraðs

ÆVINTÝRAFERÐ
FJÖLSKYLDUNNAR

Þ A N N  2 7 .  M A R S
V E R Ð U R  P Á S K A F J Ö R  Í
S E L S K Ó G I .  M Æ T I N G  Á

B Í L A P L A N  S E L S K Ó G A R
K L .  1 7 : 0 0



FJARÐABYGGÐ 
fjardabyggd.is

 

Skógrækt í Fjarðabyggð
Breyting á Aðalskipulagi Fjarðabyggðar 2020-2040

Fjarðabyggð kynnir tillögu um breytingu á skipulagsákvæðum í aðalskipulagi sem varða 
skógrækt á landbúnaðarsvæðum og á skógræktar- og landgræðslusvæðum. Breytingin 
felur það í sér að skógræktaráform umfram 50 ha munu kalla á aðalskipulagsbreytingu 
en í núgildandi ákvæðum er miðað við 200 ha. Breytingin varðar því aðeins málsmeðferð 
en ekki stefnubreytingu í málefnum skógræktar.

Tillöguskjalið, sem kynnt er í samræmi við 30. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, felur bæði í 
sér skipulags- og matslýsingu og tillögu á vinnslustigi. Þetta er gert til einföldunar og í 
ljósi þess hve einföld breytingin er. 

Tillöguskjalið má nálgast á vef Fjarðabyggðar, www.�ardabyggd.is og er óskað eftir því að 
ábendingar berist í síðasta lagi þann 5. apríl 2023. Senda skal ábendingar í tölvupósti til 
aron.beck@�ardabyggd.is eða með bréfpósti til skipulagsfulltrúa, Hafnargötu 2, 730 
Fjarðabyggð. Ábendingar sem berast verða hafðar til hliðsjónar við lokafrágang 
tillögunnar og hún síðan lögð fyrir sveitarstjórn sem tekur ákvörðun um auglýsingu.

Skipulagsfulltrúi er til viðtals á bæjarskrifstofum Fjarðabyggðar.

Virðingarfyllst,
Aron Leví Beck

Skipulags- og umhver�sfulltrúi

FULLT STARF

 

 

Sólvangur 5, Egilsstaðir
Sími 471 1244 - www.bilanaust.is

Vegna aukinna verkefna vantar okkur liðsauka í útibú okkar á 
Egilsstöðum til að sinna útisölu og e�ingu viðskipta um allt 
Austurland, ásamt afgreiðslu og þjónustu í verslun okkar að 
Sólvangi 5.

Áhugasamir sendi umsóknir á hugig@bilanaust.is
Nánari upplýsingar veitir Hugi Guttormsson
í síma 660-3431



Við leitum að jákvæðum og öflugum hjúkrunarfræðingi til að hafa 
umsjón með heilsugæslu Alcoa Fjarðaáls. Heilbrigði og vellíðan 
starfsmanna eru forgangsmál hjá okkur og heilsugæslan í álverinu 
er hluti af fjölbreyttri þjónustu mannauðsteymis fyrirtækisins. 
Hjúkrunarfræðingar manna heilsugæsluna á virkum dögum 
og læknar hafa þar reglulega viðveru. 

Hjúkrunarfræðingur á heilsugæslu

Umsjón með heilsufarsskoðunum starfsmanna
Þjónusta vegna veikinda eða meiðsla
Upplýsingamiðlun og ráðgjöf
Samstarf og skipulag vegna viðveru lækna
Gagnavarsla og skýrslugerð
Umsjón með aðföngum
Eftirfylgni og umbætur á stöðlum og ferlum

• 

• 

• 
• 

• 

Ábyrgð og verkefni

Hjúkrunarfræðimenntun
Starfsreynsla í heilsugæslu æskileg
Framúrskarandi færni í mannlegum samskiptum
Sjálfstæði og frumkvæði í vinnubrögðum
Skipulagshæfileikar og nákvæmni
Góð íslensku- og enskukunnátta
Góð tölvukunnátta

Hæfniskröfur

• 
• 

• 
• 

• 

Frekari upplýsingar veitir Elísabet Sveinsdóttir í tölvupósti á 
netfangið elisabet.sveinsdottir@alcoa.com eða í síma 843 7630.
Í samræmi við jafnréttisstefnu Alcoa Fjarðaáls og lög nr. 150/2020 
eru einstaklingar af öllum kynjum hvattir til að sækja um. Hægt 
er að sækja um starfið á alcoa.is. Umsóknarfrestur er til og með 
mánudeginum 3. apríl.

