
Ljósmyndasamkeppni Canon, 
Nýherja og Bræðslunnar
Bræðslan, Canon og Nýherji efna til ljósmynda- 
samkeppni á Bræðslunni 2014 þar sem þátttak- 
endur geta unnið glæsileg verðlaun, m.a. Canon 
ljósmynda- og tökubúnað og miða á Bræðsluna 
2015.

Um er að ræða tvo � okka, annars vegar 
“Bræðslumyndin 2014” og hins vegar 
“Borgar� örður eystri - Landslagsmyndin 2014”, 
og geta þátttakendur sent inn myndir í báða 
� okkana eða annan.

Innsendar myndir þurfa að vera teknar á tíma- 
bilinu 15. – 30. júlí en skilafrestur er til 8. ágúst. 
Skila þarf myndum í gegnum 
vefsíðuna www.nyherji.is/braedslan

2014

Bræðslan hefur á undanförnum mánuðum tekið þátt í verkefni 
með Matís, Framfarafélagi Borgarfj arðar og veitingaaðilum á 
Borgarfi rði sem hefur þann tilgang að auka framboð veitinga 
á Bræðslunni og efl a framboð af borgfi rskum matvælum. 
Verkefnið var styrkt af Vaxtarsamningi Austurlands.

Við hvetjum þig kæri bræðslugestur til að nýta þér 
borgfi rskar veitingar og versla á svæðinu eins mikið og þér 
er unnt, þannig efl um við innviði samfélagsins á Borgarfi rði, 
sem er meginmarkmið Bræðslunnar.

Lifandi tónlist alla Bræðsluvikuna, 
söngskemmtun á fimmtudagskvöldi.

Fjölbreyttur matseðill 
í enn stærra veitingarými.

Útiveitingar við Álfacafé og Nýborg 
föstudag og laugardag.

Borgarfj arðarhreppur auglýsir:
Verið velkomin á tjaldstæðið við Álfaborg.  
Sími tjaldstæðavarðar: 857-2005.  

Verð fyrir fullorðna: 1.000 kr.
Þriðja gistinóttin frí
Verð fyrir börn, 14 ára og yngri:  0 kr.
Rafmagn: 600 kr.
Þvottaaðstaða: 300 kr.
Sturta: 200 kr.
Gistináttagjald: 107 kr. á gistieiningu.

Á tjaldsvæðinu skal vera ró e� ir kl. 22:00.

Göngum vel um og skilum endurnýtanlegum 
umbúðum í sérstök ílát á tjaldstæðinu og við 
áhaldahús.

Álfh eimar bjóða ykkur 
að njóta í mat og drykk: 

Borgfi rskt fi skihlaðborð fi m. 24. og fös. 
25. júlí frá 18:00 - 21:30. Verð 3.900 krónur.

Veisluhlaðborð laugardag 26. júlí  
frá 16:00 - 20:00. Verð 4.900 krónur. 

Hádegissúpuhlaðborð á laugardag 
og sunnudag frá 11:00 - 14:00. Verð 1.900 krónur.

Sjáumst hress á Bræðslunni. Starfsfólk Álfh eima.

Bíttu í borgfi rskan 
bita á Bræðslunni!

HEIMILDAMYND
UM BRÆÐSLUNA

Útgefandi: Bræðslan - Ábyrgðarmaður: Áskell Heiðar Ásgeirsson - Umbrot og prentun: Héraðsprent 
Kort: Hafþór Snjólfur Helgason - Útgáfa bæklingsins er styrkt af Minningarsjóði Helga M. Arngrímssonar.

Bræðslan þakkar Björgunarsveitinni Sveinunga, Borgar� arðarhreppi, þjónustuaðilum og íbúum Borgar� arðar frábært samstarf og velvild.

www.braedslan.is

www.facebook.com/braedslan

@ braedslan

#braeðslan

www.borgarfj ordureystri.is

720 Borgar�örður eystri - helgisig@simnet.is
Tel. (+354) 861-1792 - www.blabjorg.is

BBlábjörg

Musteri Spa & Wellness
Opið 14-22 alla daga, sími 861-1791

Opið allt árið

Pollapönk
Í tilefni tónleika nr. 10 býður Bræðslan 
upp á � ölskyldutónleika með snilling- 
unum í Pollapönki bak við Fjarðarborg 
kl. 16:00, laugardaginn 26. júlí.

Skemmtum okkur saman 
frá kl. 13:00, kíkjum á 
markað, hvetjum 
Borgfi rðinga í 
fótboltaleik, 
njótum góðra 
veitinga og 
góðrar tónlistar.

