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MIKIÐ ÚRVAL - TRAUST OG GÓÐ ÞJÓNUSTA
TUDOR 35 ÁR Á ÍSLANDI

- 95Ah, 800 Amper
- 30% meiri ræsikraftur
- Alveg lokaðir og viðhaldsfríir
- Örugg ræsing í miklum kulda
- Endurhlaðast allt að 50% hraðar (Carbon Boost)
- Nýjar og endurbættar blýgrindur (3DX)
- Góðir fyrir jeppa með miklum auka rafbúnaði
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17. mars 2016
6. tölublað 5. árgangur

austurlandið mitt.  Mynd: Anna Margrét Jakobsdóttir Hjarðar
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Verslunin Belladonna

Nýjar vörur frá 

VOR 2016

Austurlandið mitt
- opinn íbúafundur -

Þriðjudaginn 15. mars nk. kl. 
17.00-20.00 í Valaskjálf, Egils-
stöðum stóð Samband sveitar-

félaga á Austurlandi (SSA) fyrir opnum 
íbúafundi um endurskoðun sókn-
aráætlunar Austurlands. 

Fundurinn hófst með ávarpi Héð-
ins Unnsteinssonar, stefnumótunar-
sérfræðings í forsætisráðuneytinu og 
Halldóru Geirharðsdóttur leikkonu. 
Jón Björn Hákonarson, forseti bæjar-
stjórnar í Fjarðabyggð, fór yfir megin-
markmið núgildandi sóknaráætlunar 
en því næst hófst hópavinna um fjóra 
kafla áætlunarinnar, leiðarljós og 
framtíðarsýn Austurlands, lýðfræði 
og þróun mannauðs, nýsköpun og 
atvinnuþróun og menningarmál. 

Þegar niðurstöður hópavinnu höfðu 
verið kynntar léku Halldór Warén og 
Charles Ross lá alls oddi. 

Sóknaráætlun Austurlands er þró-
unaráætlun landshlutans og felur í 
sér stöðumat landshlutans, framtíðar-
sýn, markmið og leiðir til að ná fram 
þeirri framtíðarsýn. Forgangsröðun 
verkefna, m.a. úthlutanir úr Upp-
byggingarsjóði Austurlands, byggir á 
sóknaráætlun landshlutans. Áætlunin 
er gerð til 5 ára en hægt er að uppfæra 
hana innan tímabilsins með sömu skil-
yrðum og gilda um upphaflega mótun 
hennar. 

Í sóknaráætlun Austurlands, setur 
landshlutinn sér leiðarljós sem tekur 
mið af áherslum Vísinda- og tækni-

ráðs, þingsályktun um stefnumót-
andi byggðaáætlun, þingsályktun 
um menningarstefnu og annarri 
stefnumótun ríkisins eftir því sem 
við á. 

Mikil áhersla er lögð á breiða að-
komu sveitar¬stjórna, stofnana, at-
vinnulífs, menningarlífs, fræðasam-
félags og íbúa í lands¬hlutanum. 

Um og yfir 13 manns tóki þátt í ráð-
stefnunni og hópavinnu að loknum 
erindum. Sólin skein og ýmsir 
góðir punktar komu fram. Ávörpin 
voru auðvitað mjög ólík en það var 
greinilegt að framtíð Austurlands og 
stefnumótun þar um var gestum sterk-
lega í huga og þó nokkur ákafi. Gestir 
streymdu að vel fyrir fundinn. 

Myndir Sigurður Ingólfsson.

Héðinn Unnsteinsson. Halldóra Geirharðsdóttir.

Charles ross og Halldór Warén.
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Fyrir fjölmörgum árum kynntist ég nokkrum gaurum sem af engum 
ástæðum sem ég gat skilið, höfðu megna andstyggð á mér. Hugsan-
lega veit ég eitthvað af því núna, ég er ekki auðveldur í umgengni. 

Aftur á móti þegar ég var svolítið búinn að fá nóg af því sem var sagt 
við mig var mér boðið í partí, eins og gerðist stundum, þar sem ég vissi 
að þessir gaurar væru. Mér stóðu þessir tveir hlutir til boða sem oft eru 
þeir tveir einu, á ég að fara í partíið og taka sénsinn á slagsmálum eða 
fara í annað partí sem líka stóð til boða (kommon, ég var í menntaskóla, 
það voru partí allsstaðar). Ég fór auðvitað í partíið með gaurunum sem 
urðu steinhissa á að sjá mig þar, þorandi að koma inn.  Ég gekk að þeim 
og heilsaði höfflega og byrjaði létt spjall og þeir urðu vandræðalegri og 
vandræðalegri þangað til ég spurði þá hversvegna þeim væri svona illa við 
mig. Þeir urðu svolítið mikið lens og sögðu mér að ég væri alveg ágætur. 
Partíið endaði vel, engin slagsmál og enn núna, þrjátíu og eitthvað árum 
síðan, heilsumst við frekar kurteislega. Aðalatriðið er samt þetta, fyrir mér, 
að útkljá alla hluti, að aldrei skilja neinn eftir í kringum mig án þess að 
sættast og eins og gömul og hárrétt klisja segir, aldrei að skilja við neinn 
án þess að velta því fyrir sér hvort þetta sé í síðasta skipti sem maður sér 
þá manneskju. Aldrei að gefast upp á því að það sé hægt að útklá allt meðal 
vina, jafnvel óvina og ganga aldrei burt með hnjóð á vör. Kannski er hægt 
að bæta fyrir það síðar en einmitt, kannski ekki. Maður veit aldrei hvað 
gerist. Þess vegna líka finnst mér svo grimmilega heimskulegt þegar einhver 
er með sjálfumglaða skítmennsku á feisbúkk eða annarsstaðar, eins og það 
sé eitthvað fyndið. Ég vorkenni þeim sem hafa einhvern snefil af samvisku 
sem búa við það að það síðasta sem þeir sögðu við manneskju sem fór 
sína eigin leið, óviljandi eða viljandi, hafi verið einhver kvikindislegheit. 
Þetta er mín skoðun og ég vinn í henni, sérstaklega vegna þess að ég á 
til að láta útúr mér einhverja snælduruglaða vitleysu en þegar það gerist, 
þá biðst ég afsökunar. Allavega, aldrei skilja við einhvern, hvort sem það 
er örhittingur eins og bara í búð þar sem maður heyrir stundum fólk 
skammast í afgreiðslufólki fyrir eitthvað sem því er ekki að kenna eða 
langtíma kynni. Sumum sem slíkt gera er auðvitað fullkomlega sama en 
mér finnst það fólk vera vorkunnarvert.

Góðar stundir
Sigurður Ingólfsson. 

LEIÐARI

Nokkur orð um orð...