• 

• 

• 
• 



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

Lausar stöður leikskólakennara í 
Múlaþingi skólaárið 2023 - 2024
Í Múlaþingi eru starfandi 6 leikskólar í jafnmörgum byggðarkjörnum:
Bjarkatún, Djúpavogi. 
Brúarás, Jökulsárshlíð. 
Glaumbær, Borgarfirði eystri. 
Hádegishöfði, Fellabæ. 
Leikskóladeild Seyðisfjarðaskóla, Seyðisfirði. 
Tjarnarskógur, Egilsstöðum. 
Nánari upplýsingar um leikskólana má finna á heimasíðu Múlaþings, 
www.mulathing.is/is/thjonusta/menntun/leikskolar. 

Leikskólakennara vantar 
í eftirfarandi skóla
• Bjarkatún
• Brúarás
• Hádegishöfða
• Leikskóladeild Seyðisfjarðarskóla
• Tjarnarskóg

Menntunar- og hæfniskröfur
• Leyfisbréf sem kennari 
 (leyfisbréf fylgi umsókn). Ef ekki fæst 
 kennari verður ráðinn starfsmaður með
 aðra uppeldismenntun eða leiðbeinandi
• Góð hæfni í mannlegum samskiptum
• Áhugi á að vinna með börnum
• Sveigjanleiki, áreiðanleiki og stundvísi
• Frumkvæði í starfi og faglegur metnaður
• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
• Góð íslenskukunnátta 

Umsóknarfrestur er til 12. apríl nk.
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum sveitarfélagsins og viðkomandi 
stéttarfélags.
Einstaklingar af öllum kynjum eru hvött til að sækja um stöðuna. 
Sótt er um störfin á heimasíðu Múlaþings undir „störf í boði“ og þar er að finna 
nánari upplýsingar eða á starfasíðu Múlaþings hjá Alfreð, www.mulathing.alfred.is.
Öllum umsóknum skal fylgja yfirlit yfir nám og/eða fyrri störf ásamt kynningarbréfi. 
Umsækjendum er bent á að kynna sér fræðslubréf um vinnslu Múlaþings á 
persónuupplýsingum starfsumsækjenda, sem finna má á heimasíðu sveitarfélagsins 
www.mulathing.is. 
Þeir sem ráðnir eru til starfa hjá félagsþjónustu, skólum og frístund þurfa að veita 
heimild til að leitað sé upplýsinga úr sakaskrá hjá Ríkissaksóknara. Vinnustaðir 
Múlaþings eru reyklausir og fjölskylduvænir.

Deildarstjóra vantar 
í eftirfarandi skóla
• Bjarkatún
• Brúarás
• Leikskóladeild Seyðisfjarðarskóla

Menntunar- og hæfniskröfur
• Leyfisbréf sem kennari 
 (leyfisbréf fylgi umsókn)
• Reynsla af starfi deildarstjóra  
 í leikskóla er æskileg
• Reynsla af vinnu í leikskóla er æskileg
• Góð hæfni í mannlegum samskiptum
• Áhugi á að vinna með börnum
• Frumkvæði í starfi og faglegur metnaður
• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
• Góð íslenskukunnátta



Velkomin!

Kirkjuselið Fellabæ

Drífa Sigurðardóttir 
og Kór Áskirkju leiða söng.

Fermingarbörn aðstoða.

