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Í  Verkmenntaskóla Austurlands – Neskaupstað

Gerðu l i t r ík a  t i l raun!

Sví fðu y�r  í  sýndar verule ik a!

Spja l laðu v ið  forsetann!

K íktu í  gula  herbergið!

1 .  október  
k l .  12–16

Í  áttunda sinn 
bjóðum við upp
á fjölbreytta 
og spennandi 
dagskrá fyrir 
al la f jölskylduna.

Forseti Íslands veitir verðlaun 
í Nýsköpunarkeppni grunnskólanna 
í Fjarðabyggð, við vígjum nýja 
aðstöðu í skólanum og bjóðum 
ykkur öllum í ka� og með því. 
Einnig verður fjöldi austfirskra 
fyrirtækja, stofnana og fyrirtækja 
á svæðinu.

Sví fðu y�r  í  sýndar verule ik a!

Spja l laðu v ið  forsetann!

K íktu í  gula  herbergið!

bjóðum við upp

alla f jölskylduna.

Forseti Íslands veitir verðlaun 
í Nýsköpunarkeppni grunnskólanna 
í Fjarðabyggð, við vígjum nýja 
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Pantone 7477 C

SAGA GARÐARS & 

SNORRI HELGASON 

Á ESKIFIRÐI!
 
Laugardaginn 1. október hertaka hjónin

Snorri Helgason tónlistarmaður og Saga 

Garðarsdóttir grínkona félagsheimili 

Eskfirðinga Valhöll og bjóða upp á mikið fjör.

 
Kl. 15:00 Barnaball með Sögu Garðars og 

Snorra Helgasyni þar sem þau bjóða upp á lög, 

dans og leiki úr öllum áttum.

Ballið er í boði Tónlistarmiðstöðvar Austurlands og 

er hluti af BRAS. Enginn aðgangseyrir er á ballið og 

öll velkomin meðan húsrúm leyfir.

 
Kl. 21:00 Geggjað gill fyrir þá sem eldri eru. 

Snorri opnar kvöldið og spilar sína þjóðlagaskotnu 

poppmúsík og svo tekur Saga við og flytur uppistand 

sitt. Forsala miða er á Tix en einnig verður hægt að 

kaupa miða við innganginn. Miðaverð 4.900 kr.
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Austfirsk matvæli – Hefðir – Tengslanet – Frumkvöðlar – Nýting Samstarf – Ábyrg neysla 

Matarmót
Matarauðs Austurlands

Landsins gæði

Föstudaginn 21. október 2022
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Taktu daginn frá 
Föstudaginn 21. október verður Matarmót Matarauðs Austurlands haldið í annað 
sinn í Hótel Valaskjálf á Egilsstöðum. Matarmótið er ætlað austfirskum matvæla-
framleiðendum, veitinga- og söluaðilum matvæla, starfsfólki mötuneyta, 
frumkvöðlum í framleiðsluhugleiðingum og öðrum sem áhuga hafa á austfirskum 
matvælum; nýtingu, sölu, þróun, samstarfi og styrkingu tengslanets. 
 
Landsins gæði – matur í náttúru Austurlands 
Dagurinn hefst á fjölbreyttum málstofum og í framhaldi verður matarmót þar sem 
austfirskir matvælaframleiðendur kynna vörur sínar. Komdu og bættu tengslanet  
þitt, kynntu þér nýjungar í framleiðslu og uppgötvaðu Austurlandsins gæði.   
 
Skráning og nánari upplýsingar 
Á Austurland.is/matarmot finnur þú skráningarform og  
frekari upplýsingar um viðburðinn.  
 
Verkefnisstjórn  
Halldóra Dröfn Hafþórsdóttir: dora@austurbru.is, 470 3871 
Alda Marín Kristinsdóttir: aldamarin@austurbru.is, 470 3860
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DagskráinDagskráinD
13.00	 	Heimaleikfimi
13.10	 	Kastljós
13.30	 	Útsvar	2014-2015
14.40	 	Á	tali	hjá	Hemma	Gunn	
	 	1990-1991	
15.45	 	Augnablik	-	úr	50	ára	sögu		
	 	sjónvarps
16.00	 	Brautryðjendur
16.30	 	Basl	er	búskapur
17.00	 	Ekki	gera	þetta	heima	
17.30	 	Landinn
18.00	 	KrakkaRÚV
18.01	 	Listaninja	
18.29	 	Maturinn	minn
18.40	 	KrakkaRÚV	-	Tónlist
18.45	 	Krakkafréttir
18.50	 	Lag	dagsins
19.00	 	Fréttir
19.25	 	Íþróttir
19.30	 	Veður
19.35	 	Kastljós
20.00		Tískuvitund	–	Frederik	Taus
20.35	 	Ofurhundurinn	minn
21.10	 	Tuskubrúða
22.00	 	Tíufréttir
22.15	 	Veður
22.20	 	Neyðarvaktin	

Bandarísk	þáttaröð	um	
slökkviliðsmenn	og	bráðaliða	
í	Chicago	en	hetjurnar	á	
slökkvistöð	51	víla	ekkert	fyrir	
sér.	Meðal	leikenda	eru	Jesse	
Spencer,	Taylor	Kinney,	Kara	
Killmer	og	David	Eignberg.	Atriði	
í	þáttunum	eru	ekki	við	hæfi	
barna	yngri	en	12	ára.

23.05	 	Um	Atlantsála
00.00		Dagskrárlok

08:00		Heimsókn	
08:15	 	The	Mentalist	
08:55	 	Bold	and	the	Beautiful							
09:20		Grand	Designs:	Sweden	
10:05	 	Shrill	
10:25	 	Britain’s	Got	Talent	
11:25	 	Hestalífið	
11:35	 	Skítamix	
12:00	 	Dýraspítalinn
12:35	 	Nágrannar	
12:45	 	Family	Law
13:30	 	30	Rock	
13:50	 	Sorry	for	Your	Loss	
14:20	 	Grand	Designs:	Australia
15:10	 	The	Heart	Guy	
16:00	 	Matarboð	með	Evu	
16:30	 	Schitt’s	Creek
17:25	 	Bold	and	the	Beautiful	
18:05	 	Nágrannar	
18:27	 	Veður	
18:30	 	Fréttir	Stöðvar	2	
18:50	 	Sportpakkinn
19:10	 	Temptation	Island	
19:50	 	Mr.	Mayor	
20:15	 	Camp	Getaway	
21:00	 	The	PM’s	Daughter	
21:25	 	La	Brea	
22:15	 	Real	Time	With	Bill	Maher					
23:10	 	A	Teacher	
23:35	 	Agent	Hamilton	
00:20		A	Very	British	Scandal
01:20	 	The	Mentalist
02:00		Grand	Designs:	Sweden
02:45	 	Shrill
03:10	 	30	Rock
03:30	 	Schitt’s	Creek	
03:55	 	Schitt’s	Creek

06:00	 Tónlist
12:00	 Dr.	Phil
12:45	 The	Late	Late	Show	with		
	 James	Corden
13:30	 Love	Island	(US)	
14:30	 The	Bachelorette
16:00	 The	Block	
17:00	 90210
17:40	 Dr.	Phil
19:10	 Love	Island	(US)	
20:10	 Matarboð	

Matreiðslumaðurinn	Davíð	Örn	
Hákonarson	býður	áhorfendum	
Sjónvarpi	Símans	í	Matarboð	
um	víða	veröld.	Í	þáttunum	
ferðast	Davíð	til	ólíkra	landa,	
kynnist	matarmenningu	þeirra	
undir	leiðsögn	góðra	vina	og	
saman	matreiða	þeir	úr	því	allra	
besta	hráefni	sem	hver	og	einn	
staður	hefur	upp	á	að	bjóða.

20:50	 The	Resident
21:40	 Dan	Brown’s	The	Lost	
	 Symbol

Við	kynnumst	fræðimanninum	
Robert	Langdon,	sem	er	ungur	
að	árum,	og	þarf	að	leysa	fornar	
ráðgátur	til	að	koma	í	veg	fyrir	
alþjóðlegt	samsæri.

22:30	 Walker
00:25	 Love	Island	(US)	
01:15	 FBI:	International
02:00	 Chicago	Med
02:45	 Halo
03:35	 Law	and	Order:	Organized		
	 Crime
04:20	 American	Rust

08:00		Barnaefni	
18:40	 	Gullbrá	og	birnirnir	3	
20:00		30	Rock
20:20		30	Rock	
20:40		The	Goldbergs	
21:00	 	Dating	#NoFilter	
21:25	 	House	M.D.	
22:05	 	Limetown	
22:30	 	Pushing	Daisies	
23:10	 	Coroner	
23:50	 	30	Rock	
00:15	 	30	Rock	
00:35	 	The	Goldbergs

11:40	 	Wish	Upon	a	Unicorn
13:10	 	Britt-Marie	Was	Here
14:45	 	Remember	Sunday
16:15	 	Wish	Upon	a	Unicorn
17:50	 	Britt-Marie	Was	Here
19:25	 	Remember	Sunday
21:00	 	Boogie
22:25	 	What’s	Love	Got	to	Do
		 	with	It
00:20		Sorry	to	Bother	You
02:05		Boogie