MYNDASÍÐAN  Myndir: Eiríkur Símonsen

 Sendið okkur myndir á „drsiggi@gmail.com“



    

VATNAJÖKULSÞJÓÐGARÐUR

Velkomin  í  
Vatnajökulsþjóðgarð!

Á vefnum www.vjp.is má finna allar helstu upplýsingar um Vatnajökulsþjóðgarð

Gestastofur
Gestastofur Vatnajökulsþjóðgarðs eru upplýsinga- og þjónustumiðstöðvar fyrir 
þjóðgarðinn og næsta nágrenni hans. Gestastofurnar eru jafnframt miðstöðvar fræðslu  
þar sem náttúru, menningu og sögu er miðlað til gesta í sýningum, fyrirlestrum og 
gönguferðum með landvörðum. 

Gestastofur þjóðgarðsins eru: skaftafellsstofa í Skaftafelli, snæfellsstofa 
á Skriðuklaustri, Gljúfrastofa í Ásbyrgi og GaMlaBúÐ á Höfn.

Auk gestastofanna er yfir sumartímann starfrækt upplýsingastofa á kirkjubæjarklaustri.   

upplifÐu æVintýri í VatnajökulsþjóÐGarÐi!
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Miðási 12 - 700 Egilsstöðum - S: 470-1700
www.msv.is - msv@msv.is

Myllan stál og vélar
er þjónustu- og framleiðslufyrirtæki á sviði 
málmiðnaðar og vélaviðgerða. Fyrirtækið 

hefur m.a. hannað og framleitt skreiðastaflara 
ásamt ýmsu tengdu landbúnaði.

Skreiðastaflari

Upptekt á túrbínu við Fljótsdalsstöð

Smíði á brunastiga fyrir Minjavernd
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Ferð
I

Þú leggur út á hafið
Rétt eins og öldurnar 
hafi ekki sagt þér að vera heima.
Þú siglir inn í myndina
sem kallar þig burt
í átt til sjóndeildarhrings.

II
Þrátt fyrir allt
er þinn bátur
stórskip.
Enginn mun nokkru 
sinni taka það frá þér.
þú mælir hann nefnilega út
með hjartanu.
Lunningarnar
eru dýrmæti
og hver þófta 
er hásæti.
Og yfir öllu
vakir himinninn
Alveg óumbeðinn.

III
Þú horfir
í öldurnar.
Særótið 
sem er 
svipað
huganum
og það er sama
hvað þú reiknar út hafið
Það er alltaf
jafn ófyrirsjáanlegt.
Hvítfyssandi
eða kyrrlátt.

IV
Þú brettir upp ermar,
dregur djúpt andann
og rýnir 

í hluti sem búa innra með þér
og fleyta þér áfram
yfir öldurótið
sem er rétt eins og það
sem fer um huga þinn.
Þú dregur fram
þekkingu sem þú veist
stundum varla af.
Fyrr en þú horfir
upp eftir mastri
sem tengir saman
himinn og haf,
nýjan morgun
og gamalt kvöld.
 Stafn, skutur og mastur,
hornrétt yfir hafinu,
undir himninum
fleyta þér 
nær sjóndeildarhringnum.

V
Það brakar
í brjósti þér,
Sponsgat opnast
á óvarlegum stað.
Veðragnýr
í fjarska kallar til þín.
Undir fótum þér 
brestur í fjöl.
Árarnar 
virðast sleipari
en þegar þú lagðir af stað.
Myrkrið í djúpinu
syngur þér ljóð
seyðandi gutl
virðist allt að því
fárviðri
Og himinninn 
galopinn 
líkt og hafið.

VI
Stjörnuskin
gælir við vanga þinn.
Festingin
yfir þér
laumar að þér leyndarmálum

sem vísa þér leið.
Jafnvel
alla leiðina heim.
Karlsvagn 
þeysir hjá.
Innra með þér 
hrapa stjörnur,
Glæðurnar 
læðast um fingurna.
Þeir grípa árina
sem skyndilega er haldreipi.
Taug niður í hafið
þaðan sem himinninn kallar.

VII
Þú horfir
í átt að sjóndeildarhring.
Þú hefur fiskað.
Þinn afli
býr í þóftunum,
í höndunum,
og stjörnunum 
sem falla 
af himnum ofan
og glitra 
þar sem sloppinn fiskur
flýtir sér burt.
Og eins og fiskurinn,
heldur þú heim á leið.
Yfir bárurnar,
undir himninum
og heim.
Vitandi fullvel
að þú leggur aftur á hafið
Rétt eins og öldurnar 
hafi ekki sagt þér að vera heima.

Sigurður Ingólfsson

Austurland kemur út núna 17. mars 
en síðan ekki fyrr en 7. apríl þar sem 
við tökum smá páskafrí.

 Blaðið mun síðan koma út mið-
vikudaginn 20. apríl þar sem Íslands-
póstur dreifir ekki á sumardaginn 
fyrsta.

Austurland óskar lesendum sínum 
hátíðlegrar og gleðilegrar páskahá-
tíðar.

Nótan 2016
Svæðiskeppni fyrir Nótuna 2016, 

var haldin í Hofi á Akureyri 
11. mars. Góður árangur hjá 

fulltrúum Tónlistarskóla Fáskrúðs-
fjarðar og Stöðvarfjarðar og Tónskóla 
Neskaupstaðar. 
Þau Anton Unnar Steinsson og 
Anya Hrund Shaddock kepptu fyrir 
hönd Tónlistarskóla Fáskrúðsfjarðar 
og Stöðvarfjarðar. Þau fengu bæði 

viðurkenningu fyrir framúrskar-
andi árangur og munu keppa í loka-
keppni Nótunnar 2016. Írena Fönn 
Clemmensen keppti fyrir hönd 
Tónskóla Neskaupstaðar. Írena Fönn 
flutti frumsamið lag sem heitir „Á 
hafsbotni“ og komst einnig áfram í 
lokakeppnina sem haldin verður í 
Hörpu í Reykjavík sunnudaginn 10. 
apríl nk.

Á myndinni eru anya Hrund shaddock og anton Unnar steinsson. 

Líf og fjör um páskana í Stafdal
Líf og fjör verður á skíðasvæðinu 

í Stafdal um páskana. Á skírdag 
verður farið í fjallaskíðaferð á 

Bjólfinn ef veður verður gott. Lagt 
verður af stað úr Stafdal kl. 9.00 en 
áætlaður ferðatími er 4 til 5 klukku-
stundir. 

Föstudaginn langa, 25. mars, verður 
skíðasvæðið opið milli kl. 10 og 16 og 
síðar aftur milli kl. 20 og 23, en þá 
verður fullorðinskvöld með „Aprés 
ski“ stemningu í fjallinu. 