Messa á boðunardegi Maríu 
í Kirkjuselinu Fellabæ

sunnudaginn 26. mars 
kl. 11:00 

DAGSKRÁR SUDOKU - LÉTT

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

Aðalfundur
Félags eldri borgara Fljótsdalshéraði, 

verður haldinn í Hlymsdölum 
fimmtudaginn 30. mars 2023 klukkan 16.00.

Venjuleg aðalfundarstörf. 

Stjórnin.

Aðalfundur
í Framsóknarfélagi Fjarðabyggðar
Aðalfundur Framsóknarfélags Fjarðabyggðar verður haldinn í Þórðarbúð, Reyðar�rði, 
mánudaginn 27. mars kl. 19:00 

Dagskrá:
1. Hefðbundin aðalfundarstörf.
2. Önnur mál

Boðið verður upp á súpu og brauð.

Félagsmenn eru hvattir til að mæta og nýjir félagar velkomnir.

 Stjórn Framsóknarfélags Fjarðabyggðar



2021 - 2024

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

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.

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

Umsóknarfrestur er til og með 3. apríl nk. Umsækjendur skulu hafa náð 20 ára aldri. 
Allir áhugasamir eru hvattir til að sækja um á vinbudin.is 

Við leitum að ábyrgðarfullum og fjölhæfum verslunarstjóra 

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

Vínbúðin Djúpavogi 
óskar eftir liðsfélögum

VERSLUNARSTJÓRA OG FÓLKI Í TÍMAVINNU

Starfshlutfall er breytilegt eftir þörfum.

Við leitum að glaðlyndum og röskum einstaklingum í tímavinnu

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



   
     

 
 

 
  

  
 

 
 

   

 
     

 
 

 
  

 

    
 

   
  

  

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.

Hjón á besta aldri óska eftir jörð á 
Austurlandi, helst á Fljótsdalshéraði. 
Áhugasamir sendi upplýsingar á 
Dagskrána, print@heradsprent.is

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

og fjölskyldur

Við færum öllum þeim innilegar þakkir 
sem aðstoðuðu okkur og sýndu samúð, 
hlýhug og vinarþel við andlát og útför

Gunnars Aðólfs Guttormssonar
Litla-Bakka í Hróarstungu

Ástkær sonur og bróðir okkar

Sigfinnur Karlsson
Grænanesi

lést 11. mars 2023 og verður jarðsunginn
frá Norðfjarðarkirkju

fimmtudaginn 23. mars kl. 13:00.

Anna Sigfinnsdóttir
Pétur Karlsson Waldorff Dóra Ingimarsdóttir
Unnur Karlsdóttir Waldorff 
Ólafía Karlsdóttir Waldorff Vilhjálmur Lárusson
Fjóla Karlsdóttir Waldorff Kristján T. Högnason
Eiður Karlsson Waldorff Viktoría Gilsdóttir
Atli Freyr Kristjánsson
Karl Gunnarsson Saloni
Árbjartur Snær Kristjánsson 

ER Á STAÐNUM

100%
RAFMAGN77kWh
RAFHLAÐ

A
HYUNDAI IONIQ5 STYLE

9.390.000kr Fjórhjóladrifinn 481km drægni

Hafðu Samband: 470-5070 Bílaverkstæði Austurlands | Söluaðili BL



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
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Strandgata, Neskaupstað
Flott og vel skipulögð fjögurra herbergja íbúð 
(100 m²) á annarri hæð í tvíbýli. Rúmgóð stofa 
og samliggjandi borðstofa með útgengt á 
svalir. Mjög flott innrétting í eldhúsi og gott 
útsýni. 
Verð: 30,8 milljónir.

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: 34,9 milljónir.

Fagrihjalli, Vopnafirði 
134,4 m² íbúð í raðhúsi á einni hæð. Rúmgóð 
stofa með útgengt í bakgarð, baðherbergi 
flísalagt í hólf og gólf og þrjú svefnherbergi. 
Varmadæla og ljósleiðari eru í íbúðinni. 
Verð: 18,9 milljónir.

Lambeyrarbraut, Eskifirði
Gott 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: 54,9 milljónir.