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

Fimmtudagur
29. september

DagskráinDagskráinD
13.00	 	Heimaleikfimi
13.10	 	Kastljós
13.30	 	Útsvar	2014-2015	
14.35	 	Manstu	gamla	daga?	
15.20	 	92	á	stöðinni	
15.40	 	Bækur	og	staðir
15.50	 	Líkamstjáning	–	Sviðs-
	 	skrekkur	
16.30	 	Nærumst	og	njótum
17.00	 	Ferðastiklur
17.35	 	Tónstofan	
18.00	 	KrakkaRÚV
18.01	 	Ósagða	sagan	
18.29	 	Lúkas	í	mörgum	myndum													
18.35	 	Húllumhæ	
18.50	 	Lag	dagsins
19.00	 	Fréttir
19.25	 	Íþróttir
19.30	 	Veður
19.40	 	Kastljós
20.00		Kappsmál
21.05	 	Vikan	með	Gísla	Marteini
22.00	 	Shakespeare	og	Hathaway													
22.45	 	Lone	Survivor

Bandarísk	bíómynd	frá	2013.	Í	
júní	2005	lögðu	Marcus	Luttrell	
og	teymi	hans	upp	í	leiðangur	
til	að	fanga	eða	drepa	Talíba-
naleiðtogann	alræmda,	Ahmad	
Shah.	Í	þessari	hættuför	þurftu	
Luttrell	og	teymi	hans	stöðugt	
að	berjast	fyrir	lífi	sínu	enda	var	
verkefnið	talið	ein	flóknasta	og	
erfiðasta	hernaðaraðgerð	síðari	
tíma.	Myndin	er	byggð	á	sön-
num	atburðum.	Myndin	er	ekki	
við	hæfi	barna	yngri	en	16	ára.

00.45		Dagskrárlok

08:00		Heimsókn	
08:10	 	The	Mentalist	
08:55	 	Bold	and	the	Beautiful							
09:15	 	Grand	Designs:	Sweden	
10:00		Girls5eva	
10:25	 	Hindurvitni	
10:55	 	10	Years	Younger	in	10	Days	
11:40	 	30	Rock	
12:05	 	30	Rock
12:25	 	Nágrannar	
12:45	 	Þetta	reddast	
13:05	 	Ég	og	70	mínútur
13:40	 	All	Rise	
14:20	 	The	Dog	house
15:10	 	30	Rock
15:30	 	Real	Time	With	Bill	Maher	
16:25	 	Schitt’s	Creek
16:50	 	Schitt’s	Creek
17:15	 	Schitt’s	Creek
17:40	 	Bold	and	the	Beautiful							
18:00	 	Nágrannar
18:27	 	Veður
18:30	 	Fréttir	Stöðvar	2
18:50	 	Sportpakkinn
18:55	 	Stóra	sviðið

Steinunn	Ólína	leggur	fyrir	þá	
Auðunn	Blöndal	og	Steinda	Jr.,	
fyndnar	og	fjölbreyttar	áskor-
anir.	Í	hverjum	þætti	fá	þeir	til	
sín	þjóðþekkta	einstaklinga	sem	
aðstoða	þá	við	að	leysa	þessar	
þrautir	eftir	sinni	bestu	getu.	

19:45	 	The	Masked	Dancer
20:50		Half	Brothers
22:25	 	Separation
00:15	 	Horizon	Line
01:40	 	Deja	Vu
03:45	 	Schitt’s	Creek

06:00	 Tónlist
12:00	 Dr.	Phil
13:30	 Love	Island	(US)
14:30	 Best	Home	Cook

Skemmtilegir	þættir	þar	sem	
tíu	ástríðukokkar	mæta	til	leiks	
og	fá	tækifæri	að	sanna	hæfni	
sína	í	eldhúsinu.	Fjölbreyttar	
áskoranir,	allt	frá	klassískum	
veisluréttum	til	uppáhalds	rétta	
fjölskyldunnar.	Ástríðukokkarnir	
tíu	þurfa	að	standast	álagið	og	
galdra	fram	ljúffenga	rétti.

15:30	 The	Block	
17:00	 90210	
17:40	 Dr.	Phil	
18:25	 The	Late	Late	Show	with		
	 James	Corden

Frábærir	spjallþættir	með	James	
Corden.	Léttir,	skemmtilegir	og	
stútfullir	af	óvæntum	uppá-	
komum	með	fræga	fólkinu.

19:10	 Love	Island	(US)	
Skemmtileg	raunveruleikasería	
um	falleg	og	einhleyp	bandarísk	
ungmenni	sem	koma	saman	og	
lifa	lúxuslífi	í	paradís	í	þeirri	von	
um	að	finna	ástina.

22:30	 Silence
Árið	er	1639	og	tveir	portúgal-
skir	prestar	ákveða	að	ferðast	
alla	leið	til	Japans	til	að	kanna	
sannleiksgildi	þess	orðróms	að	
fyrrverandi	lærimeistari	þeirra,	
jesúítapresturinn	Cristóvão	
Ferreira,	hafi	gengið	af	trúnni	
og	afneitað	kristindóminum.

01:15	 Love	Island	(US)

08:00		Barnaefni
18:30	 	Gæludýrafélagið
20:00		30	Rock
20:20		30	Rock	
20:45	 	Pushing	Daisies	
21:25	 	We	Are	Who	We	Are	
22:20	 	House	M.D.	
23:05	 	Coroner
23:45	 	Simpson-fjölskyldan	
00:05		Bob’s	Burgers	
00:30		30	Rock
00:50		30	Rock
01:10	 	Pushing	Daisies	

10:40	 	Charlie	and	the	Chocolate		
	 	Factory
12:30	 	Love	on	the	Slopes
13:55	 	Back	to	the	Future	III
15:45	 	Charlie	and	the	Chocolate		
	 	Factory
17:40	 	Love	on	the	Slopes
19:00	 	Back	to	the	Future	III
21:00	 	Hurricane
22:40	 	Ma
00:20		Elizabeth	Harvest
02:00		Hurricane

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
30. september



TIX.IS & FACEBOOK.COM/CONEYISLANDBABIES

SAMVINNUFÉLAG ÚTGERÐARMANNA
NESKAUPSTAÐ FJARÐABYGGÐ

 

CONEY ISLAND BABIES
með félögum úr SinfóAust with friends from East Iceland‘s Symphony Orchestra

oraz czlonkowie Orkiestry Symfonicznej Austurland EGILSBÚÐ, NESKAUPSTAÐ

8. OKTÓBER 2022



DagskráinDagskráinD
07.05	 	Smástund
07.21		 	Veistu	hvað	ég	elska	þig		
	 	mikið?
07.32	 	Sögur	snjómannsins
07.40		Begga	og	Fress
07.53	 	Vinabær	Danna	tígurs	
08.05		Hvolpasveitin
08.27	 	Rán	-	Rún	
08.32	 	Klingjur	
08.43	 	Kata	og	Mummi
08.54	 	Blæja	
09.01	 	Zorro	
09.22	 	Stundin	okkar
09.45	 	Húllumhæ	
10.00	 	Ævar	vísindamaður	
10.30	 	Hálft	herbergi	og	eldhús
11.00	 	Kappsmál
12.00	 	Vikan	með	Gísla	Marteini
12.55	 	Sporið	
13.25	 	Landinn
13.55	 	Tímaflakk	
14.45	 	Leiðin	á	HM	
15.15	 	Bikarkeppni	karla	í	fótbolta

Bein	útsending	frá	úrslitaleik	FH	
og	Víkings.

18.20	 	Bækur	og	staðir
18.25	 	KrakkaRÚV
18.26	 	Sögur	-	stuttmyndir
.18.45	 	Landakort
18.52	 	Lottó
19.00	 	Fréttir
19.25	 	Íþróttir
19.35	 	Veður
19.45	 	Hetty	Feather	
20.15	 	Karlakórinn	Hekla
21.50	 	Florence	Foster	Jenkins
23.45	 	Óbeisluð	fegurð
01.15	 	Dagskrárlok

08:00		Barnaefni
08:30		Strumparnir
08:45	 	Heiða	
09:05		Monsurnar	
09:15	 	Latibær	
09:25	 	Ella	Bella	Bingó	
09:35	 	Leikfélag	Esóps
09:45		Tappi	mús
09:50		Siggi	
10:00		Rikki	Súmm	
10:15	 	Svínasögur	
10:15	 	Angelo	ræður
10:25	 	Mia	og	ég	
10:45	 	K3	
11:00	 	Denver	síðasta	risaeðlan							
11:10	 	Angry	Birds	Toons	
11:15	 	Hunter	Street	
11:35	 	Simpson-fjölskyldan	
12:00	 	Blindur	bakstur	
12:35	 	Bold	and	the	Beautiful
14:20	 	American	Dad	
14:45	 	10	Years	Younger	Changed		
	 	My	Life	
15:30	 	The	Masked	Dancer	
16:35	 	Húgó	
16:55	 	Gulli	byggir	
17:40	 	Stóra	sviðið	
18:27	 	Veður	
18:30	 	Fréttir	Stöðvar	2	
18:50	 	Sportpakkinn
19:00	 	Kviss	
19:45	 	Hotel	Transylvania
21:15	 	In	the	Earth
23:00	 	The	Invisible	Man
01:00		Unhinged
02:25	 	Simpson-fjölskyldan
02:45	 	American	Dad
03:10	 	The	Masked	Dancer	

06:00	 Tónlist
10:30	 Dr.	Phil	(122:170)
11:30	 Love	Island	(US)	(26:37)
12:30	 The	Block	(32:52)
13:30	 Liverpool	-	Brighton

Bein	útsending	frá	leik	Liverpool	
og	Brighton	í	ensku	úrvals-
deildinni.