Laugardaginn 26. mars er opið milli 
kl. 10 og 16, þá verða lagðar þrauta-
brautir fyrir börn á öllum aldri. 

Á páskadag, 27. mars, er skíða-
svæðið opið milli kl. 10 og 16. Klukkan 
12 verður páskaeggjaleit og einnig 
gönguskíðakennsla og verður hægt 
að fá lánuð skíði á staðnum fyrir þá 
sem vilja prófa þau en eiga ekki skíði. 

Á annan í páskum er svæðið opið 
milli kl. 10 og 12. 

Efri lyftan verður opin um páskana 

og fjöldi skemmtilegra skíðaleiða því 
í boði við allra hæfi. Göngubrautir eru 
einnig troðnar. Í Stafdal er skíða- og 
brettaleiga fyrir alla aldurshópa og 
veitingasalan opin. Allir eru því vel-
komnir í Stafdalinn um páskana hvort 
sem er á skíði, bretti, þotur, sleða, 
gönguskíða eða bara til að njóta úti-
vistar og kíkja í kaffi í skíðaskálann. 
Nánari upplýsingar um skíðasvæðið 
í Stafdal má finna á vefsíðunni http://
stafdalur.is/

Mynd: Eiríkur Símonsen



Nýir og notaðir bílar: Söludeildir eru opnar alla virka daga frá kl. 9-17 og laugardaga frá kl. 12-16.
Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 8, sími 515 7040  I  Brimborg Akureyri: Tryggvabraut 5, sími 515 7050  I  mazda.is
Brimborg og Mazda áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara. Útbúnaður getur verið frábrugðinn mynd í auglýsingu.

Mazda CX-5 jeppinn ber af í sínum flokki enda stórglæsilegur á að líta og búinn öllu því besta frá Mazda. Með 
byltingarkenndri SkyActiv tækni hefur Mazda náð fádæma árangri í að draga úr eyðslu og mengun án þess að fórna 
afli eða viðbragði – enda er framúrskarandi akstursupplifun eitt aðalsmerki Mazda. Ný kynslóð SkyActiv fjórhjóladrifs 
gerir Mazda CX-5 rásfastari og enn sprækari. Að komast leiðar sinnar í vetrarfærðinni verður leikur einn.

Mazda CX-5 AWD hlaut 5 stjörnur af 5 mögulegum í öryggisprófunum Euro NCAP og er því einn öruggasti bíll í heimi. 
Nýju aðlögunarhæfu LED framljósin veita meiri birtu, auka öryggi, draga úr eyðslu og gefa bílnum skarpara útlit.  
Ný innrétting og betri hljóðeinangrun stuðla að enn meiri þægindum. Nýtt hraðvirkt margmiðlunarkerfi býður upp á 
GPS vegaleiðsögn, handfrjálsan búnað fyrir farsíma og aðra fjölbreytta möguleika.

SKYACTIV
Technology

STÓRGLÆSILEGUR JEPPI  
BÚINN NÝJU SKYACTIV FJÓRHJÓLADRIFI

MAZDA CX-5 AWD FRÁ 5.490.000 KR.

Komdu og reynsluaktu Mazda CX-5 AWD 

MazdaCX5_ongoing_5x38_20160308_END.indd   1 8.3.2016   14:18:27
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VII

Lappland og Finnmörk 
Sumarið 2015
Maðurinn sem ég tek tali hér í Karasjok inn á miðri Finnmarksvidda er 
frá Vadsø og hann segir mér að Vidar Niska sé dáinn. Það hafi verið í 
fyrravetur, að hann fannst örendur á bryggjunni við bátinn sinn. Hann 
hafi orðið úti - líklega dottið og rotast og fimbulkuldinn þetta mikla frost 
sem gerir hér á þessum slóðum tekið hann heljartaki og ekki sleppt fyrr 
en yfir lauk. Það var gaman að fá þennan gutta um borð á sínum tíma. 
Hann vildi fræðast um allt og kunni að spila Olsen Olsen og var feikna 
fær í að svindla. Þessi vikudvöl okkar í Vadsø fyrir tæpum 50 árum var 
ágætur tími. Það var diskótek og einu sinni hljómsveit í samkomuhúsinu 
og talsvert dansað. Vínbann var í öllu Finnmark-fylki og fannst sumum 
um borð það skrýtið. Í samkomuhúsinu voru varla aðrir karlmenn við 
nokkrir skipsfélagnir og því miklu fleiri stúlkur og sagði ein mér frá því 
að sú merka hljómsveit Faxar hafi verið hér árið áður (þ. e. 1967) og 
því til staðfestingar rist nafnið „FAXAR“ í plötu borðsins sem við sátum 
við. Nokkrir meðlimir í hljómsveitinni urðu svo þekktari seinna eins og 
sjálfur“Laddi“ og bróðir hans“Halli“. Ótrúlegt að íslenskir strákar hafi farið 
um allan Noreg og upplifað fyrstir allra“meikdrauminn“ og það í Noregi. 

Frá Karsjok liggur leiðin yfir Finn-
marksvidda og þá beygt 90° inn á veg 
nr. 93 til Alta við samnefndan fjörð. 
Keyri þá E6 með vogskorinni strönd 
Noregs til Skibotn í Troms-fylki. Beygi 
þar inn á E8 og haldið inn Skibotn og 
til Finnlands, þar sem löndin þrjú 
koma saman þ. e. Noregur, Svíþjóð 
og Finnland. Þjóðvegurinn E8 þræðir 
landamæraána Könkämäro og er allur 

í Finnlandi. Ætlunin er svo að beygja 
aftur um 90° í Kaaresuvanto, suður veg 
E45 og niður Svíðjóð og þá búinn að 
loka ferðalaginu um Lappland. 

Hef ekki tíma til að fara mikið um 
Alta, því það er áliðið dags og safn-
inu á Hjemmeluft sunnan við bæinn 
brátt lokað. Beygi því strax til vinstri 
spottakorn eftir E6 og er strax kominn 
að safninu. Alta-safnið er á UNESCO 

heimsminjaskrá síðan 3. desember 
1985. Sjávar megin á sléttum klöpp-
unum eru fjölmargar hellaristur þ.e.a.s. 
meitlaðar myndir af dýrum, fólki og 
bátum og fjöldinn um 3000 og aldurinn 
frá 2000-7000 ár, svo ekki hefur fólkinu 
leiðst þessi listræna iðn. Ætla má að 
risturnar séu meitlaðar með harðari 
steini heldur en er í klöppunum og 
taldar vera trúarlegs eðlis. Vandaðir 
stígar eru um allt svæðið og tekur ca. 90 
mín. að ganga rúntinn, enda stígarnir 
sem eru mest megnis úr timbri nærri 
3 km og ströng viðurlög við því að fara 
af þeim og ganga annars staðar. Yngstu 
risturnar eru 2000 ára gamlar og eru 
neðst en þær elstu í 25 m hæð, sem 
segir manni að landið hafi risið um 
þetta eftir að ísaldarjökullinn hopaði. 
Það má svo geta þess að alltaf eru að 
finnast hellaristur í Noregi og nýlega 
nokkra metra frá íbúðarhúsi þar sem 
átt að reisa bílskúr. Hellaristurnar hér 
komu í ljós árið 1973 en í fyrra fannst 
samt ein undir mosaskóf af hreindýr. 