Aldís Fjóla Borgfj örð Ásgeirs- 
dóttir sýnir heimildamynd sína 
um Bræðsluna á efri hæð Fjarðar- 
borgar á miðvikudag kl. 18 
fi mmtudag  föstudag kl. 16 og 18 
og sunnudag kl. 18.  
Kíkið á fróðlega mynd og komið 
ykkur í Bræðslugírinn!  
Aðgangseyrir 1.000 kr.



BRÆÐSLUVIKAn  

Mánudagur 21. júlí  
13:00  Fjarðarborg: Sala á tónleikapassa fyrir alla
  vikuna hefst.

Þriðjudagur 22. júlí  
21:00  Fjarðarborg – Tónleikar, Ekki bara fyrir   
 börn. Aðgangseyrir kr. 2.000
22:00  Álfacafé: Kokteilar og lifandi tónlist, 
 Vinir Kalla spila, frítt inn.

Miðvikudagur 23. júlí  
18:00  Fjarðarborg – efri hæð:     
 heimildamynd um Bræðsluna.     
 Aðgangseyrir 1.000 kr.
21:00  Fjarðarborg: Tónleikar, 
 Hljómsveitin Borgfjörð.  
 Aðgangseyrir kr. 2.000
 Bræðslubarsvar eftir tónleika
22:00  Álfacafé: Kokteilar og lifandi tónlist, 
 Vinir Kalla spila, frítt inn.

Fimmtudagur: 24. júlí
18:00  Fjarðarborg – efri hæð: heimildamynd um  
 Bræðsluna.  Aðgangseyrir 1.000 kr.
18:00 – 21:30 Álfheimar: Fiskihlaðborð, 
 verð kr. 3.900
20:30  Álfacafé: Söngskemmtun, Bergþór Pálsson  
 og Brynhildur Guðjónsdóttir,    
 ásamt Kjartani Valdemarssyni píanó- og   
 harmonikkuleikara.   Frönsk    
 kaffihúsatónlist svífur yfir vötnum,   

 þekkt frönsk lög, m.a. lög Edit Piaf og   
 einnig þekkt íslensk dægurlög.    
 Aðgangseyrir 3.500 kr.
 Eftir söngskemmtun: Álfakaffi: Lifandi   
 tónlist, Vinir Kalla spila, frítt inn.
21:00  Fjarðarborg: Tónleikar,  The Whistling   
 Gypsy, Magni, Pétur Jesú & The Hafthors.   
 Aðgangseyrir kr. 2.500.
 Forsala hefst kl. 13:00 í Fjarðarborg, 
 ekki er tekið við pöntunum.

Föstudagur 25. júlí
18:00 - 03:00 Veitingasala við Nýborg
18:00 – 21:30 Álfheimar: Fiskihlaðborð, 
 verð kr. 3.900 
16:00 og 18:00 Fjarðarborg – efri hæð:    
 heimildamynd um Bræðsluna.     
 Aðgangseyrir 1.000 kr.
19:00-01:00 Hvíta tjaldið við gamla Pósthúsið   
 (Ævintýraland)
 Léttar veitingar til sölu – óvænt    
 skemmtiatriði!  
 Frítt inn, allir velkomnir en óheimilt er að   
 taka með sér áfengi inn í tjaldið.
19:30 og aftur 22:30 Fjarðarborg:    
 Föstudagsforleikur með stórsveit 
 Fjarðarborgar. Mugison, Jónas Sigurðsson, 
 Pétur Ben, Ómar Guðjóns, Arnar Gíslason 
 og Guðni Finnsson sjá um alvöru   
 upphitun fyrir Bræðslu.   
 Aðgangseyrir 3.000 kr.  
 Forsala hefst kl. 13:00 í Fjarðarborg, ekki er  
 tekið við pöntunum.
22:00  Álfacafé: Vinir Kalla, lifandi tónlist undir   
 dyggri stjórn Danshljómsveitar Friðjóns,   
 frítt inn, allir velkomnir en óheimilt er að   
 taka með sér áfengi inn á veitingasvæðið.

00:00  Fjör í Fjarðarborg.  DJ Matti þeytir skífum 
 og öðru.
 Aðgangseyrir 1.500 kr, tónleikagestir 
 kvöldsins borga ekki. 
 Hamborgarasala í lúgu fram eftir nóttu.
  