17:00	 90210	(6:22)
17:40	 Top	Chef	(9:15)
18:25	 American	Housewife	(9:20)
18:55	 Man	with	a	Plan	(12:13)
19:25	 Love	Island	(US)	(27:37)
21:30	 The	English	Teacher

Þegar	Jason	Sherwood	birtist	
eitt	kvöldið	hjá	fyrrverandi	
kennara	sínum,	hinni	regluföstu	
og	ógiftu	Lindu	Sinclair,	með	
handrit	að	leikriti	í	pokahorninu	
sem	hafnað	var	í	New	York,	
ákveður	hún	að	aðstoða	hann	
við	að	koma	verkinu	á	svið.	Sú	
hjálp	á	þó	eftir	að	hafa	skond-
nar	afleiðingar	og	setur	líf	bæði	
Lindu,	Jasons,	samkennara	og	
skólastjóra	skólans	sem	Linda	
kennir	við	og	föður	Jasons	á	
annan	endann.

23:05	 Wild	Card
Spennumynd	með	Jason	
Statham	í	aðalhlutverki.	Eftir	að	
hafa	tapað	öllu	sínu	í	spilavítum	
Las	Vegas	borgar	ákveður	
spilafíkillinn	Nick	Wild	að	snúa	
við	blaðinu	og	gerast	„verndari“	
þeirra	sem	eiga	undir	högg	að	
sækja	gagnvart	glæpaklíkum.

00:25	 Love	Island	(US)

08:00		Barnaefni
18:27	 	Playmobil:	Bíómyndin
20:00		30	Rock	
20:20		30	Rock	
20:45	 	The	Goldbergs	
21:05	 	Simpson-fjölskyldan	
21:25	 	Bob’s	Burgers	
21:50	 	House	M.D.	
22:30	 	Chucky	
23:15	 	American	Dad	
23:40	 	We	Are	Who	We	Are	
00:40		30	Rock	
01:00		30	Rock	
01:20	 	The	Goldbergs

11:00	 	Happy	Halloween,	Sc00by-Doo!
12:15	 	Emma
14:15	 	Barb	and	Star	Go	to	Vista
	 	Del	Mar
15:55	 	Happy	Halloween,	Scooby-Doo!
17:10	 	Emma
19:15	 	Barb	and	Star	Go	to	Vista	
	 	Del	Mar
21:00			In	the	Name	of	the	Father
23:05	 	The	Dead	Don´t	Die
00:50		Anna
02:45	 	In	the	Name	of	the	Father

18:30	 	Fjallaskálar	Íslands	(e)		
19:00	 	Undir	yfirborðið	(e)	
19:30	 	Heima	er	bezt	(e)
20:00		Þjóðleikhúsið	í	70	ár	(e)		
20:30	 	Fjallaskálar	Íslands	(e)	
21:00	 	Undir	yfirborðið	(e)

Laugardagur
1. október

Lorem ipsumLorem ipsum555DagskráinDagskráinD
07.15	 	KrakkaRÚV
07.16	 	Kúlugúbbarnir	
07.39	 	Elías	
07.50	 	Úmísúmí	
08.13	 	Rán	og	Sævar	
08.24	 	Stuðboltarnir	
08.35	 	Hæ	Sámur	
08.42	 	Eðlukrúttin	
08.53	 	Hvolpasveitin	
09.15	 	Sjóræningjarnir	í	næsta	húsi
09.26		Rán	-	Rún	
09.31	 	Stuðboltarnir
09.53	 	Millý	spyr	
10.00	 	Með	okkar	augum	
10.35	 	Skógarnir	okkar	
11.00	 	Silfrið
12.10	 	Tónatal	
13.05	 	Fólk	og	firnindi	
13.50	 	Bæir	byggjast	
14.40	 	Jörðin	séð	úr	geimnum	
15.35	 	Leiðin	á	HM	
16.00	 	Útúrdúr	
16.50	 	Jóhanna	
18.00	 	KrakkaRÚV
18.01	 	Holly	Hobbie
18.25	 	Menningarvikan
19.00	 	Fréttir
19.25	 	Íþróttir
19.35	 	Veður
19.45	 	Landinn
20.15	 	Bæir	byggjast
21.05	 	Sanditon

Leikin	þáttaröð	byggð	á	
ókláraðri	skáldsögu	Jane	Austen	
frá	1817.

21.55	 	Ég	annast	þig	-	Care
23.25	 	Séra	Brown
00.10	 	Dagskrárlok

08:00		Barnaefni	
08:40		Gus,	riddarinn	pínupons													
08:50		Monsurnar	
09:05		Mæja	býfluga	
09:15	 	Tappi	mús
09:20		Angry	Birds	Toons	
09:25	 	Lína	langsokkur	
09:50		Angelo	ræður	
09:55	 	Mia	og	ég	
10:20	 	Denver	síðasta	risaeðlan							
10:30	 	Hér	er	Foli	
10:55	 	K3
11:05	 	Náttúruöfl
11:15	 	Are	You	Afraid	of	the	Dark?	
11:55	 	30	Rock	
12:15		 Nágrannar
14:05	 	Evrópski	draumurinn
14:40	 	30	Rock		
15:00	 	B	Positive
15:20	 	City	Life	to	Country	Life
16:05	 	Mr.	Mayor
16:50	 	Kviss
16:50	 	60	Minutes	
17:20	 	Home	Economics
18:27	 	Veður
18:30	 	Fréttir	Stöðvar	2	
18:50	 	Sportpakkinn
18:55	 	Ísland	í	dag	
19:00	 	Gulli	byggir	
19:40	 	Grand	Designs:	Australia	
20:30	 	The	Heart	Guy	
21:20	 	A	Very	British	Scandal	
22:20	 	Blinded
23:05	 	The	Sandhamn	Murders
00:35	 	McDonald	and	Dodds
02:05		Queen	Sugar	
02:45	 	Warrior
03:45	 	Fires

06:00	 Tónlist
12:00	 The	Bachelorette
13:30	 Love	Island	(US)	
14:30	 Gordon	Ramsay’s	Future		
	 Food	Stars	
15:35	 The	Block	
17:00	 90210	
17:45	 Amazing	Hotels:	Life	Beyond		
	 the	Lobby
18:45	 Matarboð
19:20	 Love	Island	(US)	
20:20	 Brúðkaupið	mitt
20:50			Systrabönd	

Á	tíunda	áratug	síðustu	aldar	
hverfur	fjórtán	ára	stúlka	spor-
laust	á	Snæfellsnesi.	Tuttugu	
og	fimm	árum	síðar	finnast	
jarðneskar	leifar	hennar	og	þrjár	
æskuvinkonur	neyðast	til	að	
horfast	í	augu	við	fortíð	sína.	

21:30	 Law	and	Order:	Organized		
	 Crime
22:20	 Halo

Framtíð	mannkynsins	er	í	hættu	
og	framundan	er	barátta	upp	á	
líf	og	dauða.

23:20	 American	Rust
Lögreglustjórinn	Del	Harris	þarf	
að	taka	afdrífaríka	ákvörðun	
þegar	sonur	konunnar	sem	hann	
elskar	er	ákærður	fyrir	morð.	

00:30	 Love	Island	(US)	
01:20	 FBI:	International	
02:05	 Chicago	Med	
02:50	 The	Rookie	
03:35	 Seal	Team	
04:20	 Resident	Alien	

08:00		Barnaefni
18:45	 	Grísirnir	þrír
20:00		30	Rock	
20:20		30	Rock	
20:40		The	Goldbergs	
21:05	 	American	Dad	
21:30	 	House	M.D.	
22:15	 	Cold	Case	
22:55	 	Cold	Case	
23:40	 	Keeping	Faith	
00:30		Limetown	
00:50		30	Rock
01:35	 	The	Goldbergs

11:10	 	Stubbur	stjóri
12:45	 	Baby’s	Day	Out
14:20	 	Big	Miracle
16:00	 	Stubbur	stjóri
17:35	 	Baby’s	Day	Out
19:15	 	Big	Miracle
21:00	 	American	Pie
22:30	 	Abigail
00:15	 	Disturbing	the	Peace
01:45	 	American	Pie

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
2. október



Flugþjónustufólk

Egilsstöðum

Icelandair leitar að öflugum einstaklingum í fjölbreytilegt starf við afgreiðslu flugvéla 
og þjónustu við flugfarþega á Egilsstöðum. Mikil áhersla er lögð á þjónustulund og 
hæfni í mannlegum samskiptum til að tryggja jákvæða upplifun farþega.