Innandyra á Alta-safninu, þessu afar 
vel uppsetta safni er fjöldinn allur af 
hlutum úr eigum afreksfólks sem og 
öðru og eins mikið safn uppstoppaðra 
dýra. Að telja upp - bara lítinn hluta 
væri að æra óstöðugan. 

Frá Alta á E6 liggur leiðin um 
Saltvíkur, Ytri- og Innri og svo taka við 
miklar vegaframkvæmdir og íslenskir 
verktakar þar á fullu í því dæmi. Keyri 
langt fram á nótt í miðnætursólinni og 
segir ekki af ferðum mínum fyrr en í 
Skibotn og fyrr en varir er runninn 
upp bjartur og fagur dagur. Hér í þessu 
umhverfi er ég frjáls eins og fuglinn 
fljúgandi og þá hvílir maður sig, étur og 
þvær sér þegar það passar. Einhverjar 
reglur, ef vera skyldu - hverfa eins og 
dögg fyrir sólu. 

Eftir að hafa ekið Skibotndalen og 
farið yfir finnsku landamærin rek 
ég augun í mikið og langt skilti með 

áletrun á; finnsku, samisku, sænsku, 
ensku og þýsku.“Ja, hérna“, segi ég við 
sjálfan mig. Þetta þarf athuga nánar. Ég 
flakka á milli texta í sænsku og ensku 
og les að: Ahdaskuru-brúin hér, sé eina 
steinbogabrúin í Lapplandi byggð af 
þjóðverjum og ekki eyðilögð af þeim 
aftur. Hafi verið gerð 1943 gagngert til 
að bera þungavopn sömu hermanna 
til innrásarinnar í Sovétríkin er gekk 
undir nafninu“BARBAROSSA“ áætl-
unin. 

Hér gefur að líta einstakt verk þýskra 
verkfræðinga. Steinbrú í fullri lengd og 
breidd og mun duga margfallt lengur, 
heldur en brýr byggðar nú á tímum. 
Brúin var friðuð árið 1982. 

Held svo áfram og alltaf heillar 
landslagið og náttúran mig. Svolítið 
strjábýlt er hér eftir Kilpisjärvi og er 
því ánægjulegt að renna í hlaðið hjá 
þeim finnska Oskari Huuskonen og 
frú, sem ekki var komin á fætur reikna 
ég með, því ég þurfti að bíða nokkra 
stund eftir að Oskari kaupmaður birt-
ist. Það fór vel á með okkur og sagði 
hann mér að allur saumaskapur, 
vefnaður og skinnaverkun væri verk 
konu hans. Við töluðum mest ensku 
og lítið eitt kunni hann í norsku. Mér 
leist vel á myndina á bolnum hans og 
segi um leið og ég pota í bumbuna: 

„President Kekkonen“. „Yes, very good 
man“, svarar Oskari og brosir breitt. 
Við höldum talinu áfram á léttu nótum 
og ég segi, að Kekkonen hafi komið 
nokkrum sinnum til Íslands og veitt 
lax í bestu ánum. Hafi dottið í ána og 
lífverðirnir rétt náð að draga forset-
ann í land. Hann hafi kvefast mikið 
en náð því fljótlega úr sér eftir að hafa 
fengið meira vodka. . . og hlægjum 
báðir. Ég kaupi góðan sama-dálk og 
sútuð fótskinn af ungu hreindýri með 
fallegu skrauti og hengi eitt strax á 
hurðarpóst í bílnum. Það mun vera 
notlegt sem eftir var ferðar og að heyra 
daufan bjölluhljóm undir akstrinum. 
Ég kveð Oskari Huuskonen i Saari-
koski og stoppa næst í Lapplandshop 
í Kaaresuvanto og þessu sinn Finn-
lands-megin. Í Lapplandshop, kaupi ég 
ýmislegt eins og original sauna frotté-
-flíkur með kvenn- og karlmanns sniði 
og alsett hreindýramynstri. Einnig 
kaupi ég ávexti og tvær pakkningar 
af KAARHU-bjarnarbjór. Rek svo 
augun í nokkra geisladiska og einn er 
Finlandia eftir Johan Sibelius. Kaupi 
hann, enda mun verða ljúft að hlusta á 
Finlandia er ekinn er síðasti spölurinn 
í þessari Lapplandsferð - niður alla 
Svíþjóð eftir E45.

Helgi Sigfússon 

Er ég ek með Tenojoki hugsa ég um adolf Fredrrick svíakóng, sem rær hér 
með föruneyti sínu niður fljótið fyrir 250 árum og sendir einn hásetann í land 
með hamar, meitil og gula málningu. 

anddyri hins vel gerða safns í alta og mikið listaverk við aðkomuna sem heitir "rísið upp".

 mikill fjöldi verðlaunagripa noskra afreksmanna komið fyrir í glerskápum.
 skemmtileg uppsetning af birnu að 
elta elgskálf.

Ég mundi nú alveg geta snúið þig niður!

Einhver sagði, að það væri svipur með okkur. - Ekki leiðum að líkjast!

ristur á klöppunum eru sumar nærri 7000 ára gamlar.
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mikil vegagerð sunnan við alta og íslenskir verktakar með hana á sinni könnu. Ægifagurt land og útsýni í næturkyrðinni.

miðnætursólin í skibotn. Greinilegar vegmerkingar og Noregur kvaddur í bili.

Brúin öfluga og friðuð 1982. alls stað var afar gott aðgengi. Hér breiður 
tréstigi og pallur.

Bogabrú og ekki einbreið, þó sé frá árinu 1943. Gerð af þjóðverjum til að bera 
þungavopn til innrásarinnar í sovétríkin sem gekk undir nafninu "Barbarossa 
áætlunin".

skilti á fimm tungumálum upplýsir 
ferðalanginn um einstaka steinboga-
brú byggða 1943 og friðuð 1982.

rjóður Finnlands megin landamær-
anna, þar sem gott er að hvíla sig 
smá stund og fá sér árbít.

