
Nordlys
67 skudd. Dette er en
råtass! Stor variasjon
og intensitet. Rå finale!
Krutt. 611 gr.
Varighet ca. 60 sek.

Valhall
Nyutviklet batteri med meget varierte
effekter. Starter med ildbegre i blått
og gull, som går over til kometer i
vifteformasjoner. Intensiveres med
kraftige bomber i lilla, sølv, rødt, palmer
og intense blink. Avslutter med hissige
hylere og bomber i gull.
66 skudd. Kruttvekt: 866 gram.
Varighet: ca 65 sek.

499,-

1299,-
Fyrverkeriet fra Polarlys kjøper du hos oss.Fyrverkeriet fra Polarlys kjøper du hos oss.

Forhandlere ønskes for salg av Polarlys Fyrverkeri.
Ta kontakt med oss på 769 69 494

post@arnoyengros.no

Nett Tale App

Bytte de myke
pakkene?
Vi hjelper deg med
adresser og åpningstider.

Vi heter ikke Opplysningen uten grunn. Hver eneste dag
hjelper vi 250 000 personer med små og store utfordringer.
Ring oss, bruk appen vår eller gå inn på 1881.no
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LURØY: 2. juledag la  
Signar Nilsen og Benny 
Herseth tradisjon tro  
turen høyt til fjells.
Gøran O. Pedersen
goran@ranablad.no
916 25 031

For Signar Nilsen fra Lurøy og 
Benny Herseth fra Mo i Rana 
har det blitt en tradisjon å besti-
ge området rundt Liatindene i 
Lurøy kommune i jula. Tidene 
er godt over 900 meter høye.

I år ble det tur 2. juledag til en 

pinakkel som ligger like bak Li-
atindene, og som man ikke ser 
fra Aldersundet, men fra Olvi-
kvatnet. Den er sjeldent beste-
get, ifølge Nilsen.

– Det er ikke veldig vanskelig 
å bestige, men vanskelig nok til 
at det blir artig, sier Signar Nil-
sen, som selv bor i Lofoten og 
til daglig jobber som guide på 
toppturer.

Nilsen forteller at de gikk til 
fots i år, men at de også tar turer 
på ski.

– I år var primærfokus klat-

ringen, og vi visste ikke hvor 
mye snø det var, sier Nilsen, 
som vasset i snø opp til knærne 
store deler av turen.

Selv om han bor i Lofoten har 
han hele Nord-Norge som ar-
beidsområde, og han liker fjel-
lene i området rundt Aldersun-
det.

– Det er ikke uten grunn at 
det heter Aldersundalpene, det 
er det nærmeste vi kommer Al-
pene her i området, sier Nilsen.

toppen av en juletradisjon
tRadISJOn: Signar Nilsen og Benny Herseth på toppen av en pinakkel bak Liatindene 2. juledag. De har 
en tradisjon å gå på tur i dette området i romjula.

OSlO: Vedforbruket har økt i Norge de siste tre årene. Flere vedprodu-
senter melder om en salgsøkning på 50 prosent i år.

Fra 2015 til 2016 var veksten i vedforbruket på 40 millioner kWh, 
tilsvarende 420.000 seksti liters sekker med bjørkeved, ifølge tall fra 
SSB.

– Ifølge rapporter vi får fra vedprodusenter over hele landet, ligger 
det også an til en videre vekst i vedforbruket i 2017, sier Øyvind Stranna 
Larsen, fagsjef i Norsk Ved, som er fagorganisasjonen for vedprodu-
senter i Norge, til Nationen.

SSB-tallene viser at vedforbruket vårt i 2016 lå på 5,61 milliarder 
kWh. Dette tilsvarer brutto energimengde i cirka 54 millioner 60 liters 
sekker med bjørkeved. I 2015 var vedforbruket i Norge på 5,57 
milliarder kWh. (©NTB)

KRaftIg veKSt I Salget av ved

Fyrer som aldri før