Hæfnikröfur:

• Menntun sem nýtist í starfi

• Áhugi og reynsla af þjónustustörfum
er mikilvæg

• Mjög góð íslensku og enskukunnátta

• Góð tölvukunnátta

• Gilt bílpróf og vinnuvélaréttindi æskilegt

• 18 ára lágmarksaldur

Starfssvið:

• Störf á flughlaði við komur og brottfarir
flugvéla svo sem lestun og losun

• Innritun farþega og farangurs og eftir
tilvikum afgreiðsla á vörusendingum

• Annast almenna starfsemi í flugstöð

• Bókanir og fullnaðarfrágangur
á fyrirfram greiddri þjónustu

• Upplýsingagjöf og þjónusta við viðskiptavini
m.a. í gegnum síma

• Skoðun skilríkja og afgreiðsla farþega
við brottfarahlið. Staðfesta heildarfjölda
farþega um borð

• Önnur þau störf sem yfirmaður kann
að fela starfsmanni

Þeir sem valdir verða úr hópi umsækjenda þurfa að sækja undirbúningsnámskeið. 
Umsóknarfrestur er til og með 14. október 2022. Áhugasamir sendi inn umsókn ásamt ferilskrá á 
https://jobs.50skills.com/icelandair/is/15344. Halldór Örvar Einarsson, stöðvarstjóri veitir nánari 
upplýsingar í gegnum halldore@icelandair.is



DagskráinDagskráinD
13.00	 	Heimaleikfimi
13.10	 	Fólkið	í	landinu
13.30	 	Útsvar	2014-2015	
14.30	 	Sjónleikur	í	átta	þáttum	
15.15	 	Af	fingrum	fram	
15.55	 	Með	sálina	að	veði	–	Berlín	
16.55	 	Silfrið
18.00	 	KrakkaRÚV
18.01	 	Hrúturinn	Hreinn
18.08	 	Vinabær	Danna	tígurs	
18.20	 	Skotti	og	Fló	
18.27	 	Blæja	
18.34	 	Sögur	snjómannsins
18.42	 	Eldhugar	–	Lozen	-	
	 	Apasjí-stríðskona
18.45	 	Krakkafréttir
18.50	 	Lag	dagsins
19.00	 	Fréttir
19.25	 	Íþróttir
19.30	 	Veður
19.35	 	Kastljós
20.05	 	Jörðin	séð	úr	geimnum

Með	aðstoð	myndavéla	úr	
geimnum	fæst	alveg	nýtt	
sjónarhorn	á	lífið	á	jörðinni.	
Glögglega	má	sjá	hve	ógnar-
hratt	jörðin	er	að	breytast.

20.55	 	Villtir	leikfélagar
Stuttir,	norskir	þættir	þar	sem	
ýmsar	þrautir	eru	lagðar	fyrir	
villt	dýr.

21.10	 	Lea	
22.00	 	Tíufréttir
22.15	 	Veður
22.20	 	Helgistaðir
23.15	 	Leiðin	á	HM
23.45	 	Leiðin	á	HM
00.10	 	Dagskrárlok

07:55	 	Heimsókn	
08:20		The	Mentalist	
09:00		Bold	and	the	Beautiful							
09:25	 	NCIS	
10:05	 	Rikki	fer	til	Ameríku	
10:30	 	Um	land	allt	(7:21)
10:50	 	Falleg	íslensk	heimili
11:25	 	Þetta	reddast	
11:40	 	30	Rock
12:20	 	Nágrannar	
12:45	 	The	Goldbergs	
13:05	 	Last	Man	Standing	
13:30	 	Shark	Tank	
14:10	 	Bump	
14:40	 	Hell’s	Kitchen	
15:25	 	Eldhúsið	hans	Eyþórs	
15:55	 	First	Dates	
16:40	 	Grand	Designs	
17:25	 	Bold	and	the	Beautiful	
17:50	 	Nágrannar
18:27	 	Veður	
18:30	 	Fréttir	Stöðvar	2	
18:50	 	Sportpakkinn	
18:55	 	Ísland	í	dag	
19:10	 	Allskonar	kynlíf	
19:35	 	Home	Economics	
20:00		McDonald	and	Dodds	
21:30	 	Queen	Sugar	
22:15	 	Chapelwaite	
23:15	 	60	Minutes	
00:00		I’m	Coming
00:15	 	Liar	
01:00		The	Mentalist	
01:40	 	NCIS
02:20		30	Rock
03:05	 	The	Goldbergs
03:25	 	Last	Man	Standing	
03:45	 	Shark	Tank

06:00	 Tónlist
12:00	 Dr.	Phil
12:45	 The	Late	Late	Show	with		
	 James	Corden
13:30	 Love	Island	(US)	
14:30	 A	Million	Little	Things	
15:15	 The	Block	
17:00	 90210	
17:40	 Dr.	Phil
19:10	 Love	Island	(US)	
20:10	 Top	Chef	

Stórskemmtilegir	bandarískir	
raunveruleikaþættir	þar	sem	
leitað	er	að	næsta	meistara-
kokki.

21:00	 The	Rookie	
Bandarísk	þáttaröð	um	John	
Nolan,	sem	ákveður	að	breyta	
til	í	lífi	sínu	þegar	hann	er	orðinn	
45	ára	og	gerast	lögreglumaður.	
Hann	er	elsti	nýliðinn	í	lög-
reglunni	í	Los	Angeles.

21:50	 Seal	Team	
Sérfræðihópur	bandaríska	
sjóhersins	gengur	undir	nafninu	
selir.	Fylgst	er	með	þeim	æfa	
og	skipuleggja	hættulegustu	
aðgerðir	sem	fyrirfinnast	þar	
sem	allt	er	undir	og	öryggi	
Bandaríkjanna	er	að	veði.

22:40	 Resident	Alien	
00:25	 Love	Island	(US)	
01:30	 FBI:	International	
02:00	 Chicago	Med
02:40	 Bull	
03:25	 Evil
04:00	 The	Chi	

08:00	Barnaefni
18:35	 	Drekatemjarinn
20:00		30	Rock
20:25	 	30	Rock	
20:45	 	Impractical	Jokers	
21:05	 	House	M.D.	
21:50	 	The	Girlfriend	Experience	
22:20	 	The	Mentalist
23:00	 	The	Mentalist	
23:40	 	The	Murders
00:20		30	Rock	
00:40		30	Rock	
01:05	 	Impractical	Jokers

12:00	 	Garfield
13:15	 	Impractical	Jokers:	The		
	 	Movie
14:45	 	Confessions	of	a	Shopaholic
16:25	 	Garfield
17:45	 	Impractical	Jokers:	The		
	 	Movie
19:15	 	Confessions	of	a	Shopaholic
21:00	 	Boss	Level
22:35	 	The	Wedding	Year
00:05		Stockholm
01:30	 	Boss	Level

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

Mánudagur
3. október

DagskráinDagskráinD
13.00	 	Heimaleikfimi
13.10	 	Kastljós
13.35	 	Útsvar	2014-2015
14.40	 	Fyrir	alla	muni	
15.10	 	92	á	stöðinni	
15.30	 	Ofurhundurinn	minn	
16.00	 	Með	okkar	augum
16.35	 	Bækur	og	staðir
16.45	 	Menningarvikan
17.15	 	Íslendingar
18.00	 	KrakkaRÚV
18.01	 	Bakað	í	myrkri	
18.30	 	Litlir	uppfinningamenn
18.38	 	Bitið,	brennt	og	stungið	
18.45	 	Krakkafréttir
18.50	 	Lag	dagsins
19.00	 	Fréttir
19.25	 	Íþróttir
19.30	 	Veður
19.35	 	Kastljós
20.05	 	Kveikur
20.45	 	Z-kynslóðin
21.00	 	Trúður	
21.30	 	Heimurinn	er	minn	

Norsk	þáttaröð.	Á	meðan	vinir	
Odiee	einbeita	sér	að	starfs-	
frama	og	barneignum	vill	
hún	bara	hanga	í	hljóðverinu	
og	búa	til	músík,	njóta	góða	
veðursins	og	leita	ástarinnar	
í	heimaborginni.	Þættirnir	
eru	ekki	við	hæfi	barna	yngri	
en	12	ára.

22.00	 	Tíufréttir
22.15	 	Veður
22.20	 	Baptiste
23.20	 	Eldflaugasumar
00.10	 	Dagskrárlok

07:55	 	Heimsókn	
08:15	 	Skreytum	hús	
08:30		The	Mentalist	
09:10	 	Bold	and	the	Beautiful
09:30		Jamie’s	Easy	Meals	for	Every		
	 	Day	
09:55	 	Impractical	Jokers
10:15	 	Best	Room	Wins	
11:00	 	Ireland’s	Got	Talent	
11:45	 	30	Rock	
12:25	 	Nágrannar	
12:50	 	The	Great	British	Bake	Off	
13:55	 	Rax	Augnablik
14:05	 	Fávitar	
14:20	 	Wipeout	
15:05	 	Grey’s	Anatomy	
15:45	 	Supergirl	
16:20	 	The	Masked	Singer	
17:30	 	Bold	and	the	Beautiful	
17:55	 	Nágrannar	
18:27	 	Veður	
18:30	 	Fréttir	Stöðvar	2	
18:50	 	Sportpakkinn	
18:55	 	Ísland	í	dag	
19:10	 	Shark	Tank	
19:55	 	Hell’s	Kitchen	
20:40		Last	Man	Standing	
21:00	 	The	Goldbergs	
21:25	 	Bump	
21:55	 	I’m	Coming	
22:15	 	Last	Week	Tonight	with	John		
	 	Oliver	
22:45	 	Unforgettable	
23:25	 	Monarch	
00:05		Swimming	with	Sharks	
00:30		Silent	Witness	
01:25	 	Prodigal	Son	
02:05		The	Mentalist	

06:00	 Tónlist
12:00	 Dr.	Phil	
13:30	 Love	Island	(US)	
14:30	 Amazing	Hotels:	Life	Beyond		
	 the	Lobby	
15:30	 The	Block	
17:00	 90210
17:40	 Dr.	Phil
19:10	 Love	Island	(US)

Bandarísk	ungmenni	lifa	lúxuslífi	
í	paradís	í	þeirri	von	um	að	finna	
ástina.	

20:10	 A	Million	Little	Things	
Dramatísk	þáttaröð	um	nokkra	
vini	sem	verða	að	endurskoða	
lífið	og	tilveruna	eftir	að	einn	úr	
hópnum	deyr.	