Vel fór á með okkur Oskari Huuskonen. Hann með flotta mynd af Kekkonen 
á bolnum sínum.

af brúnni yfir Könkämäero fljótið. Finnland t.h. og svíþjóð t.v. Viss söknuður 
er Lapplandshringnum er senn lokið eftir afar vel heppnað ferðalag. 

Fallegt samískt handbragð. Lítið sýnishorn hjá Huuskonen-hjónunum - utandyra.

 Lapplandshop í Finnlandi. margt til sölu og 16° hiti sýnir skiltið.
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Áhersla á aukin umhverfisgæði
Á fjölmennum íbúafundi á Eski-

firði þann 9. mars voru kynntar 
fyrirhugaðar framkvæmdir 

vegna varnavirkja í Ljósá en einnig var 
fjallað um málefni Hitaveitu Eskifjarðar. 

Gert er ráð fyrir að framkvæmdirnar 
verði boðnar út nú í vor. Leitast verður 
við að nýta efni sem er í og við farveg ár-
innar, en uppstaðan í varnarvirkjum eru 
hlaðnir veggir og steyptir leiðarveggir. 

Lega og gróður meðfram árfarveg-
inum ásamt miklum bratta gera að 
verkum, að framkvæmdasvæði er veru-
lega þröngt og munu verktakar athafna 
sig að stórum hluta í sjálfum árfarveg-
inum. Þá verður nokkuð umhverfisrask 
á framkvæmdatímanum og verður m.a. 
lögð hjáleið um lóð gömlu rafveitunnar 
vegna brúargerðar yfir Strandgötu. 
Áætluð verklok vegna brúargerðar eru 
í haust. 

Á fundinum voru einnig kynntar 
tillögur Landmótunar að mótvægisað-
gerðum vegna framkvæmdanna. Þá er 
einnig verið að skoða hvernig verja megi 
minjar við gömlu rafstöðina. Kom fram 
í máli Þórhildar Þórhallsdóttir, lands-
lagsarkitekts hjá Landmótun, að rík 
áhersla sé lögð á að ná fram auknum 
umhverfisgæðum þar sem aðstæður 
leyfa. 

Auk Þórhildar kynntu Hafsteinn 
Pálsson, verkfræðingur hjá Um-
hverfis- og auðlindaráðuneyti og Hug-
rún Hjálmarsdóttir, verkfræðingur hjá 
Eflu, fyrirhugaðar ofanflóðavarnir. 

Að kynningu lokinni afhenti full-
trúi íbúa skriflegar ábendingar, sem 
ráðuneytið mun vinna úr í samráði 

við hönnuði og sveitarfélagið. Gögn 
vegna framkvæmda við Ljósa verða 
aðgengileg hér á vef sveitarfélags-
ins undir Ofanflóðavarnir innan 
skamms. 

Þá fjallaði Snorri Styrkársson, fjár-
málastjóri Fjarðabyggðar um fjármál 
hitaveitunnar. 

Páll Björgvin Guðmundsson, stýrði fundinum í gærkvöldi. Hér má sjá bæjar-
stjóra við upphaf fundarins.

Loftslagssamningur 
í Hornafirði
Sveitarfélagið Hornafjörður hefur 

fyrst sveitarfélaga á Íslandi hafið 
þátttöku í loftslagsverkefni Land-

verndar „Tækifærin liggja í loftinu“. 
Björn Ingi Jónsson bæjarstjóri og 
Guðmundur Ingi Guðbrandsson fram-
kvæmdastjóri Landverndar skrifuðu 
í gær undir yfirlýsingu um samdrátt 
sveitarfélagsins í útlosun mengunar-
efna

Innritun í leikskóla 
á Fljótsdalshéraði
TjarnarskogurSkipulag leik-

skólastarfs á Fljótsdalshéraði 
fyrir skólaárið 2016-2017 fer 

fram í apríl. Mikilvægt er að umsóknir 
um leikskóla hafi borist sveitarfélaginu 
í síðasta lagi 31. mars næstkomandi. 

Sótt er um leikskóla rafrænt á íbúa-
gátt á heimasíðu sveitarfélagsins www. 
fljotsdalsherad.is eða með því að fylla 
út umsókn sem er að finna á heima-
síðunni undir umsóknir og senda til 
fræðslufulltrúa. 

Nánari upplýsingar veitir fræðslu-
fulltrúi í síma 4 700 700 eða á netfangið 
helga@egilsstadir.is

Ungmennahelgi ÚÍA 
og JCI helgina 19. og 
20. mars á Reyðarfirði 
fyrir 16–25 ára
Um komandi helgi stendur til að halda Ungmenna-
helgi UÍA og JCI í Grunnskóla Reyðarfjarðar

JCI og UÍA standa saman að sprell-
fjörugri ungmennahelgi þar sem 
unnið verður meðal annars með 

ræðumennsku, hópefli, hugmyndaflug 
og samfélagsverkefni. Helgin er ætluð 
ungu fólki 16-25 ára sem hefur áhuga 
á að bæta sig og samfélagið sitt, leika 
sér og læra eitthvað nýtt. 

Ekki láta þig vanta á 
þennan frábæra viðburð!
Ungmennahelgi ÚÍA og JCI helgina 
19. og 20. mars á Reyðarfirði fyrir 16 
– 25 ára

Það er frítt að taka þátt í allri dag-
skránni og þeir sem skrá sig fá kvöld-
mat á föstudegi og þrjár máltíðir á 
laugardegi, einnig verður boðið uppá 
snarl á milli mála. 

Leitað verður að hagstæðri gistingu, 
fyrir þá sem það kjósa, en það fer eftir 
fjölda skráninga á helgina!

Dagskrá: 
Laugardagur
12: 00 - 14: 00 Kynnast, hláturjóga og 
ræðuskjöldurinn kynntur
14: 00 - 14: 30 Kynning á ÚÍA og JCI 
14: 30 - 16: 00 Undirstöðuatriði 
ræðumennsku
16: 00 - 18: 00 Hópastarf og 
persónuleikafræði
18: 30 - 19: 30 Matur
19: 45 - 22: 00 Ræðuveisla
Sunnudagur
09: 00 - 11: 00 Samfélagsverkefni
11: 00 - 11: 30 Ábyrgð og hlutverk 
stjórna
11: 30 - 12: 30 Matur
12:30 - 13:30 Hópavinna
13:30 - 14:30 Hópefli, leikir og 
lærdómur
14:30 - 15:00 Kynningar á samfélags-
verkefnum og viðurkenningarathöfn.

Auglýsingasíminn er 

578 1190



Veit á vandaða lausn
Verið velkomin í verslun okkar að Síðumúla 16 

Opið mán - fös 8:30 - 17:00
Síðumúli 16 • 108 Reykjavík • Sími 580 3900 • www.fastus.is

ÖFLUGT PAR FRÁ ELECTROLUX
Þvottavél og þurrkari fyrir smærri ferðaþjónustur, fyrirtæki og stærri heimili.