Stekkjarholt, Reyðarfirði
Virkilega fallegt og vel skipulagt 262,1 m² 
einbýlishús með fimm rúmgóðum svefnher-
bergjum og 41,2 m² bílskúr. Húsið stendur á 
frábærum útsýnisstað. Öll rými hússins eru 
sérlega rúmgóð og  með gólfhita. 
Verð: 79,8 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.

LÆKKAÐ
VERÐ!

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!
 

Minningarsjóður Ragnhildar B. Metúsalemsdóttur og Stefáns Péturs- 
sonar óskar eftir umsóknum um tvo styrki að upphæð 200.000 kr. hvor  
úr sjóðnum fyrir árið 2023. Tilgangur sjóðsins er að veita námsfólki  
búsettu á Austurlandi styrki til háskólanáms.

Umsóknarfrestur er til 20. maí 2023 og skal umsókn fylgja staðfesting 
á námi. Styrkir úr sjóðnum eru gefnir upp á launamiðum til styrkþega 
vegna tekju ársins 2023 í byrjun árs 2024.

Umsóknum skal skila rafrænt til Sambands sveitarfélaga á 
Austurlandi á netfangið ssa@ssa.is.

Óskað eftir umsóknum námsmanna



       

��������������������
Glæsileg og mjög rúmgóð 4ra 
herbergja endaíbúð vestanmegin í 
raðhúsi. Íbúðin er glæný og verið að 
leggja lokahönd á frágang hússins.
Bílaplan verður steypt þegar vorar.
Verð 61.900.000
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Mjög rúmgóð og vel staðsett 5 
herbergja íbúð á efri hæð að austan í 
litlu �ölbýli. Íbúðin og húsið hefur verið 
mikið endurýjað. Bílskúr og stórar 
geymslur fylgja.
Íbúðin að vestanverðu er líka til sölu.
Verð 38.900.000
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Mjög falleg og mikið endurnýjuð 
2ja herbergja íbúð á neðstu hæð í 
góðu �ölbýli.
Íbúðin getur verið laus �jótlega. 
Möguleiki á sólpalli við íbúðina.
Verð 39.900.000
 

Austuróp kynnir - Ljóðahátíð IV

Suðrið heillar
 Egilsstaðakirkju 26. mars kl. 20:00

Úrval söngvara Austuróps flytur tónlist frá suðrænum slóðum, 
m.a. e�ir Enrique Granados, Manue de Falla, Joaquin Rodrigo, 
Georges Bizet, Gabriel Fauré og Leo Delibes

Píanóleikarar Mairi McCabe og Sándor Kerekes
Miðaverð kr. 3.000, ókeypis fyrir 20 ára og yngri

REYÐARFJÖRÐUR
STEKKJARTÚN
Fullklárað einbýlshús,
3 svefnherbergi og 2 stofur. 
Til a�endingar í sumar
Ásett verð kr. 58.400.000.
 Löggiltur fasteignasali

Ævar Orri Dungal

Miðvangi 2-4, 3. hæð, Egilsstöðum

dungal@aves.is
897-6060

NÝTT Á SKRÁ

NÝTT Á SKRÁ

GISTIHEIMILI VIÐ VÉGARÐ Í  FLJÓTSDALSHREPPI
Gistiskáli – veitingasalur – eldhús. Stærð ca 513 fm. Rúmgóður veitingasalur – 
kamína – bar. Eldhús með ágætum innréttingum, starfsmannasnyrting. 
Tveir herbergja gangar með 10 herbergjum, 8 tveggja manna stúdíó herbergi, 
2 herbergi eru stærri stúdíó herbergi (�ölskylduherbergi). Öll herbergi eru með baði 
og sér hitakútum. Í kjallara eru rúmgóðar geymslur.
Þjónustuhús. Stærð ca. 120 fm. Baðherbergi með sturtuklefa, þvottaaðstaða, eldhús,  
ágæt setustofa, 4 herbergi. Góð aðstaða með rafmagnstengi fyrir húsbíla og tjaldvagna. 
Grillaðstaða og leiksvæði.