21:00	 Bull	
21:50	 4400	

Á	hundrað	ára	tímabili	var	fjögur	
þúsund	og	fjögur	hundruð	
einstaklingum	rænt.	Þegar	þeim	
er	skilað	aftur	til	jarðar	hafa	þau	
ekki	elst	um	dag	og	muna	ekkert	
af	reynslu	sinni	úr	öðrum	heimi.

22:35	 The	Chi
Bandarísk	þáttaröð	frá	Emmy-	
verðlaunahafanum	Lena	Waithe.	
Lífið	í	suðurhluta	Chicago	tekur	
á	sig	ýmsar	myndir.	Þættir	sem	
hafa	hlotið	mikið	lof	gagn-	
rýnenda.

00:25	 Love	Island	(US)	
01:15	 FBI:	International	
02:00	 Chicago	Med	
02:30	 Transplant
03:15	 Yellowjackets	
04:15	 Queen	of	the	South

08:00		Barnaefni
18:39	 	Gnomeo	and	Juliet
20:00		30	Rock	
20:20		30	Rock	
20:40		The	Goldbergs	
21:00	 	House	M.D.	
21:45	 	The	Murders	
22:30	 	Legends	of	Tomorrow	
23:10	 	Supergirl	
23:50	 	30	Rock
00:10		30	Rock	
00:30		The	Goldbergs

12:00	 	Bobbleheads:	The	Movie
13:25	 	Iceland	is	Best
14:50	 	About	a	Boy
16:30	 	Bobbleheads:	The	Movie
17:50	 	Iceland	is	Best
19:20	 	About	a	Boy
21:00	 	Jexi
22:20	 	The	Matrix
00:30		Stonewall
02:35	 	Jexi

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

Þriðjudagur
4. október



HEFUR ÞÚ ÁHUGA Á TÖLVULEIKJUM?



DagskráinDagskráinD
13.00	 	Heimaleikfimi
13.10	 	Kastljós
13.35	 	Útsvar	2014-2015	
14.40	 	Söngvaskáld
15.40	 	Kveikur
16.15	 	Heilabrot	
16.45	 	Bæir	byggjast	
17.35	 	Orðbragð	III	
18.00	 	KrakkaRÚV
18.01	 	Hundurinn	Ibbi
18.05	 	Hæ	Sámur	
18.12	 	Lundaklettur	
18.19	 	Víkingaprinsessan	Guðrún	
18.24	 	Lestrarhvutti	
18.31	 	Skotti	og	Fló	
18.38	 	Minnsti	maður	í	heimi
18.40	 	Krakkafréttir
18.45	 	Lag	dagsins
18.52	 	Vikinglottó
19.00	 	Fréttir
19.25	 	Íþróttir
19.30	 	Veður
19.35	 	Kastljós
20.05	 	Kiljan
20.45	 	Táknræn	tjáning

Heimildarþættir	frá	2021	um	
áhrif	þessara	litlu	gulu	andlita	
og	annarra	tákna	á	tungumálið	
með	hliðsjón	af	því	að	92%	
mannkyns	nota	þau.	

21.10	 	Nútímafjölskyldan
22.00	 	Tíufréttir
22.15	 	Veður
22.20	 	Velkomin	til	Téténíu	2020.	

Myndin	er	ekki	við	hæfi	barna	
yngri	en	16	ára.

00.05		Í	saumana	á	Shakespeare													
01.00	 	Dagskrárlok

07:55	 	Heimsókn	
08:20		The	Mentalist	
09:00		Bold	and	the	Beautiful							
09:20		Grand	Designs:	Sweden
10:05	 	Matargleði	Evu	
10:30	 	Um	land	allt	
11:05	 	30	Rock	
11:25	 	Fávitar	
11:45	 	Lóa	Pind:	Battlað	í	borginni	
12:30	 	Nágrannar	
12:50	 	30	Rock	
13:15	 	Besti	vinur	mannsins
13:35	 	Gulli	byggir	
14:25	 	Temptation	Island	
15:05	 	X-Factor	Celebrity	
16:35	 	Fósturbörn	
16:55	 	Last	Week	Tonight	with	John		
	 	Oliver
17:30	 	Bold	and	the	Beautiful	
17:50	 	Nágrannar
18:27	 	Veður	
18:30	 	Fréttir	Stöðvar	2	
18:50	 	Sportpakkinn	
18:55	 	Ísland	í	dag	
19:15	 	Húgó	
19:35	 	10	Years	Younger	Changed		
	 	My	Life	
20:20		Monarch	
21:00	 	Swimming	with	Sharks	
21:40	 	Unforgettable	
22:20	 	La	Brea	
23:05	 	The	PM’s	Daughter
23:30	 	Absentia
00:10		MacGruber	
00:40		S.W.A.T.	
01:20	 	The	Mentalist
02:00		Grand	Designs:	Sweden
02:45	 	30	Rock	

06:00	 Tónlist
12:00	 Dr.	Phil
13:30	 Love	Island	(US)	
14:30	 Matarboð	
15:30	 The	Block	
17:00	 90210	
17:40	 Dr.	Phil	
19:10	 Love	Island	(US)
21:00	 Transplant
21:50	 Yellowjackets	

Spennandi	þáttaröð	frá	Show-
time	sem	fjallar	um	konur	
sem	hafa	lifað	með	risastóru	
leyndarmáli	í	25	ár.	Þær	lentu	í	
flugslysi	og	voru	týndar	í	óbygg-
ðum	en	þurftu	að	færa	stórar	
fórnir	til	að	lifa	af.

22:50	 Queen	of	the	South	
Dramatísk	þáttaröð	sem	byggð	
er	á	metsölubók	eftir	Arturo	
Pérez-Reverte.	Teresa	Mendoza	
flýr	frá	Mexíkó	til	Bandaríkjanna	
eftir	að	kærasti	hennar	er	
myrtur.	Kærastinn	var	dópsali	
og	núna	hyggur	Teresa	á	
hefndir	gegn	eiturlyfjabarón	
sem	var	ábyrgur	fyrir	dauða	
hans.	Í	leiðinni	lærir	hún	á	bran-
sann	og	endar	sem	drottningin	
í	eiturlyfjahringnum.

00:20	 Love	Island	(US)	
01:10	 FBI:	International	
01:55	 Chicago	Med
02:35	 The	Resident	
03:20	 Dan	Brown’s	The	Lost
	 Symbol	
04:10	 Walker

08:00	Barnaefni
18:40	 	Mæja	býfluga:	Hunangs-		
	 	leikarnir
20:00		30	Rock	
20:20		30	Rock	
20:45	 	The	Goldbergs	
21:05	 	Dating	#NoFilter	
21:30	 	House	M.D.	
22:10	 	Limetown	
22:40	 	Pushing	Daisies	
23:20	 	Coroner	
00:05		30	Rock
00:45		The	Goldbergs

10:55	 	E.T.	The	Extra-Terrestrial
12:45	 	2	Hearts
14:20	 	Kicking	and	Screaming
15:55	 	E.T.	The	Extra-Terrestrial
17:45	 	2	Hearts
19:25	 	Kicking	and	Screaming
21:00	 	10	Things	I	Hate	About	You
22:35	 	The	Gentlemen
00:20		The	Outpost
02:20		10	Things	I	Hate	About	You

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

Miðvikudagur
5. október

Aðalfundur 
Aðalfundur Hesteigendafélagsins 

í Fossgerði verður haldinn 
mánudaginn 10. október 

í Fossgerði kl. 20:00.

• Venjuleg aðalfundarstörf
• Skýrsla stjórnar
• Reikningar lagðir fram til samþykktar
• Önnur mál
• Kosning stjórnar

Stjórnin
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Verslum í heimabyggð

Plaköt

Strigamyndir

Passamyndir

Matseðlar
Klippikort

Nafnspjöld
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MENO 5 
BI SERUM 

Dregur úr hrukkum
 og lýsir dökka
 öldrunarbletti

PERI-MENOPAUSE 
DAGKREM
Veitir aukna fyllingu og gerir  
húðina stinnari, þróað fyrir 
konur á breytingaskeiði







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vilt þú hafa áhrif? 
 
Deloitte á Austurlandi leitar að öflugum og drífandi viðskiptafræðingi í spennandi og krefjandi starf á 
Endurskoðunarsviði. Við leitum að einstaklingi sem hugsar í lausnum, getur unnið sjálfstætt, er drífandi og 
vill hafa áhrif. 
 
Í starfi þínu gæti hefðbundinn 
vinnudagur litið svona út: 

 Teymið þitt  
hjá Deloitte: 

 Bakgrunnur þinn 
og reynsla: 

• Þú vinnur að fjölbreyttum 
verkefnum í endurskoðun og 
reikningshaldi 

• Þú vinnur að gerð 
ársreikninga og framtala fyrir 
viðskiptavini  

• Þú styður við markaðssókn 
og fylgist með spennandi 
tækifærum  

• Þú fylgist með þróun og 
tækninýjungum á þínu sviði 

 • Vinnur undir handleiðslu 
reyndra endurskoðenda og 
sérfræðinga 

• Samanstendur af 
fjölbreyttum hópi starfsfólks 

• Er staðsett á Egilsstöðum, í 
Neskaupstað og á Höfn 

• Er á ólíkum aldri og með ólík 
áhugamál 

• Vinnur náið saman 
• Styður hvert annað til að 

þroskast og þróast í starfi 

 • Reynsla af bókhaldi og 
ársreikningagerð er kostur 

• B.Sc. gráða í viðskiptafræði 
eða tengdum greinum er 
skilyrði 

• Sjálfstæð, nákvæm og öguð 
vinnubrögð 

• Góð samskiptahæfni, 
jákvæðni og rík þjónustulund 

• Áhugi á sjálfvirknivæðingu 
ferla og verkefna 

• Gott vald á íslensku og ensku  
 
 
Vilt þú hafa áhrif? Hjá Deloitte skiptir þitt framlag máli því saman, sem ein heild, vinnum við að því að hafa 
áhrif á viðskiptavini, samstarfsfélaga og samfélag. Þú munt taka þátt í fjölbreyttum verkefnum þvert á svið, 
starfsstöðvar og landamæri, auka hæfni þína og færni og hafa góðan stuðning til vaxtar og þróunar í starfi. 
 