8kg þvottavél og þurrkari, sem eru 
helmingi fljótari að þvo og þurrka þvott 
en almennar heimilisvélar.

Þvottavélin býður uppá fjölda þvottakerfa, 
þar á meðal þvottakerfi fyrir moppur  
og sótthreinsandi þvottakerfi.

Þreföld ending miðað við  
almennar heimilisvélar.

Gæðavélar á hagstæðu verði.

Mikill orkusparnaður felst í nýju myPRO línunni frá Electrolux.
Einfalt reikningsdæmi - þvottavélin getur borgað sig upp
á skömmum tíma.

Fastus býður upp á vandað lín s.s. handklæði,  
þvottastykki og baðmottur, vönduð 250 þráða  
sængur- og koddaver fyrir hótel, ferðaþjónustur  
og heilbrigðisstofnanir á sanngjörnu verði

MJÚKT OG HREINT
FYRIR GÓÐA GESTI

Hafðu samband  
 í síma 580 3900.  
Sölufólk okkar 
aðstoðar þig  
með ánægju.



Hefur þú lent í slysi?

Ekki bera harm þinn í hljóði

Aðalstræti 6  -  101 Reykjavík  -  Sími 511 5008  -  tort.is
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Síldarvinnslan styrkir 
Knattspyrnufélag 
Fjarðabyggðar
Hinn 25. febrúar sl. var undir-

ritaður nýr styrktar- og aug-
lýsingasamningur á milli 

Síldarvinnslunnar og Knattspyrnu-
félags Fjarðabyggðar (KFF). Síldar-
vinnslan hefur lengi verið í hópi 
þeirra fyrirtækja sem helst hafa 
stutt við bakið á kraftmiklu starfi 
Knattspyrnufélagsins. 

Það voru þeir Gunnþór Ingvason 
framkvæmdastjóri Síldarvinnsl-
unnar og Ívar Sæmundsson for-
maður Knattspyrnufélagsins sem 
undirrituðu samninginn. Ívar segir 
að samningur sem þessi sé afar mik-
ilvægur fyrir Knattspyrnufélagið og 
það sé ómetanlegt að finna þann já-

kvæða hug sem forsvarsmenn Síldar-
vinnslunnar beri til íþróttastarfsins 
í byggðarlaginu. „Hjá okkur er eilíf 
barátta að halda starfseminni úti fyrst 
og fremst vegna gífurlegs ferðakostn-
aðar. Þó svo að ítrasta aðhalds sé gætt 
þá er kostnaðurinn við ferðalögin 
óheyrilegur fyrir félögin hér eystra en 
í ár hjálpar það til að þrjú þeirra eiga 
lið í 1. deild karla, en það hefur ekki 
gerst áður,“ sagði Ívar. „Fyrir okkur 
er afar mikilvægt að finna þá velvild 
sem ríkir í garð Knattspyrnufélags-
ins hjá fyrirtækjum í Fjarðabyggð og 
samningurinn við Síldarvinnsluna er 
einmitt vitnisburður um slíka velvild,“ 
sagði Ívar að lokum. 

Ívar sæmundsson formaður KFF og Gunnþór Ingvason framkvæmdastjóri 
síldarvinnslunnar.  Mynd: Hákon Ernuson

Viðskiptahugmynd ?
Kynning á Ræsing Fjarða-

byggðar verður föstu-
daginn 18. mars kl. 12: 00 í 

Kirkju- og menningarmiðstöðinni. 
Nýsköpunarmiðstöð Íslands í sam-
starfi við Fjarðabyggð og Alcoa leita 
að góðum viðskiptahugmyndum 

sem auka við flóru atvinnulífsins í 
sveitarfélaginu. 

Allir geta sótt um þátttöku í verk-
efninu. Lögð er áhersla á viðskipta-
hugmyndir sem m.a. : 
• Fela í sér nýsköpun
• Eru atvinnuskapandi í Fjarðabyggð

• Eru ekki í beinni samkeppni við 
önnur fyrirtæki á svæðinu
Kynningarfundur verður haldinn 

í Kirkju- og menningarmiðstöðinni 
Eskifirði 18. mars kl. 12: 00. Boðið 
verður upp á léttar veitingar á meðan 
fundinum stendur. 

Frekari upplýsingar og um-
sóknareyfðublað er að finna á vef 
Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands: 

 Ferð á leiksýningu
Austurland fjallaði lauslega um 

sýningu Leikfélags Fljótsdals-
héraðs á sýningunni „Allra 

meina bót“ Nú ætlar Félag eldri-
borgara á Djúpavogi að skella sér á 
sýninguna laugardaginn 19. Mars.

„Lagt verður af stað kl. 14:00.  Sýn-
ing hefst klukkan 17:00.  Eftir sýningu 
ætlum við að fá okkur eitthvað gott 
að borða. 

Nokkur sæti eru laus í rútunni og 
myndum við hafa mikla ánægju af 
því ef einhverjir, á hvaða aldri sem er, 
vildu notfæra sér það og slást í för með 
okkur.  Ef þið hafið áhuga, vinsamleg-
ast hringið í síma 868-9925 í Þórunn-
borg og þið fáið nánari upplýsingar.“

Austurland mælir með sýningunni 
og óskar Félagi eldriborgara góðrar 
ferðar.



 

Aðal- og hjálparvélar í miklu úrvali ásamt öllu tilheyrandi 
Sérhæfð ráðgjöf, viðhalds- og varahlutaþjónusta
Áratuga reynsla og þekking

... í þjónustu við útgerðina

TIL DÆMIS:
SOLE SM-105 Skrúfuvél 
95 Hö við 2500 sn/mín.
Rúmtak: 4,996 ltr. 

Eigum úrval af viðurkenndum þenslutengjum fyrir röralagnir á lager

TIL DÆMIS:
Gerð: S8U-MPTK

1343 kW við 1060 sn/mín.
Borvídd x slaglengd: 240 x 260

Rúmtak: 94,10 ltr.
Mengunarvottun :  IMO2

TIL DÆMIS:
MAS 1350-S  Skipsrafstöð 
Vél:  S12R-MPTAW.
1351 kW við 1500 sn/min 50Hz
Mengunarvottun :  IMO2
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Allar tæknilegar upplýsingar, snið og teikningar, eru fyrirliggjandi hjá okkur.