Laugardagur 26. júlí  
11:00 - 15:00 Álfheimar: Súpuhlaðborð, 
 verð kr. 1.900
13:00-17:00 Fjölskyldudagur við Fjarðarborg
 Útimarkaður í tjaldi – handverk, matvæli 
 og ýmislegt annað til sölu.
 Ævintýraland opið
 Opið grill 
14:00   Knattspyrna - Stórleikur á Borgarfjarðarvelli  
 - UMFB – Spyrnir 
16:00  Útitónleikar með Pollapönki við   
 Fjarðarborg
18:00 - 03:00 Veitingasala við Nýborg
17:00 - 19:30 Álfheimar: Borgfirskt hlaðborð, 
 verð kr. 4.900

18:30 BRÆÐSLAN 
 Borgfjörð
 Lára Rúnars 
 Sú Ellen 
 Mammút
 Emiliana Torrini
 Drangar 
00:00  Dagskrárlok í Bræðslu
21:00 Álfacafé: Vinir Kalla, lifandi tónlist undir   
 dyggri stjórn Danshljómsveitar Friðjóns,   
 frítt inn, allir velkomnir en óheimilt er að   
 taka með sér áfengi inn á veitingasvæðið.
00:00  Fjör í Fjarðarborg.  
 DJ Matti þeytir skífum og öðru.
 Aðgangseyrir 1.500 kr. 
 Hamborgarasala í lúgu fram eftir nóttu.  
    

Sunnudagur 27. júlí:
11:00 - 15:00 Álfheimar: Súpuhlaðborð, 
 verð kr. 1.900.
18:00  Fjarðarborg – efri hæð: heimildamynd um  
 Bræðsluna.  Aðgangseyrir 1.000 kr.
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Samstarfsaðilar 
Bræðslunnar eru:

Opnunartími þjónustu á Borgarfirði í Bræðsluvikunni:
Álfabitinn. Íslensk kjötsúpa og pylsur. Á ferð um fjörðinn alla vikuna. 
Álfakaffi, opið frá 10 að morgni til 1 eftir miðnætti alla daga nema fös. og lau., þá er opið til 3 e. miðnætti.
Álfheimar, hótel og veitingasala, opið allt árið, s. 471 2010.
Blábjörg Gistiheimili, opið allt árið, s. 861-1792.
Fiskverkun Karls Sveinssonar, opið fös. og lau. frá kl. 14, harðfiskur, hákarl og ís til kælingar til sölu.
Hvíta tjaldið við gamla Pósthúsið, opið föstud. 19:00 - 01:00.
Já Sæll, Fjarðarborg, opið frá 11:30 alla daga. Lokað á meðan á Bræðslutónleikunum stendur.
Landsbankinn á Borgarfirði, opið 12:30-16:00 mánudaga, miðvikudaga og föstudaga. 
   ATH: Það er ekki hraðbanki á Borgarfirði!
Musteri Spa & Wellness, opið 14-22 alla daga s. 861-1791 - Vinsamlegast bókið tíma fyrir Bræðsluna.
Samkaup Strax, opið frá 10 og fram á kvöld miðvikudag til laugardags í Bræðsluvikunni.
Ævintýraland / Steinasafn Helga M. Arngrímssonar, opið alla daga frá kl.13 -17.

Gestir vinsamlegast athugið, óheimilt er að tjalda annars staðar en á tjaldstæði 
eða á einkalóðum í samráði við eigendur þeirra.

Ferðamálahópur 
Borgarfjarðar
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PANTONE 130

PANTONE 2728

C 0
M 27
Y 100
K 6

C 100
M 70
Y 0
K 0

Samstarfsaðilar 
Bræðslunnar eru:

Opnunartími þjónustu á Borgarfirði í Bræðsluvikunni:
Álfabitinn. Íslensk kjötsúpa og pylsur. Á ferð um fjörðinn alla vikuna. 
Álfakaffi, opið frá 10 að morgni til 1 eftir miðnætti alla daga nema fös. og lau., þá er opið til 3 e. miðnætti.
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   ATH: Það er ekki hraðbanki á Borgarfirði!
Musteri Spa & Wellness, opið 14-22 alla daga s. 861-1791 - Vinsamlegast bókið tíma fyrir Bræðsluna.
Samkaup Strax, opið frá 10 og fram á kvöld miðvikudag til laugardags í Bræðsluvikunni.
Ævintýraland / Steinasafn Helga M. Arngrímssonar, opið alla daga frá kl.13 -17.

Gestir vinsamlegast athugið, óheimilt er að tjalda annars staðar en á tjaldstæði 
eða á einkalóðum í samráði við eigendur þeirra.

Ferðamálahópur 
Borgarfjarðar

Ljósmyndasamkeppni Canon, 
Nýherja og Bræðslunnar
Bræðslan, Canon og Nýherji efna til ljósmynda- 
samkeppni á Bræðslunni 2014 þar sem þátttak- 
endur geta unnið glæsileg verðlaun, m.a. Canon 
ljósmynda- og tökubúnað og miða á Bræðsluna 
2015.