Tekið er á móti umsóknum í gegnum heimasíðu Deloitte, deloitte.is, til og með 9. október 2022. Æskilegt er 
að umsækjendur geti hafið störf sem fyrst. Öllum umsækjendum verður svarað og farið er með umsóknir 
sem trúnaðarmál. Eldri umsóknir óskast endurnýjaðar.  
 
Nánari upplýsingar um starfið veita Sigurður Álfgeir Sigurðarson, yfirmaður Deloitte á Austurlandi, 
sigurdur.alfgeir.sigurdarson@deloitte.is, og Harpa Hrund Jóhannsdóttir, á mannauðssviði, 
hjohannsdottir@deloitte.is.  

deloitte.is 



Þjónustuskrifstofan
okkar verður lokuð 
fimmtudag, föstudag
og mánudag

Vegna árshátíðar okkar verður þjónustuskrifstofan lokuð
fimmtudaginn 29. september, föstudaginn 30. september og 
mánudaginn 3. október.

Í neyðartilfellum bendum við á síma 560 5000 og netspjallið á 
vis.is en við vekjum athygli á að þjónustan er skert.

Greinagóðar upplýsingar og leiðbeiningar má finna á vis.is
og þar má einnig tilkynna öll tjón.

Við biðjumst innilega velvirðingar á óþægindum
sem þetta kann að hafa í för með sér.

Með bestu kveðjum,
starfsfólk VÍS



Frekari upplýsingar um starfið veitir Ingólfur Tómas 
Helgason, framkvæmdastjóri álframleiðslu, í tölvupósti 
á netfangið ingolfur.helgason@alcoa.com eða í síma 
843 7536. 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
www.alcoa.is. Umsóknarfrestur er til og með mánu- 
deginum 10. október.

Menntun, hæfni og reynsla

Alcoa Fjarðaál leitar að jákvæðum og drífandi einstaklingi 
til að hafa umsjón með daglegum rekstri kerskála og
kersmiðju. Fimm framleiðsluteymi sinna álframleiðslu í 
kerskálanum allan sólarhringinn, alla daga ársins. Rekstrar-
stjóri fylgir framleiðsluáætlunum eftir, hefur eftirlit með 
gæðum, styður framleiðsluteymin og stuðlar að umbótum. 
Markmiðið er að hámarka framleiðni á öruggan, heilsu-
samlegan og umhverfisvænan hátt.

Rekstrarstjóri
í álframleiðslu

Umsjón með rekstri kerskála og kersmiðju
Skipulagning, áætlanagerð og stefnumótun
Tryggja að framleiðslan uppfylli gæðastaðla
Styðja og samræma vinnu teymisleiðtoga
Vinna að eflingu og þróun framleiðsluteyma
Stuðla að umbótum í framleiðsluferlum
Mannaforráð og verkefnastjórnun

Ábyrgð og verkefni

• 
• 

• 
• 
• 

• 

• 

Háskólamenntun sem nýtist í starfi
Reynsla af stjórnun og framleiðslu
Skipulagshæfni og vönduð vinnubrögð
Sterk öryggis- og umhverfisvitund
Frumkvæði, lausnamiðað hugarfar og umbótavilji
Hæfni í samskiptum og teymisvinnu
Gott vald á íslensku og ensku

• 
• 

• 

• 

• 
• 

• 
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stjóri fylgir framleiðsluáætlunum eftir, hefur eftirlit með 
gæðum, styður framleiðsluteymin og stuðlar að umbótum. 
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• 
• 

• 

• 

• 
• 

• 



MÚSA- OG 
SKORDÝRAEYÐING
Silfurskottur, hambjöllur,
veggjalýs (bed bugs) og �eira.
Músavarnir.

Meindýravarnir í Múlasýslum, 
Sími: 894-6060.
Boði Stefánsson meindýraeyðir.

✆ 471 1449 · www.heradsprent.is

Blaðberi óskast
á Egilsstöðum við að 
bera út Dagskrána. 

Uppl. í s. 863 9102
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SULTUKEPPNI 
HAUSTROÐA 
Glæsilegir vinningar að vanda.

Við biðjum fólk að mæta með 
sultukrukku í Herðubreið milli kl 
11-12 ásamt lokuðu umslagi sem 
merkt er nafni sultunnar og nafni 
sultugerðarmannsins. Úrslit verða 
kynnt í Herðubreið kl 15:30. 

8

4

6

7

30. SEPTEMBER

20:00 Tònleikar og uppistand : Snorri Helga og 
Saga Garðars. í Herðubreið. *

1. OKTÓBER

12:00-16:00: Matar- og markaðsstemning í Herðubreið

12:00-16:00: Grænmetis markaður í Filling station

12:00 - 16:00: Listasýning: Ra Tack Herðubreið 

15:00: Bíó: Abbababb Herðubíó *

15:30: Úrslit kynnt í Sultukeppni Haustroða 2022

17:00-22:00 Listasýning Rikke Luther í Skaftfell Gallerí
og Bernd Koberling í Vesturveggur Skaftfell Bistro 

21:00: Pub quiz à Hòtel Öldu *

                      * MIÐAR SELDIR VIÐ HURÐ

D
a

g
s

k
rá

Velkomin til
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SULTUKEPPNI 
HAUSTROÐA 
Glæsilegir vinningar að vanda.

Við biðjum fólk að mæta með 
sultukrukku í Herðubreið milli kl 
11-12 ásamt lokuðu umslagi sem 
merkt er nafni sultunnar og nafni 
sultugerðarmannsins. Úrslit verða 
kynnt í Herðubreið kl 15:30. 

8

4

6

7

1  SUNDHÖLLIN 
        11-14:00

6  THE FILLING STATION
        9-16;00

7  SKAFTFELL BISTRO
        17-seint

OPNUNARTÍMAR 
1. OKTÓBER Í SEYÐISFIRÐI

3  ALDAN 
        8-seint

4  LÁRAN 
        12-01:00

2  HERÐUBREIÐ 
        12-16:00

8  SKAFTFELL 
    SÝNINGARSALUR
        17-22:00

5  BLÓÐBERG 
        11-16:00
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snjall
FYRIR HEIMILI - FYRIRTÆKI - STOFNANIR

Heimasími
Farsími
Internet
4G-net
Streymi
Sjónvarp
Samtenging bygginga
Öryggiskerfi
Vefmyndavélar

Snjall net
yfir ljósleiðara 9.981 kr/mán 
Innifalið í verði er línugjald og router  
Besta verðið á markaðnum 

Snjall farsími 3.550 kr/mán
Farsímaáskriftir með fríu tali í alla síma á Íslandi 
og til 40 landa. Gagnamagn 100 GB/mánuði

VERTU snjall OG GERÐU VERÐSAMANBURÐ

H
ér

að
sp

re
nt

Komdu í snjall áskrift hjá Rafey ehf 
Farðu inná rafey.is og veldu snjall 
og skráðu þig eða hringdu í okkur 471 2013 

Snjall sjónvarp 700 kr/mán
Android sjónvarp  
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SEGÐU ÞAÐ MEÐ KORTI

1041 0966

Öll tækisfæriskortin okkar eru hönnuð og prentuð í Héraðsprent. 
Verslum í heimabyggð og styrkjum austfirska atvinnu.

Héraðsprent
mynd: pexels.com

Þú gerir heiminn betri
með því að vera til!
Þú gerir heiminn betri
með því að vera til!

Héraðsprent
mynd: pexels.com

Hey! 
Þú ert æði!

Héraðsprent

Ég biDst
afsökunar

Héraðsprent
mynd: pexels.com

Hey! 
Þú ert æði!

Til hamingju!Til hamingju!
Héraðsprent

Njóttu dagsins

Í dag er góður dagur
til að eiga góðan dag

Héraðsprent
mynd: pexels.com

Í dag er góður dagur
til að eiga góðan dag

Samúðarkveðjur

Innileg 
  samúðarkveðja

Héraðsprent
mynd: pexels.com

Ég er hér fyrir þig
Héraðsprent

Innilegar 
samúðarkveðjur

Héraðsprent
Héraðsprent

Héraðsprent Hamingjuóskir Héraðsprent

Hamingjuóskir

Héraðsprent

Til lukku!

Héraðsprent

Afmælisdagar eru góðir fyrir þig 

- því fleiri sem þú átt, því lengur lifirðu.

Héraðsprent

7070

Héraðsprent

8080

Héraðsprent

Hamingjuóskir 
með daginn

Héraðsprent
Héraðsprent Héraðsprent

6060

HéraðsprentHéraðsprent

9090

Við tökum líka að okkur að setja upp og prenta tækisfæriskort eftir séróskum.

!!



Hvíldarhelgi Krabbameinsfélags Austfjarða og Krabbameinsfélags Austur-
lands verður haldin 21.-23. október næstkomandi.