Yfir 80 litir í boði.          Nánari upplýsingar á www.solskalar.is

Viðhaldsfríir 
gluggar, hurðir, rennihurðir, sólskálar og svalalokanir
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Elvis hljóp eitthvað útundar sér 
um daginn og lenti í hunda-
fangaranum. Þar skilst mér 

að hann hafi sungið Jailhouse Rock 
megnið af tímanum og blúsað ámátlega 
þess á milli. Hann var eitthvað að raula 
þegar ég sótti hann:

Halló pabbi, sælt og gott að sjá þig
sem að skröltir með mig í þitt hús

og himneskt er að heim þú viljir fá mig
því hérna söng ég þungan fangablús!

Fangablúúúús, fangablúúúús
Hérna söng ég þungan fangablús.

Hann raulaði þetta afskaplega fullur 
sjálfsvorkunnar og alla leið upp í sófa. 
Rétt áður en hann sofnaði, glotti hann 
og sagði, þetta var nú svolítið kúl...

ELVIS YRKIR

Marás ehf.     Miðhrauni 13     210 Garðabæ     Sími 555-6444     www.maras.is     maras@maras.is

Við leggjum metnað okkar í að bjóða
aðeins fyrsta flokks búnað og þjónustu

Yanmar vélar eru góður valkostur
þegar kemur að nýsmíði eða endurnýjun
á vélbúnaði í skipum og bátum.
 

Eyðslugrannar og hagkvæmar í rekstri.

Páskasýningar á Skriðuklaustri: 

Úr viðjum víðis og Frá Beirút til Brussel
Tvær sýningar verða opnaðar 

á Skriðuklaustri laugardaginn 
19. mars kl. 14. Í stássstofu 

Gunnarshúss sýna nemendur í vöru-
hönnun við Listaháskóla Íslands 
verkefnið Úr viðjum víðis. Í gallerí 
Klaustri sýnir líbansk-belgíska mynd-
listarkonan Sandra Issa teikningar og 
myndir unnar með blandaðri tækni. 

Verkefnið Úr viðjum víðis var unnið 
af nemendum á þriðja ári í vöruhönnun 
í Listaháskóla Íslands í samstarfi við 
Skógræktarfélag Reykjavíkur. Í verk-
efninu var lögð áhersla á að umbreyta 
víðinum á margvíslegan máta og búa 
þannig til fjölbreytt hráefni með ólíka 
eiginleika. Engu var bætt við nema 
vatni og hita. Efniviðurinn var brot-
inn niður og byggður upp á víxl svo 
úr varð safn hráefna sem við fyrstu sýn 
hefur litla tengingu við víðinn sem við 
þekkjum svo vel úr umhverfi okkar. Í 
verkefninu var áhersla lögð á nærum-
hverfi okkar og sjálfbæra hringrás efna. 

Verkefnið er unnið af: Birtu Rós 
Brynjólfsdóttur, Birni Steinari Jóhann-
essyni, Emilíu Sigurðardóttur, Johönnu 
Seelemann, Kristínu Sigurðardóttur, 
Theodóru Mjöll Skúladóttur Jack & 
Védísi Pálsdóttur. Leiðbeinendur voru: 

Tinna Gunnardóttir, Friðrik Steinn 
Friðriksson og Óskar Kristinn Vign-
isson. 

Sandra Issa er fædd í Líbanon og 
lærð í myndlist frá listaháskólum 
í Beirút og Lille í Frakklandi. Hún 
vinnur mikið með teikningar og inn-
setningar þar sem hún tekur fyrir dag-
legt líf og fréttir. Sandra býr nú í Belgíu 
og hefur sýnt verk sín víða um Evrópu 
og Miðausturlönd auk þess að skipu-
leggja sýningar og viðburði fyrir gallerí. 
Sýningin í gallerí Klaustri heitir Frá 
Beirút til Brussel og á henni eru teikn-
ingar og myndir unnar með blandaðri 
tækni. Sumt pólítískar myndir frá síð-

ustu árum en annað ný verk unnin á 
staðnum en Sandra dvelst um þessar 
mundir í gestaíbúðinni Klaustrinu. 
Sýning Söndru stendur aðeins yfir 
páskana. 

Opið verður á Skriðuklaustri kl. 14-
17 helgina 19. -20. mars og um pásk-
ana verður opið alla daga kl. 12-17 frá 
skírdegi og fram á annan í páskum. 
Árleg píslarganga í samstarfi við presta 
á Héraði verður farin frá Valþjófsstað 
í Klaustur á föstudaginn langa kl. 11. 

Nánari upplýsingar veitir Skúli Björn 
Gunnarsson forstöðumaður Gunnars-
stofnunar (skuli@skriduklaustur.is)

Fréttatilkynning: 

skriðauklaustur     Mynd Styrmir Kári

Hið nýja virðisaukandi 
fyrirtæki Alcoa hlýtur 
nafnið Arconic
Alcoa tilkynnti í dag nafn, 

merki og einkunnarorð 
á þeim hluta fyrirtæk-

isins sem mun í haust taka við 
virðisaukandi framleiðslu Alcoa. 
Nýja fyrirtækið heitir Arconic og 
einkunnarorð þess verða nýsköpun 
og verkfræðileg hönnun. Áfram 
verður unnið að skiptingu Alcoa í 
tvö sjálfstæð fyrirtaki á hlutabréfa-
markaði. 

Nýja nafnið, Arconic, dregur 
saman hefðbundinn grunn Alcoa 
og nýsköpun framtíðarinnar. Bók-
stafurinn A kemur úr nafni Alcoa 
og „Arc“ táknar hringboga fram-
fara og áframhaldandi þróun í þágu 
viðskiptavina, hluthafa og samfé-
laga. Síðari hluti nafnsins, „-conic“ 
tengist enska orðinu „iconic“ sem 
merkir m.a. tákn og það að „vera 
þekktur“ enda hefur fyrirtækið í 
áraraðir verið þekkt fyrir að þróa 
einstakar verkfræðilausnir og vörur 
og beina stöðugt augunum að næstu 
byltingarkenndu nýsköpuninni. 

„Merki Arconic stendur fyrir eins-
taka arfleifð okkar og þau spennandi 
tækifæri sem bíða okkar í framtíð-
inni,“ sagði Klaus Kleinfeld, forstjóri 
og stjórnarformaður Alcoa. „Það 
endurómar 127 ára sögu okkar á 
sviði uppfinninga og endursköpunar. 
Merkið endurspeglar jafnframt sýn 
okkar á endalaus tækifæri til ný-
sköpunar sem leyst geta flókin við-
fangsefni á sviði verkfræði og breyta 
því hvernig við fljúgum, keyrum, 
byggjum, pökkum og virkjum orku. 
Merkið Arconic er einnig tákn um 
þá hugvitssemi sem starfsfólk okkar 
býr yfir og helgar sig því verkefni að 
finna upp, búa til og afhenda við-
skiptavinum okkar framúrskarandi 

lausnir sem skapa grundvöll fyrir 
frekari árangur þeirra. 