Um er að ræða tvo � okka, annars vegar 
“Bræðslumyndin 2014” og hins vegar 
“Borgar� örður eystri - Landslagsmyndin 2014”, 
og geta þátttakendur sent inn myndir í báða 
� okkana eða annan.

Innsendar myndir þurfa að vera teknar á tíma- 
bilinu 15. – 30. júlí en skilafrestur er til 8. ágúst. 
Skila þarf myndum í gegnum 
vefsíðuna www.nyherji.is/braedslan

2014

Bræðslan hefur á undanförnum mánuðum tekið þátt í verkefni 
með Matís, Framfarafélagi Borgarfj arðar og veitingaaðilum á 
Borgarfi rði sem hefur þann tilgang að auka framboð veitinga 
á Bræðslunni og efl a framboð af borgfi rskum matvælum. 
Verkefnið var styrkt af Vaxtarsamningi Austurlands.

Við hvetjum þig kæri bræðslugestur til að nýta þér 
borgfi rskar veitingar og versla á svæðinu eins mikið og þér 
er unnt, þannig efl um við innviði samfélagsins á Borgarfi rði, 
sem er meginmarkmið Bræðslunnar.

Lifandi tónlist alla Bræðsluvikuna, 
söngskemmtun á fimmtudagskvöldi.

Fjölbreyttur matseðill 
í enn stærra veitingarými.

Útiveitingar við Álfacafé og Nýborg 
föstudag og laugardag.

Borgarfj arðarhreppur auglýsir:
Verið velkomin á tjaldstæðið við Álfaborg.  
Sími tjaldstæðavarðar: 857-2005.  

Verð fyrir fullorðna: 1.000 kr.
Þriðja gistinóttin frí
Verð fyrir börn, 14 ára og yngri:  0 kr.
Rafmagn: 600 kr.
Þvottaaðstaða: 300 kr.
Sturta: 200 kr.
Gistináttagjald: 107 kr. á gistieiningu.

Á tjaldsvæðinu skal vera ró e� ir kl. 22:00.

Göngum vel um og skilum endurnýtanlegum 
umbúðum í sérstök ílát á tjaldstæðinu og við 
áhaldahús.

Álfh eimar bjóða ykkur 
að njóta í mat og drykk: 

Borgfi rskt fi skihlaðborð fi m. 24. og fös. 
25. júlí frá 18:00 - 21:30. Verð 3.900 krónur.

Veisluhlaðborð laugardag 26. júlí  
frá 16:00 - 20:00. Verð 4.900 krónur. 

Hádegissúpuhlaðborð á laugardag 
og sunnudag frá 11:00 - 14:00. Verð 1.900 krónur.

Sjáumst hress á Bræðslunni. Starfsfólk Álfh eima.

Bíttu í borgfi rskan 
bita á Bræðslunni!

HEIMILDAMYND
UM BRÆÐSLUNA

Útgefandi: Bræðslan - Ábyrgðarmaður: Áskell Heiðar Ásgeirsson - Umbrot og prentun: Héraðsprent 
Kort: Hafþór Snjólfur Helgason - Útgáfa bæklingsins er styrkt af Minningarsjóði Helga M. Arngrímssonar.

Bræðslan þakkar Björgunarsveitinni Sveinunga, Borgar� arðarhreppi, þjónustuaðilum og íbúum Borgar� arðar frábært samstarf og velvild.

www.braedslan.is

www.facebook.com/braedslan

@ braedslan

#braeðslan

www.borgarfj ordureystri.is

720 Borgar�örður eystri - helgisig@simnet.is
Tel. (+354) 861-1792 - www.blabjorg.is

BBlábjörg

Musteri Spa & Wellness
Opið 14-22 alla daga, sími 861-1791

Opið allt árið

Pollapönk
Í tilefni tónleika nr. 10 býður Bræðslan 
upp á � ölskyldutónleika með snilling- 
unum í Pollapönki bak við Fjarðarborg 
kl. 16:00, laugardaginn 26. júlí.

Skemmtum okkur saman 
frá kl. 13:00, kíkjum á 
markað, hvetjum 
Borgfi rðinga í 
fótboltaleik, 
njótum góðra 
veitinga og 
góðrar tónlistar.

Aldís Fjóla Borgfj örð Ásgeirs- 
dóttir sýnir heimildamynd sína 
um Bræðsluna á efri hæð Fjarðar- 
borgar á miðvikudag kl. 18 
fi mmtudag  föstudag kl. 16 og 18 
og sunnudag kl. 18.  
Kíkið á fróðlega mynd og komið 
ykkur í Bræðslugírinn!  
Aðgangseyrir 1.000 kr.
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