Markmið hvíldarhelgarinnar er að bjóða krabbameinsgreindum og aðstand
endum þeirra upp á notalega og endurnærandi samveru í fallegu umhverfi.

Gist verður í Álfheimum á Borgarfirði Eystri og er helgin þátttakendum að 
kostnaðarlausu. Þátttakendur þurfa aðeins að koma sér á staðinn.

Einungis er pláss fyrir 20 manns svo um að gera að tryggja sér sæti sem fyrst! 

Skráning og fyrirspurnir: kraus@simnet.is.

Nánari dagskrá auglýst síðar.

Ókeypis hvíldarhelgi 
í fallegu umhverfi

Krabbameinsfélög
Austfjarða og Austurlands



Frekari upplýsingar um starfið veitir Gísli Gylfason í tölvu-
pósti á netfangið gisli.gylfason@alcoa.com eða í síma
470 7700. 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 www.alcoa.is. 
Umsóknarfrestur er til og með mánudeginum 10. október.

Háskólapróf í verkfræði, tæknifræði eða önnur 
háskólamenntun sem nýtist í starfi
Þriggja ára hagnýt starfsreynsla
Geta til að skipuleggja og leiða verkefni
Færni í samskiptum og teymisvinnu
Frumkvæði og sjálfstæði
Vilji til að læra og þróast í starfi
Gott vald á íslensku og ensku
Góð tölvukunnátta

Menntun, hæfni og reynsla

Alcoa Fjarðaál leitar að öflugum verk- eða tæknifræðingi 
í starf áreiðanleikasérfræðings. Álver Alcoa Fjarðaáls er 
meðal þeirra fullkomnustu í heiminum og mikið er um 
sjálfvirkan búnað sem er í stöðugri notkun. Áreiðanleika-
sérfræðingur vinnur að því að tryggja áreiðanleika búnað-
arins með sérhæfðu ástandsgreiningarteymi sem styðst 
við margvíslegar mælingar og samanburð gagna. Fjarðaál 
er í samstarfi við leiðandi viðhaldsfyrirtæki í þróun sjálf-
virkrar vöktunar vélbúnaðar í viðhaldskerfum.

Verk- eða tæknifræðingur
í áreiðanleikateymi

• 

• 
• 
• 
• 

Greina mikilvægi búnaðar
Þróa mælikvarða fyrir áreiðanleika
Tryggja réttar upplýsingar um búnað
Rótargreiningar bilana og vandamála
Reikna út kostnað og ávinning
Stýra áreiðanleikaverkefnum
Áætlanir og verklýsingar viðhaldsverka
Greina viðhaldsgögn og vinna að umbótum
Halda utan um varahlutalager

Ábyrgð og verkefni

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
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Umsóknarfrestur er til og með mánudeginum 10. október.

Háskólapróf í verkfræði, tæknifræði eða önnur 
háskólamenntun sem nýtist í starfi
Þriggja ára hagnýt starfsreynsla
Geta til að skipuleggja og leiða verkefni
Færni í samskiptum og teymisvinnu
Frumkvæði og sjálfstæði
Vilji til að læra og þróast í starfi
Gott vald á íslensku og ensku
Góð tölvukunnátta

Menntun, hæfni og reynsla

Alcoa Fjarðaál leitar að öflugum verk- eða tæknifræðingi 
í starf áreiðanleikasérfræðings. Álver Alcoa Fjarðaáls er 
meðal þeirra fullkomnustu í heiminum og mikið er um 
sjálfvirkan búnað sem er í stöðugri notkun. Áreiðanleika-
sérfræðingur vinnur að því að tryggja áreiðanleika búnað-
arins með sérhæfðu ástandsgreiningarteymi sem styðst 
við margvíslegar mælingar og samanburð gagna. Fjarðaál 
er í samstarfi við leiðandi viðhaldsfyrirtæki í þróun sjálf-
virkrar vöktunar vélbúnaðar í viðhaldskerfum.

Verk- eða tæknifræðingur
í áreiðanleikateymi

• 

• 
• 
• 
• 

Greina mikilvægi búnaðar
Þróa mælikvarða fyrir áreiðanleika
Tryggja réttar upplýsingar um búnað
Rótargreiningar bilana og vandamála
Reikna út kostnað og ávinning
Stýra áreiðanleikaverkefnum
Áætlanir og verklýsingar viðhaldsverka
Greina viðhaldsgögn og vinna að umbótum
Halda utan um varahlutalager

Ábyrgð og verkefni

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 



Afrekssjóður
UÍA og Alcoa

SPRETTUR

UÍA auglýsir eftir umsóknum í Sprett 
- styrktarsjóð UÍA og Alcoa Fjarðaáls. 

Umsóknarfrestur er til og með 28. október 2022.

Umsóknareyðublöð og ATH NÝJAR ÚTHLUTUNAR REGLUR
má finna á heimasíðu UÍA, uia.is.

Auglýsing um samþykkt  
Svæðisskipulag Austurlands 2022-2044

Svæðisskipulagsnefnd Sambands sveitarfélaga á Austurlandi (SSA)  
samþykkti þann 2. september 2022 tillögu að Svæðisskipulagi Austur -
lands 2022–2044 í samræmi við 25. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 
ásamt umhverfismats skýrslu í samræmi við 16. gr. laga um umhverfismat  
framkvæmda og áætlana nr. 111/2021. Svæðisskipulag Austurlands  
2022-2044 markar sameiginlega framtíðarsýn Fjarðabyggðar, Fljótsdals-
hrepps, Múlaþings og Vopnafjarðarhrepps fyrir landshlutann.
 
Tillagan var auglýst þann 7. júlí 2022 í samræmi við 24. gr. skipulagslaga  
nr. 123/2010 og 15. gr. laga um umhverfismat framkvæmda og áætlana  
nr. 111/2021. Athugasemdafrestur rann út þann 20. ágúst 2022 og bárust  
sjö athugasemdir. Gerðar voru nokkrar lagfæringar á tillögunni vegna þeirra.
 
Tillagan var því næst samþykkt af sveitarstjórnum Fjarðabyggðar, Múlaþings, 
Fljótsdalshrepps og Vopnafjarðarhrepps á fundum í september 2022.
 
Svæðisskipulagsnefnd SSA hefur afgreitt svæðisskipulagstillöguna til  
Skipulagsstofnunar og tekur Svæðisskipulag Austurlands 2022–2044  
gildi þegar afgreiðslu Skipulagsstofnunar lýkur og tillagan hefur verið  
birt í B-deild Stjórnartíðinda.
 
Tillöguna ásamt fundargerð svæðisskipulagsnefndar, þar sem athugasemdir 
voru afgreiddar, má skoða á vef Austurbrúar: austurbru.is

Svæðisskipulagsnefnd SSA



Verslun N1
Búðargötu 5, Reyðarfirði, 474 1293

 Notaðu  
N1 kortið 

Alla leið 
á öruggari
dekkjum

ALLA LEIÐ

Michelin X-ICE North 4
Besta hemlun í hálku, hvort sem dekkin  
eru ný eða ekin 10.000 km.

Betri aksturseiginleikar í samanburði við  
helstu samkeppnisaðila.

Hámarksgrip með sérhönnuðu mynstri  
fyrir hverja stærð.

Einstök ending.

Lágmarks hljóðmengun.

Michelin X-ICE Snow
Nýjasti meðlimurinn í vetrardekkjalínu Michelin. 

Aukið grip í hálku, snjó og slabbi.

Endingargott grip út líftímann.

Einstakir akstureiginleikar og þægindi  
við erfiðustu aðstæður.

Allir bestu eiginleikarnir  
– Michelin Total Performance.

Michelin Alpin 6
Nýr mynsturskurður sem opnast  
eftir því sem dekkið slitnar.

Endingargott grip út líftímann.

Lagskipt gúmmíblanda sem veitir. 
hámarksgrip.

Henta vel
undir rafbíla



Bókasafn Héraðsbúa
Laufskógar 1, 700 Egilsstaðir
sími: 470 0745 
bokasafn.heradsbua@mulathing.is

Frá Bókasöfnum 
Múlaþings
Bókasöfnin verða lokuð
föstudaginn 30. sept. vegna samráðs-
fundar bókasafna á Austurlandi.
Minnum á að allir með lögheimili í 
Múlaþingi fá gjaldfrjálsan aðgang að 
bókasöfnum Múlaþings. Fylgið okkur 
endilega á samfélagsmiðlum.

Bókasafn Héraðsbúa
Bókasafn Seyðisfjarðar

Bókasafn Djúpavogs

DAGSKRÁR SUDOKU - ERFIÐ

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

ATH:
Sorpmóttökustöðin á Egilsstöðum verður 

lokuð frá kl. 15:00 föstudaginn 30. sept. 
vegna árshátíðar starfsmanna.

Á laugardeginum 1. okt. verður opið skv. auglýstum opnunartíma.



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

Námur vegna Axarvegar, 
aðalskipulagsbreyting
Múlaþing kynnir fyrirhugaða breytingu á Aðalskipulagi Fljótsdalshéraðs 
2008-2028 í samræmi við 2. mgr. 30. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Vegna fyrirhugaðra framkvæmda við  nýjan Axarveg verður fimm nýjum 
námum bætt inn á aðalskipulag. Hægt er að nálgast vinnslutillöguna á 
heimasíðu Múlaþings www.mulathing.is og á skrifstofum sveitarfélagsins að 
Lyngási 12, Egilsstöðum.