Á fundinum kynnti fyrirtækið 
jafnframt nýtt merki fyrir frumfram-
leiðslufyrirtækið Alcoa, þar sem 
enn frekari áhersla er lögð á A-laga 
táknið þar sem uppréttur oddur þess 
stendur fyrir stöðuga viðleitni til að 
hugsa út fyrir kassann og þrá eftir 
auknum styrkleika. Jafnframt stendur 
blái liturinn áfram fyrir þeirri löngu 
arfleifð sem Alcoa byggir á í atvinnu-
greininni. 

„Hið nýja merki Alcoa stendur 
fyrir umbreytt og sveigjanlegt fyrir-
tæki sem ekki lætur bugast við erf-
iðar aðstæður í rekstrarumhverfinu 
og hefur jafnframt getu til að nýta 
sér umsvifalaust ný tækifæri þegar 
þau gefast,“ sagði Klaus Kleinfeld. 
„Með kynningunni í dag nálgumst 
við lokatakmarkið sem er upphaf 
formlegrar starfsemi tveggja nýrra og 
leiðandi fyrirtækja, sem hvort um sig 
verður þess albúið að mæta krefjandi 
aðstæðum í framtíðinni.“

Bæði fyrirtækin, Arconic og Alcoa, 
verða með heimilisfesti í Bandaríkj-
unum og skráð í Kauphöllinni í New 
York, Arconic sem ARNC og Alcoa 
sem AA. Fyrirtækin verða leiðandi 
aðilar í iðngrein sinni á heimsvísu og 
bæði á lista Fortune yfir 500 stærstu 
fyrirtæki Bandaríkjanna. Alcoa mun 
sinna þeirri starfsemi sem nú tilheyrir 
Alcoa Global Primary Products, sem 
eru framleiðsla á báxíti, súráli, áli, 
málmsteypu og orku. Arconic mun 
taka yfir þá starfsemi sem nú tilheyrir 
virðisaukandi starfsemi Alcoa, sem 
eru valsaðar framleiðsluvörur, marg-
víslegar verkfræðilausnir auk lausna 
fyrir alþjóðlegan samgöngu- og 
byggingariðnað. 

Hér er bráðsnjöll lausn ef mink er fargað og veiðimaðurinn vill ekki fá 
slíkan "farþega" í bílinn, því það er oftast hinn versti óþefur af þessu dýri af 
marðarætt.  Helgi Sigfússon.



Pedrollo 
VXC

með kút, 20 og 60 l. 

Öflugar og 
traustar   
brunndælur.

Pedrollo 
Dælur F

Vatns- og sjódælur, 
miðflóttaafls 
frá 1,5 - 18,5 kW.

Áratuga reynsla starfsmanna Vélasölunnar 
og fjölbreytt vöruúrval, gerir Vélasöluna að 
einu öflugasta þjónustufyrirtæki við iðnað 
og sjávarútveg á Íslandi.

Dugguvogi 4  · 104 Reykjavík
Sími, 520 0000 · www.velasalan.is

Pedrollo 
TOP 2

Nettar og
meðfærilegar
brunndælur. 

Pedrollo 
NGA1 PRO

Ryðfríar 
hringrásar-
dælur.

Einfasa og þriggja fasa 
240 - 400 volt

Pedrollo
Neysluvatns dælusett
-margar stærðir

Pedrollo 
CK

Olíu
dælur.

Ford Blucamp River 22 
Nýr árg. 2015 verð 10,9 m.kr.

Nýir 2016 Mercedes Benz Sprinter 
519cdi euro6 23 manna 
verð 10,5 m.kr. + vsk

Caterpillar 444E árg 2012 notuð 3480 
tíma  Verð 8,8 m.kr. + vsk

Get útvegað með stuttum fyrirvara hjólhýsi, húsbíla,
vörubíla, vinnuvélar, rútur og fólksbíla.

Hobby Bluecamp Challenger

www.b1.is // www.facebook.com/boasb1.is

Bóas Eðvaldsson s: 777-5007 // netfang: boas@b1.is

Caterpillar 444E árg 2012 notuð 3480 
tíma  Verð 8,8 m.kr. + vsk

Ný Hobby hjólhýsi af öllum stærðum,  
gerið betri kaup í heimabyggð

Nýjar Lúxus rútur 23 manna Mercedes 
Benz 519 euro6
Sjálfskiftar, hraða stillir, leiðsögukerfi, tal 
kerfi, 2 loftkælingar, sjónvarp og dvd, olíu 
miðstöð, dráttarkrókur, tvöfalt gler, 220 
volta og USB innstungur við sæti, lesljós og 
loftræsting ofan sæti, litir og áklæði að eig-
in vali hægt að velja lógó á sæti og fleira.
Verð 10,5 millj + vsk

Chausson EXALTIS 6017 nýr árg 2015 
lengd 6,99 mtr
Vandaður bíll með flott eldhús, 2 einföld 
rúm afturí sem má breita í 1 stórt
Niðurdraganlegt hjónarúm í lofti frammí, 
leður sæti, stór Ískápur með sér fristihólfi, 
loftkæling, stór geymsla með aðgengi frá 
báðum hliðum. Verð 13,9 milljónir

Hobby 560  
Cfe Premium
Nýtt 2016 árgerð
Rafgeymir 
2 tonna öxull
TFT skjár
Verð 4.690,000



Opnunartími virka daga kl. 10-18 og laugardag frá kl. 11–15

miðvangi 13 · egilsstöðum · sími 471 2038egilsbraut 6 · neskaupsstað · sími 477 1900

Hvað er eCO bubble?
leysir upp þvottaduft undir þrýstingi og myndar kvoðu, svo 

duftið leysist upp á um það bil 15 mín, í stað 30-40 ella.

ecobubble þvottavélar

samsung WF70
7 kg. 1400 sn.

KR. 89.900,-
Tilboðsverð: 79.900,-

samsung WF12
12 kg. 1600 sn.

KR. 174.900,-
Tilboðsverð: 149.900,-

samsung DW80
8 kg Þurrkari
KR. 149.900,-

TM TM

samsung WF80
8 kg. 1400 sn.
KR. 104.900,-

Tilboðsverð: 89.900,-

TM

samsungsetriD.is

Tilboð á völdum tækjum

48”
UE48JU7005 

Verð 249,900 
Nú á tilboði 
kr. 229.900,-

55”
UE55JU7005TXXE 

Verð 299,900 
Nú á tilboði 
kr. 269.900,-

48” 
samsung smart sjónvarp 
með þráðlausu interneti

Verð áður kr. 149.900,- 
Nú á tilboði kr. 129.900,-
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Við seljum eingöngu 

með kolalausum mótor

með 10 ára ábyrgð