Almenningi er gefinn kostur á að senda inn ábendingar og/eða athugasemdir 
til skipulagsfulltrúa Múlaþings, Lyngási 12, 700 Egilstöðum eða á netfangið 
skipulagsfulltrui@mulathing.is til og með 20. október 2022.

Skipulagsfulltrúi Múlaþings,
Sigurður Jónsson



   
     

 
 

 
  

  
 

 
 

   

 
     

 
 

 
  

 

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

   
GA spilafíklafundir í safnaðarheimilinu, Hörgs-
ási 4, Egilsstöðum falla niður um óákveðinn tíma.

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.

Herbergi til leigu - Room for Rent 
á Egilsstöðum - Langtímaleiga - Ekkert Airbnb 
vesen - Uppl. í s. 771-9500 Örn Bergmann 

Leiguhúsnæði
Gott leiguhúsnæði laust á Eskifirði.  
4 svefnherbergi.  Uppl. í s. 851 1616

AlAnon fundir falla niður í sumar.

Verðum á bílaverkstæðinu

á Reyðarfirði

að skoða eftirtalda daga:

Upplýsingar í síma 474 1453
Sjáumst í Bíley...

BÍLEYehf.

Fólksbílaskoðun
10. - 13. október

AÐALSKOÐUN
AÐALSKOÐUN

Bílaverkstæði Austurlands    
Miðási 2 - 700 Egilsstöðum - www.bva.is
✆ 470-5070 / Beinn ✆ á bílasölu 470-5073

Opið alla virka daga 8:00-17:00 

Á STAÐNUM

 

VERSLUM Í 
HEIMABYGGÐ

Renault Megane E-Tech
100% rafmagn. 

Drægni allt að 470 km.
Sjálfsk, 60 kWh rafhlaða.

Ótrúlega skemmtilegur og vel útbúinn bíll.
Verðlistaverð frá 6.090.000 kr

Geymslur
FJARÐARGEYMSLUR!

Er karlinn búinn að fylla 
geymsluna af drasli?

Er bílskúrinn fullur af drasli? 
Eru bókhaldsgögn út um

allar trissur? 
Er mótorhjólið að leita að 
geymslu fyrir veturinn? 

Vantar geymslu eftir 
búslóðaflutninga?

Erum með geymslur í boði fyrir 
mótorhjól, föt, kassa, búslóð og 

allt sem þér dettur í hug til að 
spara pláss heima fyrir yfir 

veturinn. Öll verð taka mið af 
umfangi og fermetrum. 

Sími 867-3776
fjardargeymsla@gmail.com

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir, afi og langafi

Kjartan Runólfsson
 lést miðvikudaginn 21. september 2022 

Útförin fer fram frá Egilsstaðakirkju föstudaginn 
30. september kl. 13:00

Birna Kristrún Kjartansdóttir Ásmundur Þór Kristinsson
Friðrik Gauti Kjartansson Védís Klara Þórðardóttir
Benedikt Rúnar Kjartansson Lilja Björk Finnbogadóttir
Hrafnhildur Vilborg Kjartansdóttir
Margrét Sigríður Sigbjörnsdóttir Sigfús Grétarsson

barnabörn og barnabarnabörn

Egilsstaðakirkja

Sunnudagaskólinn
er alla sunnudaga kl. 10.30

í kirkjunni.

Biblíuleshópur
miðvikudaga kl. 17.00-18.15 

í Safnaðarheimilinu
- byrjum 28. sept.

Verið velkomin!



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
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Tungumelur, Reyðarfirði
Ein með öllu! Mjög fín 105,4 m² endaíbúð í 
raðhúsi með þremur svefnherbergjum. Flott 
íbúð í góðu ástandi og allt innbú fylgir með, 
tvöfaldur ísskápur, þvottavél, þurrkari, 
slátturvél, öll húsgögn og margt fleira. 
Verð: 44 milljónir.

Tjarnarbraut, Egilsstöðum
170 m² einbýlishús á einni hæð með fjórum 
svefnherbergjum og 54 m² frístandandi 
bílskúr. Virkilega áhugaverð eign, staðsett 
miðsvæðis þar sem stutt er í allar áttir á 
Egilsstöðum. 
Verð: 54,5 milljónir.

Ártún 16, Egilsstöðum
Opið hús milli kl.16:00 og 17:30, 
föstudaginn 30. september.

Nú styttist í lokafrágang á hinu glæsilega 
raðhúsi sem verið er að byggja við Ártún á 
Egilsstöðum og af því tilefni verður opið hús í 
endaíbúðinni að Ártúni 16. Fullbúin og 
glæsileg 154,4 m² íbúð með rúmgóðum 
bílskúr, þremur svefnherbergjum og fallegri 
timburverönd við suðurhlið. 

Allir velkomnir – heitt á könnunni. 

NÝTT 
Á SKRÁ!

NÝTT 
Á SKRÁ!

Brekkugata, Reyðarfirði   
Vel staðsett og fallegt 134,4 m² einbýlishús á 
einni hæð með frástandandi bílskúr og þremur 
svefnherbergjum (mögulegt að bæta við fjórða 
herberginu). Gróið og fallegt umhverfi og 
örstutt í verslun og þjónustu.
Verð: 44,8 milljónir.

Hjallasel, Egilsstöðum
Fallegt og vel skipulagt einbýlishús á 
tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr, 
fjórum rúmgóðum svefnherbergjum, stórri 
timburverönd, góðu útsýni og nýlegum 
heitum potti. Flott eign.  
Verð: 76,9 milljónir.

Dísastaðir, Breiðdal  
Falleg jörð sem er án alls húsakosts og ræktað 
land hefur ekki verið nýtt síðustu ár. Atkvæðis- 
og veiðihlunnindi í Breiðdalsá ríflega 4%.
Verð: 29 milljónir.

OPIÐ HÚS!

LVF

Körfubíll, Scania L50S, árg. 1970

Vörubifreið, Scania P82, árg. 1985

Tilboð óskast í bílana annan eða báða og seljast þeir 
í því ástandi sem þeir eru.  

Tilboðsgjöfum er bent á að kynna sér vel ástand þeirra.
 
Upplýsingar veitir Steinþór Pétursson í síma 475-5000 
og skal tilboðum skilaðá netfangið steini@lvf.is 
fyrir kl. 16:00 7. október nk.
 

Til sölu eru hjá Loðnuvinnslunni hf.  Fáskrúðsfirði 
eftirtaldir tveir bílar:



Heilbrigðisstofnun Austurlands

BOÐAR TIL MÁLÞINGS                  
til minningar um 

Guðmund Sigurðsson lækni
f. 20. júlí 1942 – d. 5. september 2016

Valaskjálf Egilsstöðum 
13. október 2022 kl. 10:30 – 15:00 *

Streymt veður frá málþinginu; sjá hsa.is

*) Tímasetning málþingsins mótast af �ugáætlunum: 
Flug  FI 60 frá Rvk. 07:30 , koma til Eg. 08:30 | Brottför �ugs FI 66 til Rvk. kl.16:00 og FI 71 19:25

       

       
Bakkabakki 2, Neskaupstað
Vandað 5 herbergja einbýlishús á 
�ottum útsýnisstað. 
Innbyggður bílskúr. Stór sólpallur
Tilboð óskast

Strandgata 26, Neskaupstað
Mjög rúmgott 7 herbergja einbýli 
með tvöföldum bílskúr. 
2 baðherbergi.
Tilboð óskast

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

Stekkjargrund 12, Reyðarfirði
Gott parhús með 4-5 
svefnherbergjum og innbyggðum 
bílskúr. Sólpallur. Baðherbergi og 
snyrting. Flott útsýni.
Verð 59.900.000

Stekkjarholt 2. Reyðarfirði
Mjög rúmgott 5 herbergja einbýli á 
�ottum útsýnisstað. 2 baðherbergi, 
Innbyggður bílskúr.
Tilboð óskast

Hlíðargata 9, Neskaupstað.
Gott 2ja íbúða hús með bílskúr. 
Hvor íbúð hefur sér fasteignanúmer.
Verð 44.900.000

Hólsvegur 4, Eskifirði
330 fermetra hús með möguleika á 
mörgum herbergjum til útleigu eða 
nokkrum íbúðum.
Tilboð óskast

SEYÐISFJÖRÐUR - 
BOTNAHLÍÐ
REISULEGT EINBÝLISHÚS  
ÁSAMT GESTAHÚSI Í ENDA 
Á BOTLANGAGÖTU - ÚTSÝNI 
- STÓR LÓÐ
Stofa - eldhús - 4-6 svefn-
herbergi - 2 baðherbergi - garðskáli 
- gestahús - stór og fallegur garður.

SÉRLEGA SKEMMTILEGT 
IÐNAÐARHÚSNÆÐI 
MIÐSVÆÐIS Á REYÐARFIRÐI. 
Stærð eigna samtals 432 fm. Húsin 
eru með rúmgóðum   þremur 
innkeyrsluhurðum.  Eignarhluti 
010101 er 225 fm og eignarhluti 
010102 er 207 fm. Húsið stendur á 
2.665 fm lóð. Eign með mikla 
möguleika.

Löggiltur fasteignasali
Ævar Orri Dungal

Miðvangi 2-4, 3. hæð, Egilsstöðum

dungal@aves.is
897-6060

Domus Aves er með fullkominn 
dróna til að taka glæsilegar myndir. 
Um að gera og hafa samband til að 
fá góðar sumar/haustmyndir af 
ykkar eignum að kostnaðarlausu.


